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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
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مقدمة
ادت ثــورة المعلومــات واالتصــاالت إلحــداث تغيــرات أساســية فــي المجتمــع مــن كافــة 
نواحيــه، كمــا أحدثــت تطــوراً فــي النصــوص والمصطلحــات القانونيــة، ممــا حــدا 
ــات  ــرة وخاصــة عصــر اإللكتروني ــة هــذه التطــورات األخي ــي لمواكب بالمشــرع اإلمارات
الهائــل الــذي غــزا كافــة مراحــل الحيــاة مــن خــالل اصــدار قوانيــن خاصــة بالمعامــالت 
والتجــارة اإللكترونيــة. وتعــد الكتابــة أقــدم وســائل اإلثبــات واهمهــا، حيــث عرفــت الكتابــة 
منــذ عصــور قديمــة، ثــم تطــور المجتمــع وظهــرت وســائل متعــددة مــن التقنيــات الحديثــة، 
فبعــد أن كانــت الكتابـــة تقليديــة ال تثيــر اهتمامــا ًكبيــراً فــي مجــال المعامــالت، أصبحــت 
وســيلة رســمية بــل مــن أهــم الوســائل ســواء فــي تســيير معامــالت النــاس، أو فــي إثباتهــا 
أمــام المحاكــم والجهــات الرســمية األخــرى، ولعــل مــن أخطــر المواضيــع المعاصــرة التــي 
ــة المعامــالت عبــر وســائل  ــارة هــي كتاب ــع إث صــارت موضوعاتهــا مــن أكثــر المواضي
االتصــاالت الحديثــة، فهــذه الوســائل أصبحــت أمــراً واقعــاً البــد منــه إلتمــام المعامــالت 
وإبــرام التعاقــدات عــن طريــق الكتابــة اإللكترونيــة والمحــررات اإللكترونيــة، ولــم تعــد 
الوســائل التقليديــة، مثــل الكتابــة العرفيــة أو التوثيــق عــن طريــق الكتابــة الرســمية تفــي 
بالغــرض المطلــوب؛ ألن جهــاز الحاســب اإللكترونــي نقلنــا مــن وســط قائــم علــى سلســلة 
مــن اإلجــراءات اليدويــة التــي تــدور مــع مفهــوم الكتابــة علــى صفحــات الــورق بخــط اليد، 
أو باآللــة الكاتبــة اليدويــة وحفظهــا فــي دواليــب خشــبية أو حديديــة وتبادلهــا واســترجاعها 
بوســائل روتينيــة غايــة فــي البــطء، إلــى وســط غيــر محســوس يقــوم علــى تقنيــة حديثــة 
ــات  ــائل أو دعام ــى وس ــا عل ــا وحفظه ــة وتخزينه ــة اإللكتروني ــوم الكتاب ــع مفه ــدور م ت

إلكترونيــة واســترجاعها عنــد اللــزوم فــي ثــوان معــدودة.                                                                 

وبــدون شــك تعتبــر الكتابــة واحــدة مــن أهــم االدلــة التــي تتضمنهــا نظريــة اإلثبــات فهــي 
ــه يتضمــن إقــرار الموقــع  ــة الن الشــرط الجوهــري الهــام فــي الســندات الرســمية والعادي
لمــا هــو مــدون فــي الســند ودليــل مــادي مباشــر علــى حصــول الرضــا فــي انشــائه، لذلــك 
ــازع،  ــد التن ــة عن ــند الثبوتي ــي يعطــي للس ــتراطه لك ــون اش ــاً أن يقتضــي القان كان طبيعي
وهــو الــذي دعــا التشــريعات إلــى االقتصــار عليــه وحــده كونــه المحــور االساســي الــذي 
يعطــي للســند الحجيــة القانونيــة. وهكــذا أصبــح إبــرام الصفقــات عبــر الشــبكة العنكبوتيــة 
أمــراً شــائعاً، ممــا ســاعد علــى ظهــور المحــررات اإللكترونيــة، وهــو األمــر الــذي دفعنــا 
إلــى دراســة هــذه الظاهــرة الجديــدة، مــن خــالل دراســتنا عــن مــدى حجيــة المحــررات 

اإللكترونيــة فــي التشــريع اإلماراتــي.                                                          
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المبحث األول: الكتابة اإللكترونية في اإلثبات  
ــة  ــت تطــورت بصــورة مذهل ــا اإلنترن ــة ومنه ــائل االتصــال الحديث ــر وس ــد عب إِن التعاق
ــة  ــد أي عــدم معرف ــاب أطــراف العق ــة هــو غي وســريعة، وأن أهــم خصائــص هــذه البيئى
كل طــرف اآلخــر بســبب اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي إِبــرام العقــود، وبنــاًء عليــه فــإن 
اختــالف طبيعــة الوســيط المــادي الــذي يتــم تحريــر العقــد وتدوينهــا فــي ظــل غيــاب الكتابة 
اليدويــة وعــدم وجــود الدعامــة الورقيــة فــي المعامــالت المدنيــة والتجاريــة والتــي تتــم عبر 
شــبكة اإلنترنــت، أدى إلــى ظهــور بعــض العقبــات أمــام إِمكانيــة إِثبــات المحــررات التــي 

تتــم عبــر شــبكة االتصــال الحديثــة.

وذلــك مــن حيــث كيفيــة تحديــد صالحيــة الوســائط اإللكترونيــة باعتبارهــا دّعامــات 
ــراف  ــة االعت ــدى إِمكاني ــة، وم ــن المحــررات الكتابي ــي تدوي ــة ف ــة مقبول ــائط مادي أو وس
ــذا الفصــل  ــم ه ــوف نقس ــذا س ــدوي، ل ــرر الي ــاواته بالمح ــة ومس ــررات اإللكتروني بالمح
إِلــى ثالثــة مطالــب: األول نتنــاول الكتابــة التقليديــة وأهميتهــا، والثانــي نبيــن فيهــا الكتابــة 

ــة. ــة التقليدي ــن الكتاب ــا وبي ــرق بينه ــث نوضــح الف ــا الثال ــة وشــروطها، أم اإللكتروني

المطلب األول: ماهية الكتابة وأهميتها في اإلثبات
ــع  ــور المجتم ــع تط ــورت م ــم تط ــا، ث ــات وأهمه ــائل اإلثب ــدم وس ــن أق ــة م ــر الكتاب تعتب
وظهــرت وســائل متعــددة مــن التقنيــات الحديثــة، فتحــول مــن مجتمــع ورقــي إِلــى مجتمــع 
إلكترونــي، ممــا أدى إِلــى اســتخدام الكتابــة اإللكترونيــة لمواكبــة عصــر الثــورة المعلوماتية 
التــي كان البــد مــن وجــود بديــل للكتابــة التقليديــة يواكــب هــذا التطــور، ومــن خــالل ذلــك 

نتطــرق إِلــى تعريــف الكتابــة، والفــرق بيــن الكتابــة التقليديــة والكتابــة اإللكترونيــة.       

مفهــوم الكتابــة: الكتابــة فــي اللغــة: جــاءت مــن الفعــل الثالثــي كتــب بمعنــى خــط، فيقــال 
كتــب الشــئ، أي خطــه، )1( ويقــال كتــب الكتــاب، أي عقــد العقــد، والكتــاب مــا كتــب فيــه، 

وبذلــك تكــون الكتابــة مــا يخطــه اإِلنســان ليثبــت بــه أمــًرا لــه أو عليــه. )2(

أمـــــا تعريــف الكتابــة التقليــــدية: هــــي )مجمـوعــــة الرمــوز المرئيـــة التــي تعبــر عــن 

ــر(.)3( ــول أو الفك الق

ــة بتوقيــع خطــي ومــادي  ــة المصحوب ــة هــي )األحــرف األصلي ويــرى بعضهــم أن الكتاب
ــة(. )4( علــى وثائــق ورقي

ــة فــوق الــورق، وإنمــا باإلمــكان أن تكــون فــوق األحجــار،  وال يشــترط أن تكــون الكتاب
ــم  ــن أن تت ــم، ويمك ــن القدي ــذ الزم ــتخدم من ــا كان يس ــذا م ــود، وه ــاب، أو الجل أو األخش
الكتابــة بــأي وســيلة ســواء بالقلــم الرصــاص، أو الحبــر، وبــأي لغــة ســواء اللغــة المحليــة، 
أو األجنبيــة، طالمــا باســتطاعة الطرفيــن قراءتهــا وفهمهــا. )5( ثــم تطــور العصــر وجــاء 
ــة  ــاك وســيلة أخــرى وهــي الكتاب ــم أَصبحــت هن ــورق(، ومــن ث ــى ال ــة عل عصــر )الكتاب
ــارة عــن  ــة عب ــى وســيط إلكترونــي ويــرى بعضهــم أن الكتاب ــم عل ــة والتــي تت اإللكتروني
نقــوش أو رمــوز تعبــر عــن الفكــر والقــول دون اشــتراط الكتابــة فــوق الورق، أو الخشــب، 

ــد، أو الرمــل. )6( أو الجل

ــة  ــة تظهــر بآل ــة هــي )صناعــة روحاني ــرى أن الكتاب ــم ي ــا: بعضه ــة اصطالًح أمــا الكتاب
جثمانيــة دالــة علــى المــراد بتوســط نظمهــا. وقيــل: هي عبــارة عــن تصوير اللفــظ بحروف 
هجائيــة. وقيــل: هــي ضــم الحــروف بعضهــا إلــى بعــض بالخــط(. )7( وال تكــون الكتابــة 
علــى دعامــات مــن الــورق فقــط، وإنمــا باإِلمــكان علــى الجلــود، واألحجــار، واألخشــاب 

وغيرهــا مــن المــواد التــي كان يســتخدم فــي العصــر القديــم.

المطلب الثاني: الكتابة اإللكترونية  وشروطه
ــة فقــط وإِنمــا تشــمل  ــة التقليدي ــة ذات معنــى واســع ال تشــمل الكتاب ــة اإللكتروني إن الكتاب

)1(  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، )القاهرة: وزارة التربية والتعليم، 1991م(، ص526.

)2(  محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، )بيــروت: مؤسســة التاريــخ العربــي، ط3، 1999م(، ج12، ص23./ ومحمــد 
بــن أبــي بكــر الــرازي، مختــار الصحــاح، )بيــروت: مكتبــة لبنــان، 1997م(، ص562.   

)3( أســامة أحمــد شــوقي المليجــي، اســتخدام مســتخرجات التقنيــات العلميــة الحديثــة وأثــره علــى القواعــد اإلثبــات المدنــي، )القاهــرة: 
دار النهضــة العربيــة، 2000م(، ص79.

ــة  ــواد المدني ــي الم ــات ف ــد اإلثب ــي قواع ــة ف ــة- دراس ــالت اإللكتروني ــي للمعام ــار القانون ــي، اإِلط ــود لطف ــام محم ــد حس )4(  محم
والتجاريــة، )القاهــرة: النســر الذهبــي للطباعــة، 2002م(، ص28./ ومحمــد شــكري ســرور، موجــز أصــول اإلثبــات فــي المــواد 

ــي، 1994م(، ص76.   ــر العرب ــرة: دار الفك ــة، )القاه ــة والتجاري المدني
ــات  ــة ودار شــتات للنشــر والبرمجي ــب القانوني ــي، )مصــر: دار الكت ــع اإللكترون ــي للتوقي ــن الرومــي، النظــام القانون ــد أمي )5(  محم

ص17. 2008م(، 
)6(  رضــا متولــي وهــدان، الضــرورة العمليــة لإلثبــات بصــور المحــررات فــي ظــل تقنيــات االتصــال الحديثــة- دراســة مقارنــة، 

ــة، 1997م(، ص4. )القاهــرة: دار النهضــة العربي
)7(  منــدى عبــد هللا محمــود حجــازي، التعبيــر عــن اإلرادة عــن طريــق اإلنترنــت وإثبــات التعاقــد اإللكترونــي- وفقــاً لقواعــد الفقــه 

اإلســالمي والقانــون المدنــي، )اإلســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، ط1، 2010م(، ص417.  
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ــارة  ــالت والتج ــون المعام ــن قان ــادة )2/ 5( م ــي الم ــة ف ــات اإللكتروني ــا للمعلوم تعريفً
ــكل  ــي ش ــة ف ــص إلكتروني ــات ذات خصائ ــه "معلوم ــى أن ــص عل ــي تن ــة والت اإللكتروني
ــي، أو  ــب آل ــج حاس ــور، أو برام ــوم، أو ص ــوات، أو رس ــوز، أو أص ــوص، أو رم نص

ــات". )12( ــد البيان ــن قواع ــا م غيره

وعــرف الرســالة اإللكترونيــة فــي المــادة )2/ 12( مــن ذات القانــون والتــي تنــص 
ــت وســيلة  ــاً كان ــة إي ــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكتروني ــه "معلومــات إلكتروني ــى أن عل

ــه". )13( ــتلمة في ــكان المس ــي الم ــتخراجها ف اس

وممــا ســبق يمكننــا أن نعــرف الكتابــة اإللكترونيــة بأنهــا مجموعــة حــروف، أو أرقــام، أو 
رمــوز، أو مــا شــابه ذلــك، تثبــت علــى دعامــة إلكترونيــة بلغــة اآللــة وقابلــة للفهــم وذلــك 

باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة كالحاســوب اإللكترونــي ليكــون ســنًدا لهــا أو لنقلهــا.

ــرى  ــريعات االخ ــظ أن التش ــة نالح ــة اإللكتروني ــابقة للكتاب ــات الس ــالل التعريف ــن خ وم
ــة  ــا وواســعًا للكتاب ــا واضًح ــد تبنــى تعريفً كالمشــرع المصــري، والعراقــي، والفرنســي ق
اإللكترونيــة، بعكــس المشــرع اإلماراتــي، واألردنــي، وقانــون األمــم المتحــدة النموذجــي 
وغيرهمــا، حيــث لــم يــوردوا تعريفًــا واضًحــا لمصطلــح الكتابــة اإللكترونيــة وإنمــا 

ــة. ــائل اإللكتروني ــكام الرس ــم أح ــا لتنظي ــرض كل منهم تع

تــرى الباحثــة أن المشــرع اإلماراتــي ربمــا قصــد عــدم وضــع تعريــف للكتابــة اإللكترونيــة 
اســتيعابًا لظهــور أشــكال جديــدة فــي المســتقبل مــع تطــور التكنولوجيــا إال أن هنــاك 
اختالفــاً بيــن الكتابــة اإللكترونيــة والكتابــة التقليديــة فــي طريقــة تدوينهــا التــي تتــم بدعامــة 
ــاًء  ــا، وبن ــراص وغيره ــي واألشــرطة واألق ــددة كالحاســب اآلل ــكال متع ــة وبأَش إلكتروني
ــة  ــة اإللكتروني ــح الكتاب ــف مصطل ــر تعري ــي الموق ــرع اإلمارات ــن المش ــى م ــه نتمن علي
الــذي يفصــل بيــن الكتابــة التقليديــة والكتابــة اإللكترونيــة بأَشــكالها المتعــددة. كمــا فعلــت 
ــح  ــكل واض ــة( بش ــة اإللكتروني ــح )الكتاب ــوا مصطل ــا عرف ــرى، عندم ــريعات األخ التش
وصريــح، والســبب فــي ذلــك حداثــة هــذه الوســائل اإللكترونيــة وتخــوف كثيــر مــن النــاس 
التعامــل بهــا، فربمــا كان األجــدر تبنــى مصطلــح )الكتابــة اإللكترونيــة( ممــا يحقــق لهــا 

ــا وثقــةً بيــن مســتخدمي هــذه الوســائل. المصداقيــة وأن تكــون أكثــر أمانً

ــي صــورة  ــات ف ــم وضــع المعلوم ــي يت ــي، والت ــيط إلكترون ــى وس ــم عل ــي تت ــة الت الكتاب
إلكترونيــة ويتــم تخزيــن المعلومــات اإللكترونيــة بشــكل دائــم أو لفتــرة معينــة حســب مــا 
يرغــب الشــخص. ولمواكبــة هــذا التطــور الحاصــل للكتابــة حرصــت بعــض التشــريعات 
علــى تبنــي مفهــوم الكتابــة اإللكترونيــة ومنحهــا الحجيــة القانونيــة نفســها المقــررة للكتابــة 

التقليديــة فــي اإلثبــات.

ــع  ــون التوقي ــي قان ــادة )1/أ( ف ــي الم ــة ف ــة اإللكتروني ــري الكتاب ــرع المص ــرف المش ع
اإللكترونــي علــى أن الكتابــة اإللكترونيــة "كل حــروف، أو أَرقــام، أو رمــوز، أو أي 
ــة وســيلة  ــة، أو أي ــة، أو ضوئي ــة، أو رقمي ــى دعامــة إلكتروني ــت عل ــرى تثب عالمــات أُخ

ــإِلدراك". )8( ــة ل ــة قابل ــابهة وتعطــي دالل ــرى مش أخ

وعرفــه القانــون العراقــي فــي المــادة )1/ 5( مــن قانــون التوقيــع اإللكترونــي والمعامــالت 
اإللكترونيــة بأنــه "كل حــرف، أو رقــم، أو رمــز، أو أيــة عالمــة أخــرى تثبــت علــى وســيلة 
ــة  ــة قابل ــة وســيلة أخــرى مشــابهة وتعطــي دالل ــة، أو أي ــة، أو ضوئي ــة، أو رقمي إلكتروني

لــإلدراك والفهــم". )9(

ــون  ــن القان ــادة )1316( م ــي الم ــة ف ــة اإللكتروني ــي الكتاب ــرع الفرنس ــاول المش ــا تن كم
المدنــي والــذي ينــص علــى أن "كل تدويــن للحــروف، أو العالمــات، أو االرقــام، أو أي 
ــي  ــي تســتخدم ف ــة الت ــت الدعام ــا كان ــة، أيً ــة واضحــة ومفهوم ــة تعبيري إِشــارة ذات دالل

ــره". )10( ــل عب ــذي تنتق ــيط ال ــائها أو الوس إنش

ــي  ــى شــكل إلكترون ــة عل ــى أن الكتاب ــه عل ــون ذات ــادة )1316-1( مــن القان ونصــت الم
يكــون لهــا القــوة نفســها الممنوحــة للكتابــة التقليديــة فــي اإلثبــات، بشــرط إِمكانيــة تحديــد 
ــه، وأن يكــون تدوينهــا وحفظهــا فــي ظــروف تدعــو  ــذي صــدرت عن ــة الشــخص ال هوي

ــى الثقــة وضمــان ســالمتها. )11( إل

ــا وضــع  ــة وإنم ــة اإللكتروني ــح الكتاب ــا لمصطل ــورد تعريفً ــم ي ــي، ل ــون اإلمارات ــا القان أم

)8(   راجع: القانون المصري رقم )15( لسنة 2004م بشأن التوقيع اإللكتروني على الموقع اآلتي: 
http://www.mediafire.com/?b60fa6um7bqxk65

)9(  انظر: القانون العراقي بشأن التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية.
)10(  راجع: النص القانوني المدني الفرنسي رقم )230( لسنة 2000م والصادر بتاريخ 13 مارس 2000م 

http://www.lexinter.net/Lex Electronic/signature :على الموقع اآلتي
ــة، 2007م(،  ــي الحقوقي ــروت: منشــورات الحلب ــة، )بي ــة والتجاري ــي المــواد المدني ــات ف ــون اإلثب )11(  محمــد حســن قاســم، قان

ــا. ــا بعده ص144 وم

)12(  القانون اإلماراتي رقم )2( لسنة 2002م بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية.
)13( نفس المصدر.
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المطلب الثالث: الفرق بين الكتابة التقليدية والكتابة اإللكترونية
إِن الكتابــة هــي إِحــدى طــرق اإلثبــات، ويمكــن أن تتــم بأيــة وســيلة وبــأي لغــٍة ســواء أكانــت 
المحليــةً أم كانــت أَجنبيــة، والكتابــة اإللكترونيــة تُعَــدُّ مــن المســائل الجديــدة التــي ظهــرت مــع 
ــن  ــة، وســاوى بينهــا وبي ــة واألَجنبي ــا، وتناولتهــا معظــم التشــريعات العربي ظهــور التكنولوجي
الكتابــة التقليديــة، إاِل أن هنــاك فروقـًـا بيــن الكتابــة اإللكترونيــة والكتابــة التقليديــة وهــي كاآلتــي:

1 - الكتابــة التقليديــة كيــان مــادي ملمــوس كالدعامــة الورقيــة، أمــا الكتابــة اإللكترونيــة 
تتميــز بكيــان مجــرد وغيــر ملمــوس بفضــل التقنيــات الحديثــة. )17(

2 - الكتابــة التقليديــة تحــرر علــى دعامــة ورقية تســهل قراءتها مباشــرةً وبالعيــن المجردة، 
بينمــا الكتابــة اإللكترونيــة ال يمكــن قراءتهــا مباشــرةً إال بعــد فــّك بعــض الرموز التشــفيرية 
فــي حالــة تشــفير الكتابــة، حيــث يتــم قراءتهــا مــن خــالل عرضهــا علــى شــاشــــة الحاســب 

اآللــي أو طبعهــا علــى الــورق، وحينهــا يكــون المحــرر صــورة عــن األصــل. )18(

3 - ال يقتصــر االختــالف بيــن الكتابــة التقليديــة والكتابــة اإللكترونيــة مــن حيــث المــادة 
ــة  ــة التقليدي ــة، فالكتاب ــا الكتاب ــرر به ــي تح ــادة الت ــا الم ــة وإنم ــا الكتاب ــرر عليه ــي تح الت
ــة  ــم الجرافيــت )الرصــاص(، بينمــا الكتاب ــى قل تســتعمل المــداد الســائل أو الجــاف أو حت
اإللكترونيــة ال تســتعمل فيهــا هــذه األدوات عنــد تدويــن المحــرر اإللكترونــي بــل يعتمــد 
علــى وحــدات اإِلدخــال المتمثلــة بلوحــة  المفاتيــح فــي إِدخــال المعلومــات واســتخراجها أو 
نقلهــا أو تعديلهــا، وعلــى وحــدة اإِلخــراج المتمثلــة بشاشــة الحاســب اآللــي أو مــن خــالل 

ــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل التخزيــن اإللكترونــي. )19( األقــراص الممغنطــة أو ب

4 - الكتابــة التقليديــة تتمتــع بالــدوام والثبــات، حيــث تتــم بطريقــة نهائيــة قابلــة للتعديــل أو 
التغييــر ويتــرك أثرهــا، وبنــاًء علــى ذلــك بســهولة يتــم اكتشــاف أي تالعــب أو تزويــر فيهــا، 
بينمــا الكتابــة اإللكترونيــة ال تتمتــع بصفــة الــدوام واالســتقرار والثبــات ألَنهــا قابلــة للمحــو أو 

- شــروط الكتابــة اإللكترونيــة: ألزمــت التشــريعات المختلفــة لالعتــداد بالكتابــة اإللكترونية 
فــي اإلثبــات البــد مــن توافــر عــدة شــروط وهــي علــى النحــو اآلتــي:

1 - أن تكــون الكتابــة مقــروءةً: كــي يتســنى االعتــداد بــأي مســتند لمواجهــة اآلخريــن البــد 
أن يكــون المســتند مفهوًمــا وواضًحــا مــن خــالل كتابتــه بحــروف ورمــوز مفهومــة. وقــد 
تــم إيجــاد برامــج خاصــة تمثــل الجهــاز الحاســب لتقــوم بترجمــة لغــة اآللــة التــي تكــون 
ــل  ــن خــالل تحوي ــة اإِلنســان م ــى لغ ــة( إل ــة اللوغاريتمي ــي )اللغ ــة وه ــر مفهوم ــة غي لغ

رمــوز اآللــة إلــى حــروف مقــروءة وواضحــة. )14(

ــوع  ــن الرج ــن الممك ــون م ــث يك ــة، حي ــذه اإِلمكاني ــتمر ه ــتمرارية: أي أن تس 2 - االس
إليهــا عنــد الحاجــة وفــي أي وقــت، وإذا كان طبيعــة الــورق وتكوينهــا تســمح بتحقــق هــذا 
الشــرط، فــإن الوســائط اإللكترونيــة التــي تتكــون مــن شــرائح  ممغنطــة تجعلهــا عرضــة 
للتلــف الســريع، األمــر الــذي ال يمكــن االعتمــاد علــى هــذه الوســائط فــي اإلثبــات. إال أن 
ــم  ــة ت ــى مبتكــرات الوســائط اإللكتروني ــة والتحســينات التــي طــرأت عل التطــورات التقني
التغلــب عليهــا، حيــث تســمح باالحتفــاظ بالبيانــات المخزنــة لمــدة طويلــة قــد تتجــاوز بذلــك 

قــدرة األَوراق العاديــة المعروضــة للتلــف والتــآكل بعوامــل الرطوبــة. )15(

ــل  ــل للتعدي ــر قاب ــد أن يكــون غي ــة الب ــى الكتاب ــات عل ــة اإلثب ــات: إلســباغ حجي 3 - الثب
والتغيــر، بمعنــى أن يكــون قابليــة حفــظ المحــرر الكتابــي ألي تعديــل، أو تغيــر، أو حــذف 

فــي مضمونــه. )16(

ــث أو  ــدم العب ــان وع ــة األم ــة( أن صف ــة الثالث ــة )النقط ــذه النقط ــي ه ــة ف ــرى الباحث وت
ــظ  ــي حف ــي ف ــق اإللكترون ــات التصدي ــن االســتعانة بخدم ــات يمك ــي المعلوم التالعــب ف
البيانــات والمعلومــات وكشــف أي تالعــب فــي بيانــات المحــرر اإللكترونــي خــالل فتــرة 

ــة بيــن األطــراف. ــا وثق ــر أمنً ــذي ســوف يكــون أكث تخزيــن المعلومــات وال

ــع،  ــة للنشــر والتوزي ــة، )األردن: دار الثقاف ــة مقارن ــة- دراســة تحليلي ــة اإللكتروني ــوري، األَوراق التجاري ــد فتحــي الحم )15(  ناه

2009م(، ص71./    وعبــد العزيــز المرســي حمــود، مــدى حجيــة المحــرر اإللكترونــي فــي اإلثبــات فــي المســائل المدنيــة 

2005م(، ص16.    د.ن،  )د.م:  والتجاريــة، 
ــنة 29،  ــدد 3، الس ــوق، الع ــة الحق ــات، مجل ــي اإلثب ــه ف ــدى حجيت ــي وم ــع اإللكترون ــل، التوقي ــو اللي ــوقي أب ــم الدس )16(  إبراهي

ــى  ــل إل ــش، المدخ ــان جري ــوان خش ــورج ورش ــت، 2005م(، ص115./ وج ــة الكوي ــي- جامع ــر    العلم ــس النش ــت: مجل )الكوي
ــا. ــا بعده ــة، 2004م(، ص44 وم ــارف العربي ــاد المص ــروت: اتح ــة، )بي ــة قانوني ــت- دراس ــارف اإلنترن مص

)17(  محمــد حســام محمــود لطفــي، اســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة فــي التفــاوض علــى العقــود وإِبرامهــا، )القاهــرة: د.ن، 

1993م(، ص8.

)18(  بشــار طــالل أحمــد المؤمنــي، مشــكالت التعاقــد عبــر اإلنترنــت، رســالة دكتــوراه، )مصــر: كليــة الحقــوق- جامعــة المنصــورة،  

2003م(، ص102.

)19(  أمــل كاظــم كريــم الصــدام، حجيــة المحــرر اإللكترونــي فــي اإلثبــات المدنــي- دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، )العــراق: 

جامعــة بغــداد- كليــة     القانــون، 2006م(، ص34./ وممــدوح محمــد خيــري المســلمي، مشــكالت البيــع عــن طريــق اإلنترنــت فــي 
القانــون المدنــي- دراســة مقارنــة، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2000م(، ص155.

)14( محمــد إبراهيــم أبــو الهيجــاء، عقــود التجــارة اإللكترونيــة، )األردن: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ط2، 2011م(، ص118./ وحســن 

عبــد الباســط جميعــي، إثبــات التصرفــات التــي يتــم إبرامهــا عــن طريــق اإلنترنــت، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2000م(، ص20.
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ســّماها )بالورقــة( مثــل الكويــت. )21(

ــرر  ــف المح ــى تعري ــي عل ــون اإلمارات ــا القان ــة ومنه ــريعات الدولي ــد حرصــت التش ولق
المســتند  الــذي عــّرف   )6 المــادة )2/  فــي  للقانــون اإلماراتــي  اإللكترونــي، فوفقًــا 
ــه أو اســتخراجه أو نســخه أو  ــم إنشــاؤه أو تخزين ــتند يت ــه "ســجل أو مس ــي بأن اإللكترون
ــى أي  ــوس أو عل ــيط ملم ــى وس ــة، عل ــيلة إلكتروني ــتالمه بوس ــه أو اس ــاله أو إِبالغ ارس

ــه". )22( ــن فهم ــكل يمك ــترجاع بش ــال لالس ــون قاب ــر، ويك ــي آخ ــيط إلكترون وس

وفــي المــادة )2 /12( مــن القانــون ذاتــه عــّرف المشــرع اإلماراتــي الرســالة اإللكترونيــة 
ـا كانــت وســيلة  بأنهــا "معلومــات إلكترونيــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكترونيــة أيًـّ

ــه". )23( ــتلمة في ــكان المس ــي الم ــتخراجها ف اس

ومــن خــالل التعريــف الســابق يتبيــن لنــا أن المشــرع اإلماراتــي منــح المحــرر اإللكترونــي 
ــدد  ــي مح ــيط إلكترون ــى وس ــم يقتصــر عل ــث ل ــائط، حي ــعًا بخصــوص الوس ــاالً واس مج
ــا أجــاز بوســائل أخــرى كالفاكــس، أو التلكــس، أو أي وســيلة أخــرى  ــت(، وإنم )اإلنترن

ربمــا تظهــر فــي المســتقبل.

ــي  ــف ف ــى التعري ــا يؤخــذ عل ــة، ومم ــف الرســالة اإللكتروني ــة بشــأن تعري ــرى الباحث وت
ــا مــن ارتباطــه  ــه جــاء خاليً ــم )2( لســنة 2002م، أن ــة رق ــون المعامــالت اإللكتروني قان
بالتوقيــع اإللكترونــي المحمــي، فــكان األجــدر أو األدق ومنعًــا ألي جــدال أو مشــكلة فــي 
المســتقبل وخاصــة أن هــذه التقنيــات حديثــة االســتعمال، وكثيــر مــن النــاس يتخوفــون مــن 
التعامــل بهــا بســبب عــدم معرفتهــم بشــكل جيــد بهــذة التقنيــات وخوفهــم مــن عــدم َســريّة 
فــي بيانــات المتعامليــن، ربمــا كان األجــدر للمشــرع اإلماراتــي الموقــر أن يقــرن التوقيــع 
اإللكترونــي المحمــي بالرســالة اإللكترونيــة بوصفــه دليــالً قويًّــا أمــام القضــاء عنــد النــزاع 
أو عنــد إِنــكار الطــرف اآلخــر للرســالة، ليكــون التعريــف علــى الوجــة اآلتــي: معلومــات 
إلكترونيــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكترونيــة، وأن تحتــوي هــذه الرســالة علــى توقيــع 

إلكترونــي محمــي، أيًّــا كانــت وســيلة اســتخراجها فــي المــكان المســتلمة فيــه.

َف قانــون األونســترال  وهنــاك تشــريعات أخــرى عرفــت المحــرر اإللكترونــي، حيــث َعــرَّ

التعديــل أو التلــف دون تــرك أي أثــر، ممــا يصعــب عليــه كشــف أي تالعــب أو تزويــر فيهــا، 
وهنــاك بعــض الوســائط اإللكترونيــة لهــا مــدة زمنيــة معينــة ممــا يســتلزم نقــل محتواهــا إِلــى 

وســيط جديــد، األمــر الــذي قــد يفســح للتالعــب بهــذا المحتــوى فــي أثنــاء عمليــة النقــل. )20(

المبحث الثاني: المحررات اإللكترونية ومدى حجيتها 
في اإلثبات وفقاً للقانون اإلماراتي

ــل  ــا، وبفض ــع ونواحيه ــي المجتم ــرات ف ــى تغي ــاالت إِل ــات واالتص ــورة المعلوم أّدت ث
ــة  ــات الورقي ــرت الدعام ــة، وتغي ــات إلكتروني ــورة وانتشــارها كان ظهــور دعام هــذه الث
إِلــى دعامــات إلكترونيــة، والتــي بدورهــا أّدت إِلــى تراجــع دور المســتندات الورقيــة فــي 
اإلثبــات لتحــل إِلــى جانبهــا المســتندات اإللكترونيــة كاألشــرطة، واألســطوانات الممغنطــة، 
واألقــراص وغيرهــا، ولعــل أهــم المشــاكل التــي تواجههــا هــي كيفيــة إثبــات هــذه 
المحــررات اإللكترونيــة، والتــي تتــم عبــر شــبكة اإلنترنــت، أْي مــدى حجيــة المحــررات 
ــك  ــي(، وبذل ــدي )الورق ــة للمحــرر التقلي ــيلةً بديل ــا وس ــات بوصفه ــي اإلثب ــة ف اإللكتروني
ــا  ــة، وثانيً ــف المحــررات اإللكتروني ــب وهــي، أَوالً تعري ــة مطال ــى ثالث نقســم الفصــل إِل
شــروطها، وثالثًــا حجيــة المحــررات اإللكترونيــة فــي اإلثبــات وفقــاً للقانــون اإلماراتــي.

المطلب األول: تعريف المحررات اإللكترونية
ــن  ــد م ــي كان الب ــة الت ــالت اإللكتروني ــور المعام ــد ظه ــي بع ــرر اإللكترون ــر المح ظه
إِيجــاد وســيلة تتالئــم مــع التقنيــة الحديثــة )اإللكترونيــة(، وتعتبــر رســالة البيانــات التــي 
يتبادلهــا األطــراف أثنــاء العقــد عبــر اإلنترنــت هــي التــي يعتمــد عليهــا فــي إِثبــات حجيــة 

التصــرف القانونــي.

واختلفــت تســميات الدليــل الكتابــي، فبعضهــم يطلــق عليهــا )المحــرر( مثــل قانــون اإلثبــات 
االتحــادي اإلماراتــي رقــم )10( لســنة 1992م وقانــون اإلثبــات المصــري، وهنــاك مــن 
أطلــق عليهــا )الســند( مثــل قانــون البينــات إلمــارة دبــي، وقانــون العراقــي، وهنــاك مــن 

)21(  راجع القوانين اآلتية: القانون االتحادي اإلماراتي، والمصري، والكويتي، وقانون البينات إِلمارة دبي.

)22(  القانون اإلماراتي رقم )2( لسنة 2002م بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية.

)23(  المصدر نفسه.

ــات، )االســكندرية: منشــأة المعــارف،  ــاً للتعبيــر عــن اإلرادة ودليــالً لإلثب ــة- طريق ــة الرقمي )20(  الصالحيــن محمــد العيــش، الكتاب
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اإللكترونــي أن يكــون مقــروًءا، حتــى يمكــن االطــالع عليــه مــن خــالل شاشــة الحاســب اآللي، 
وذلــك بإِدخــال المعلومــات فــي الحاســب اآللــي الــذي يجــري تغذيتــه ببرامــج لهــا القــدرة علــى 
ترجمــة لغــة اآللــة إِلــى لغــة مقــروءة لإِلنســان، أو عــن طريــق األقــراص الممغنطــة أو أيــة 

وســيلة مــن وســائل تخزيــن البيانــات التــي تكــون مقــروءة وواضحــة لألطــراف. )28(

ففــي المــادة )6( مــن قانــون األونســترال النموذجــي للتجــارة اإللكترونيــة لعــام 1996م 
ــتوفي  ــة، تس ــات مكتوب ــون المعلوم ــون أن تك ــترط القان ــا يش ــى أن "عندم ــت عل ــد نّص ق
رســالة البيانــات ذلــك الشــرط إذا تيســر االطــالع علــى البيانــات الــواردة فيهــا علــى نحــو 

ــا". )29( يتيــح اســتخدامها بالرجــوع إِليهــا الحقً

كذلــك أعدتهــا المنظمــة الدوليــة للمواصفــات والمقاييــس )iso( فــي تعريفهــا للمحــرر بأنــه )...
حيــث إِنــه يســهل قراءتهــا مباشــرة عــن طريــق اإلنســان أو باســتخدام آلــة مخصصــة لذلــك(. )30(

ونــرى أن القانــون اإلماراتــي لــم يختلــف عــن ســابقه فــي تعريــف المســتند، حيــث عرفــه 
فــي المــادة )2( مــن قانــون المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة لســنة 2002م بأنــه "ســجل 

أو مســتند ..... ويكــون قابــالً لالســترجاع بشــكل يمكــن فهمــه". )31(

ويتضــح للباحثــة، أن النــص الســابق قــد تشــترط أن تكــون المعلومــات، أو البيانــات 
ــه. ــت يحتاج ــي أي وق ــا ف ــالع عليه ــراءة واالط ــة للق ــرر قابل ــى المح ــة عل المدون

ــو  ــي المحــرر، أي ه ــية ف ــن الشــروط األساس ــي م ــع اإللكترون ــدُّ التوقي ــع: يُعَ 2 - التوقي
ــات أو  ــن بيان ــود م ــو موج ــا ه ــع لم ــرار الموق ــه إق ــد ب ــذي يقص ــري ال ــرط الجوه الش
معلومــات فــي المحــرر، ففــي مجــال العقــود والمحــررات اإللكترونيــة قــد يشــترط القانــون 

ــات. )32( ــي اإلثب ــة ف ــة القانوني ــي إلكتســابه الحجي ــى المحــرر اإللكترون ــع عل التوقي

النموذجــي الرســالة اإللكترونيــة فــي المــادة )2/أ( بأنهــا "المعلومــات التــي يتــم إِنشــاؤها أو 
إِرســالها أو تخزينهــا بوســائل إلكترونيــة، أو ضوئيــة، أو بوســائل متشــابهة". )24(

ــي  ــق الت ــه "المحــررات والوثائ ــادة )1/ 9( بأن ــي الم ــي ف ــون العراق ــا القان َف أيًض ــرَّ وَع
تنشــأ أو تدمــج، أو تخــزن، أو ترســل، أو تســتقبل كليًــا أو جزئيًــا بوســائل إلكترونيــة بمــا 
ــرق، أو التلكــس، أو  ــي، أو الب ــد اإللكترون ــا، أو البري ــات إلكترونيً ــادل البيان ــك تب ــي ذل ف

ــا". )25( ــا إلكترونيً ــي، ويحمــل توقيعً النســخ البرق

أمــا قانــون التوقيــع اإللكترونــي المصــري، عــرف المحــرر اإللكترونــي فــي المــادة 
)1/ب( بأنــه "رســالة بيانــات تتضمــن معلومــات تنشــأ كليًــا أو جزئيًــا بوســيلة الكترونيــة 

ــابهة". )26( ــرى مش ــيلة أخ ــة وس ــة أو أي ــة، أو ضوئي أو رقمي

َف رســالة المعلومــات فــي المــادة )2( بأنهــا "المعلومــات التــي يتــم  وفــي القانــون األردنــي َعــرَّ
إنشــاؤها أو إِرســالها أو تســلمها أو تخزينهــا بوســائل إلكترونيــة أو بوســائل مشــابهة بمــا فــي 

ذلــك تبــادل بيانــات إلكترونيــة، أو البريــد اإللكترونــي، أو التلكــس، أو النســخ البرقــي". )27(

ــن  ــا بي ــم تبادله ــات يت ــات أو معلوم ــا بيان ــة: بأنه ــة المحــررات اإللكتروني وتعــرف الباحث
أطــراف المتعاقديــن بوســائل إلكترونيــة، كشــبكة اإلنترنــت، أو أيــة وســيلة أخرى مشــابهة.  

المطلب الثاني: شروط المحررات اإللكترونية
ــا  ــات وتبادله ــظ المعلوم ــث حف ــن حي ــات م ــض الصف ــة ببع ــررات اإللكتروني تتصــف المح
بوســائل إلكترونيــة مختلفــة، ولكــي يكتســب المحــرر اإللكترونــي الحجيــة الكاملــة فــي اإلثبات 
عنــد تقديــم هــذا المحــرر إِلــى القضــاء بوصفــه دليــالً لإلثبــات، اشــترطت المشــرع اإلماراتي، 

أن تتوفــر عــدة شــروط حتــى يمكــن االعتــداد بــه فــي اإلثبــات، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

ــرر  ــي المح ــترط ف ــه: يش ــالع علي ــة االط ــراءة وإِمكاني ــي للق ــرر اإللكترون ــة المح 1 - قابلي

)27( انظر: القانون األردني رقم )85( لسنة 2001م بشأن المعامالت اإللكترونية.

ــة  ــكندرية: دار الجامع ــة، )اإلس ــة مقارن ــات- دراس ــي اإلثب ــا ف ــة إلكترونيً ــررات الموقع ــة المح ــادات، حجي ــد س ــد محم )28(  محم

الجديــدة، 2011   م(، ص197./ وجميعــي، إثبــات التصرفــات القانونيــة التــي يتــم إبرامهــا عــن طريــق اإلنترنــت، ص20./ 
ــا.  ــا بعده ــة، ص70 وم ــة مقارن ــة تحليلي ــة- دراس ــة اإللكتروني ــوري، األوراق التجاري والحم

)29( انظر: قانون األمم المتحدة النموذجي للتجارة اإللكترونية لسنة 1996م.

http://kenanaonline.com/ users/elneel/links/12834  :30( انظر: الموقع اإللكتروني(

)31(  انظر: القانون اإلماراتي بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية لسنة 2002م.

)32(  عبــد الفتــاح مــراد، شــرح قوانيــن التوقيــع اإللكترونــي فــي مصــر والــدول العربيــة، )د.م: شــركة البهــاء للبرمجيــات والكمبيوتر 

والنشــر اإللكترونــي، د.ت(، ص112./ وعبــاس العبــودي، التعاقــد عــن طريــق وســائل االتصــال الفــوري وحجيتهــا فــي اإلثبــات، 
)عمــان: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 1997م(، ص238 ومــا بعدهــا.

)24( راجع: القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية الصادر عن األمم المتحدة عام 1996م.

)25( انظر: القانون العراقي رقم )78( لسنة 2012م بشأن التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية.

)26(  انظر: القانون المصري رقم )15( لسنة 2004م بشأن التوقيع اإللكتروني.
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المطلب الثالث: حجية الكتابة والمحررات اإللكترونية في اإلثبات.
أصبحــت المحــررات اإللكترونيــة حقيقــة قائمــة، ال يمكــن تجاهلهــا فــي إبــرام التصرفــات 
ــي  ــا التشــريع اإلمارات ــة ومنه ــة والدولي ــرت معظــم التشــريعات العربي ــد أق ــة، فق القانوني
فــي قانــون المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة لســنة 2002م، التــي نظمــت اإلثبــات 
اإللكترونــي صحــة المحــررات اإللكترونيــة، ومنحتهــا حجيــة فــي اإلثبــات مســاويةً لتلــك 
الحجيــة المقــررة للمحــررات التقليديــة )الــورق(، وبنــاًء عليــه فــال تفقــد أثرهــا القانونــي 
ألَنهــا جــاءت بشــكل إلكترونــي، لذلــك فــي حالــة نشــوب نــزاع بيــن األطــراف إلكترونيًــا 
ووجــب الرجــوع إِلــى المحــررات لفــض النــزاع، ينبغــي علــى القاضــي االســتعانة بالكتابــة 
ــوع  ــة تتن ــذه األدل ــت ه ــى وإْن كان ــا حت ــي، دون إِهماله ــع اإللكترون والمحــررات والتوقي
بيــن محــررات إلكترونيــة وأخــرى تقليديــة. ومــن هنــا نتســاءل هــل الكتابــة والمحــررات 
اإللكترونيــة لهــا الحجيــة القانونيــة نفســها التــي تتمتــع بهــا الكتابــة والمحــررات التقليديــة؟

تختلــف طبيعــة المحــررات اإللكترونيــة عــن المحــررات التقليديــة، فاألولــى تتــم عــن طريــق 
ــررات  ــا المح ــوس، بينم ــر ملم ــع غي ــون ذات طاب ــت وتك ــة كاإلنترن ــاالت دولي ــبكة اتص ش
التقليديــة )الــورق( ذات طابــع ملمــوس، لذلــك ألبــد مــن توافر شــروط فــي المحــرر اإللكتروني 
إلضفــاء الحجيــة عليهــا وهــذا مــا بينــاه فــي الســابق، وفــي حالــة تخلــف أحــد الشــروط ســوف 
يــؤدي إِلــى إســقاط الحجيــة عــن المحــرر اإللكترونــي، ومــن هنــا نســتطيع أن نبيــن التشــريعات 

المختلفــة التــي ســاوت بيــن المحــررات اإللكترونيــة والمحــررات التقليديــة.

فعلــى ســبيل المثــال نجــد فــي المــادة )8( و)9( مــن قانــون المعامــالت والتجــارة 
اإللكترونيــة اإلماراتــي أنــه قــد ســاوى بيــن المحــررات اإللكترونيــة والمحــررات التقليديــة 

ــظ. ــروط الحف ــاة ش ــريطة مراع ش

وبعــد ذلــك جــاء فــي المــادة )11( مــن ذات القانــون ونــص علــى أن "يكــون المســتند أو 
ــه  ــر مــا يعــول علي ــا، عندمــا تســتخدم بشــأنه وســيلة: )1( توف ــي أصليً الســجل اإللكترون
ــت  ــك المســتند أو الســجل مــن الوق ــي ذل ــواردة ف ــد مــن ســالمة المعلومــات ال ــا للتأكي فنيً
الــذي أنشــىء فيــه للمــرة األولــى بشــكله النهائــي بوصفــه مســتنًدا أو ســجالً إلكترونيًّــا. )2( 
وتســمح بعــرض المعلومــات المطلــوب تقديمهــا متــى طلــب ذلــك"، ونصــت المــادة )12( 
مــن القانــون ذاتــه ")1( ال يحــول دون قبــول الرســالة اإللكترونيــة أو التوقيــع اإللكترونــي 
بوصفــه دليــل إثبــات: )أ( لمجــرد أن الرســالة أو التوقيــع قــد جــاء فــي شــكل إلكترونــي. 
)ب( لمجــرد أن الرســالة أو التوقيــع ليــس أصليـًـا أو فــي شــكله األصلــي، وذلــك إذا كانــت 

3 - إِمكانيــة االحتفــاظ بالمحــرر اإللكترونــي: لقبــول المحــرر اإللكترونــي بوصفــه دليــالً 
ــل  ــات يجــب أن يكــون المحــرر بالشــكل نفســه وبالمواصفــات نفســها دون تعدي فــي اإلثب
أو تحريــف بياناتــه، ويتــم االحتفــاظ بمعلومــات المحــرر اإللكترونــي مــن خــالل إدخــال 
المعلومــات فــي الحاســب اآللــي وذلــك بعــد تخزينــه علــى أقــراص مرنــة أو ممغنطــة أو 
ــق شاشــة  ــت عــن طري ــي أي وق ــه ف ــه والرجــوع إِلي ــب ويســتطيع معاينت ــرص الصل الق

الحاســب اآللــي.

ــن  ــد م ــات الب ــالً لإلثب ــه دلي ــة بوصف ــة الكامل ــب الحجي ــي يكتس ــي ك ــرر اإللكترون فالمح
االحتفــاظ بســالمة البيانــات فــي المحــرر دون تحريــف أو تغييــر، وهــذا يعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى جهــة التوثيــق وإِجراءاتــه، وأن مــدى قدرتــه علــى تأميــن بيانــات المحــرر، وإِمكانيــة 
قبــول المحــرر اإللكترونــي فــي اإلثبــات تخضــع لســلطة قاضــي الموضــوع، والتــي يلتــزم 
القاضــي بقبــول هــذا المحــرر بوصفــه دليــالً  كامــالً فــي اإلثبــات متــى كانــت موقعــة مــن 

أطرافهــا وتاميــن بيانــات المحــرر اإللكترونــي. )33(

4 - عــدم اختــراق البيانــات فــي المحــرر اإللكترونــي: ويقصــد بــه الوصــول إِلــى بيانــات 
المحــرر اإللكترونــي بطريقــة غيــر مشــروعة، بمعنــى أن يقــوم أحــد األشــخاص باالطــالع 
علــى مضمــون المحــرر، أو إِدخــال تعديــالت، أو محــو جــزء مــن البيانــات، دون أن يكــون 

لــه الحــق فــي ذلــك. )34(

إِن المحــررات اإللكترونيــة التــي تتــم عبــر شــبكة االتصــال الدوليــة والتــي تقــوم بتبــادل 
الرســائل بيــن األطــراف تثيــر تخوفـًـا بيــن المتعامليــن، وذلــك باختــراق القراصنــة الحاســب 
اآللــي واالطــالع علــى المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالمتعاقديــن عبــر شــبكة اإلنترنــت 
كإِفشــاء األســرار، أو تغييــر فــي بيانــات المحــرر اإللكترونــي، أو محــو بعــض المعلومات، 

أو انتحــال القراصنــة لشــخصية أنــاس آخريــن. )35(

)34(  محمــد محمــد أبــو زيــد، تحديــث قانــون اإلثبــات- مكانــة المحــررات اإللكترونيــة بيــن األَدلــة الكتابيــة، )القاهــرة: دار النهضــة 

العربيــة، 2002م(، ص163./ وســادات، حجيــة المحــررات الموقعــة إلكترونيًّــا فــي اإلثبــات- دراســة مقارنــة، ص200.

)35(  محســن عبــد الحميــد إبراهيــم إلبيــه، دور المحــررات اإللكترونيــة فــي اإلثبــات فــي القانــون المصــري، )د.م: د.ن،2007م(، 

ص29./ ويقصــد بالقراصنــة: أَشــخاص لديهــم خبــرة بالكمبيوتــر ويتجولــون عبــر اإلنترنــت بهــدف إرســال الفيروســات للتخريــب، 
أو التدميــر، أو التجســس بطريقــة احترافيــة.

ــتير،  ــالة ماجس ــة، رس ــة مقارن ــات- دراس ــي اإلثب ــة ف ــررات اإللكتروني ــة المح ــدى حجي ــده، م ــا س ــارف عط ــد ع ــاد محم )33(  إي

ــم  ــاء التحكي ــو الهيج ــم أب ــد إبراهي ــا، 2009م(، ص45./ ومحم ــات العلي ــة الدراس ــة- كلي ــاح الوطني ــة        النج ــطين: جامع )فلس
بواســطة  اإلنترنــت، )األردن: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع والــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع، 2002م(، ص78 ومــا بعدهــا. 
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الخاتمة
إِّن موضــوع "المحــررات اإللكترونيــة يعــد أحــد الموضوعــات المهمــة، وهــو نتــاج لمــا 

فرضــه علينــا الوجــود الواقعــي لنظــم تكنولوجيــا المعلومــات والتجــارة اإللكترونيــة.

لــذا حاولــت فــي هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى مــدى حجيىــة المحــررات اإللكترونيــة 
ــة  ــه الكتاب ــا في ــن األول تناولن ــى فصلي ــرق إِل ــالل التط ــن خ ــي م ــريع اإلمارات ــي التش ف
المحــررات  يتنــاول  والثانــي  وأهميتــه،  وشــروطه  تعريفــه  حيــث  مــن  اإللكترونــي 

ــات. ــي اإلثب ــه ف ــدى حجيت ــات وم ــي اإلثب ــة ف اإللكتروني

ومــن خــالل هــذه الدراســة تبيــن لنــا مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات وهــي علــى النحــو 
اآلتي:

أوالً: النتائج:
1 -  تعــد الكتابــة فــي القانــون اإلماراتــي وســيلة رئيســة مــن وســائل اإلثبــات، وال يشــترط 

أن تكــون بطريقــة معينــة أو علــى دعامــة محــددة. 

ــا لمصطلــح الكتابــة اإللكترونيــة، وإِنمــا اكتفــى  ــم يــورد المشــرع اإلماراتــي تعريفً 2 - ل
ــراق،  ــر، والع ــتثناء مص ــة، باس ــالة اإللكتروني ــة والرس ــات اإللكتروني ــف المعلوم بتعري

ــة. ــة اإللكتروني ــت تشــريعاتها الكتاب ــث عرف وفرنســا حي

ــي  ــالف ف ــن اخت ــم م ــى الرغ ــي عل ــي المحــرر اإللكترون 3 -  عــرف المشــرع اإلمارات
ــة.  ــريعات الدولي ــض التش ــي بع ــي ف ــمية المحــرر اإللكترون تس

4 -  منــح القانــون اإلماراتــي للمحــررات اإللكترونيــة الحجيــة فــي اإلثبــات متــى توافــرت 
بهــا الشــروط التقنيــة والفنيــة الواجــب توافرهــا.

5 - اعتــرف المشــرع األماراتــي بحجيــة المحــررات والرســائل اإللكترونيــة فــي اإلثبــات، 
إِال أنــه لــم يمنحهــا نفــس القــوة الثبوتيــة الموجــودة فــي المحــررات التقليديــة، وإِنمــا جعلهــا 

دليــالً تكميليـًـا فــي حالــة عــدم وجــود البينــة المناقضــة.

هــذه الرســالة أو التوقيــع اإللكترونــي أفضــل دليــل يتوقــع بدرجــة معقولــة أن يحصــل عليــه 
الشــخص الــذي يستشــهد بــه.....(.  

يتضــح لنــا مــن خــالل النصــوص الســابقة وهــي المــادة )11( و)12( أن المشــرع 
اإلماراتــي اعتــرف بحجيــة المحــررات والرســائل اإللكترونيــة فــي اإلثبــات، إِال أنــه لــم 
ــالً  ــا دلي ــا جعله ــة، وإِنم ــي المحــررات التقليدي ــة الموجــودة ف ــوة الثبوتي ــس الق ــا نف يمنحه

ــة المناقضــة. ــة عــدم وجــود البين ــي حال ــا ف تكميليً

ــي:"أ-  ــى اآلت ــة عل ــالت اإللكتروني ــون المعام ــن قان ــادة )7( م ــت الم ــي األردن، نص وف
والتوقيــع  اإللكترونيــة  والرســالة  اإللكترونــي  والعقــد  اإللكترونــي  الســجل  يعتبــر 
ــة  ــى الوثائــق والمســتندات الخطي ــة عل ــة ذاتهــا المترتب ــار القانوني اإللكترونــي منتجــا لآلث
ــا أو  ــا ألطرافه ــث إلزامه ــن حي ــدة م ــع الخطــي بموجــب أحــكام التشــريعات الناف والتوقي
ــتمد  ــه "يس ــى أن ــون عل ــن ذات القان ــادة )8/أ( م ــات"، ونصــت الم ــي اإلثب ــا ف صالحيته
الســجل اإللكترونــي أثــره القانونــي ويكــون لــه صفــة النســخة األصليــة إذا توافــرت فيــه 

مجتمعــة الشــروط اآلتيــة: .....". )36(

أمــا القانــون المصــري، نــص فــي المــادة )15( مــن قانــون التوقيــع اإللكترونــي علــى أن 
"للكتابــة اإللكترونيــة وللمحــررات اإللكترونيــة، فــي نطــاق المعامــالت المدنيــة والتجاريــة 
ــكام  ــي أح ــة ف ــمية والعرفي ــة والمحــررات الرس ــررة للكتاب ــة المق ــة، ذات الحجي واإلداري
قانــون اإلثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، متــى اســتوفت الشــروط المنصــوص عليهــا 
ــذا  ــة له ــا الالئحــة التنفيذي ــي تحدده ــة الت ــة والتقني ــط الفني ــا للضواب ــون وفقً ــذا القان ــي ه ف
القانــون". وفــي المــادة )18( مــن ذات القانــون نــص علــى أنه"يتمتــع التوقيــع اإللكترونــي 
والكتابــة اإللكترونيــة والمحــررات اإللكترونيــة بالحجيــة فــي اإلثبــات إذا مــا توافــرت فيهــا 

الشــروط اآلتيــة.....". )37(

أمــا القانــون النموذجــي )األَونســترال(، نــص فــي المــادة )9 /2( علــى "يمنــُح المعلومــات 
التــي تكــون علــى شــكل رســالة بيانــات مــا تســتحقة مــن حجيــة فــي اإلثبــات ....". )38(

)37(  انظر: قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم )15( لسنة 2004م.
)38(  راجع: قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لسنة 1996م.

)36(  انظر: قانون المعامالت اإللكترونية األردني رقم )85( لسنة 2001م.
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المبحث األول: تعريف المحررات اإللكترونية.
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النتائج والتوصيات

قائمة المراجع والمصادر.

قائمة المراجع والمصادر
*  أوالً: المراجع العربية.

- أبــو زيــد، محمــد محمــد. )2002م(. تحديــث قانــون اإلثبــات- مكانــة المحــررات 
اإللكترونيــة بيــن االدلــة الكتابيــة، القاهــرة: دار النهضــة العربيــة.

ــة، األردن: دار  ــارة اإللكتروني ــود التج ــم. )2011م(. عق ــد إبراهي ــاء، محم ــو الهيج - أب
ــع، ط2. ــر والتوزي ــة للنش الثقاف

ثانيًا: التوصيات:
ــة كمــا فعــل بعــض  ــة اإللكتروني ــح الكتاب ــاً لمصطل 1 -  تبنــي المشــرع اإلماراتــي تعريف
ــة  ــي طريق ــة ف ــة التقليدي ــن الكتاب ــة ع ــة اإللكتروني ــالف الكتاب ــة، الخت ــريعات الدولي التش
ــرطة  ــي واألش ــب اآلل ــددة كالحاس ــكال متع ــة وبأش ــة إلكتروني ــم بدعام ــي تت ــا الت تدوينه

ــا. ــراص وغيره واألق

ــا  ــا به ــا مقرنً ــة وأن يعّرفه ــالة اإللكتروني ــح الرس ــة مصطل ــادة صياغ ــي باع 2 -  نوص
ــه. ــاج ب ــد االحجت ــة عن ــوة الثبوت ــه الق ــق( إلعطائ ــي )الموث ــي المحم ــع اإللكترون التوقي

ــالت  ــون المعام ــي قان ــات ف ــة باإللكتروني ــن المتعلق ــع القواني 3 -  ضــرورة وضــع جمي
ــي. ــات اإللكترون ــون اإلثب ــا قان ــة ومنه ــة اإلماراتي ــارة اإللكتروني والتج

4 - عقــد نــدوات ودورات تدريبيــة لرجــال القضــاء بهــدف إعــداد قيــادات قضائيــة تتمتــع 
ــة  ــد القانوني ــى القواع ــرأ عل ــد يط ــد ق ــب أي جدي ــتطيع أن تواك ــي، لتس ــي معلومات بوع
ــاس،  ــن الن ــة بي ــة اإللكتروني ــع ضــرورة نشــر الثقاف ــة. م ــي مجــال التجــارة اإللكتروني ف
وتوعيتهــم بالقضايــا األمنيــة المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة لتواكــب التطــور الدولــي الــذي 

يشــهده العالــم فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة.
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- قاســم، محمــد حســن. )2007م(. قانــون اإلثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، 
بيــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقيــة.

- لطفــي، محمــد حســام محمــود. )2002م(. اإلطــار القانونــي للمعامــالت اإللكترونيــة- 
ــي  ــر الذهب ــرة: النس ــة، القاه ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــات ف ــد اإلثب ــي قواع ــة ف دراس

ــة. للطباع

ــي  ــة ف ــال الحديث ــائل االتص ــتخدام وس ــود. )1993م(. اس ــام محم ــد حس ــي، محم - لطف
ــرة: د.ن. ــا، القاه ــود وإِبرامه ــى العق ــاوض عل التف

ــدول  ــي مصــر وال ــي ف ــع اإللكترون ــن التوقي ــرح قواني ــاح. )د.ت(. ش ــد الفت ــراد، عب - م
ــي. ــر اإللكترون ــر والنش ــات والكمبيوت ــاء للبرمجي ــركة البه ــة، د.م: ش العربي

- المســلمي، ممــدوح محمــد خيــري. )2000م(. مشــكالت البيــع اإللكترونــي عــن طريــق 
اإلنترنــت فــي القانــون المدنــي، القاهــرة: دار النهضــة العربيــة.

ــة  ــات العلمي ــتخرجات التقني ــتخدام مس ــوقي. )2000م(. اس ــد ش ــامة أحم ــي، أَس - المليج
ــة. ــي، القاهــرة: دار النهضــة العربي ــات المدن ــى القواعــد اإلثب ــره عل ــة وأث الحديث

- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )1999م(. لســان العــرب، بيــروت: مؤسســة التاريــخ 
العربــي، ج12، ط3.

- وهــدان، رضــا متولــي. )1997م(. الضــرورة العمليــة لإلثبــات بصــور المحــررات فــي 
ظــل تقنيــات االتصــال الحديثــة- دراســة مقارنــة، القاهــرة: دار النهضــة العربيــة.

*  ثانيًا: الرسائل الجامعية.

- ســده، إِيــاد محمــد عــارف عطــا. )2009م(. مــدى حجيــة المحــررات اإللكترونيــة فــي 
ــة  ــة كلي ــاح الوطني ــة النج ــطين: جامع ــتير، فلس ــالة ماجس ــة، رس ــة مقارن ــات- دراس اإلثب

ــا. الدراســات العلي

- الصــدام، أمــل كاظــم كريــم. )2006م(. حجيــة المحــرر اإللكترونــي فــي اإلثبــات 
ــون. ــة القان ــداد كلي ــة بغ ــراق: جامع ــوراه، الع ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن ــي- دراس المدن

ــت، األردن: دار  ــطة اإلنترن ــم بواس ــم. )2002م(. التحكي ــد إبراهي ــاء، محم ــو الهيج - أب
ــع. ــة للنشــر والتوزي ــة الدولي ــدار العلمي ــع وال ــة للنشــر والتوزي الثقاف

ــي  ــة ف ــررات اإللكتروني ــم. )2007م(. دور المح ــد إبراهي ــد الحمي ــن عب ــه، محس - البي
ــري، د.م: د.ن. ــون المص ــي القان ــات ف اإلثب

ــت-  ــارف اإلنترن ــى مص ــل إل ــان. )2004م(. المدخ ــوان خش ــورج ورش ــش، ج - جري
ــة، ط1. ــارف العربي ــاد المص ــروت: اتح ــة، بي ــة قانوني دراس
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ــة. ــرة: دار النهضــة العربي ــت، القاه ــق اإلنترن طري
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ــع. ــة للنشــر والتوزي ــة، األردن: دار الثقاف مقارن

- الرومــي، محمــد أميــن. )2008م(. النظــام القانونــي للتحكيــم اإللكترونــي، مصــر: دار 
الكتــب القانونيــة ودار شــتات للنشــر والبرمجيــات.

- ســادات، محمــد محمــد. )2011م(. حجيــة المحــررات الموقعــة إلكترونيًّــا فــي اإلثبــات- 
دراســة مقارنــة، اإلســكندرية: دار الجامعــة الجديــدة.

- ســرور، محمــد شــكري. )1994م(. شــرح قانــون اإلثبــات في المــواد المدنيــة والتجارية 
الكويتــي، الكويــت: مطبوعــات وحــدة التأليف والترجمة والنشــر، ط1.

- العبــودي، عبــاس. )1977م(. التعاقــد عــن طريــق وســائل االتصــال الفــوري وحجيتهــا 
فــي اإلثبــات، عمــان: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.

ــر عــن اإلرادة  ــاً للتعبي ــة- طريق ــة الرقمي ــن محمــد. )2008م(. الكتاب - العيــش، الصالحي
ــات، االســكندرية: منشــأة المعــارف.       ودليــالً لإلثب
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- القانون العراقي رقم )78( لسنة 2012م بشأن التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية.

ــنة 1996م الصــادر  ــة لس ــارة اإللكتروني ــأن التج ــترال( النموذجــي بش ــون )األونس - قان
عــن هيئــة األمــم المتحــدة. 

- القانون المدني الفرنسي رقم )230( لسنة 2000م.

*  سادًسا: مواقع اإلنترنت.

http://www.mediafire.com/?b60fa6um7bqxk65
http://www.lexinter.net/Lex Electronic/signature

http://kenanaonline.com/ users/elneel/links/12834

مختصر السيرة العلمية والعملية
حصلــت ناديــة يــاس خضيــر البياتــي علــى درجــة الدكتــوراه فــي )القانــون الخــاص( مــن 
الجامعــة اإلســالمية العالميــة- بماليزيــا  فــي موضــوع التوقيــع اإللكترونــي فــي القانــون 
اإلماراتــي- دراســة مقارنــه، وحصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي )القانــون الخــاص( 
ــوم  ــة العل ــي جامع ــية ف ــت كتدريس ــودان. وعمل ــي الس ــة ف ــا( الحكومي ــة )جوب ــن جامع م
ــة اإلســالمية  ــا، وجامع ــوم والتكنولوجي ــان للعل ــة عجم ــارات، وجامع ــي اإلم ــة ف اإلبداعي
العالميــة بماليزيــا، كمــا عملــت فــي المؤسســات المختلفــة كأستشــارية قانونيــة فــي دولــة 

ــا. اإلمــارات وماليزي

قدمــت استشــارات قانونيــة لمؤسســات وطنيــة وعربيــة فــي مجــال القانــون المدنــي، 
وتتركــز االهتمامــات البحثيــة لهــا فــي مجــاالت القانــون اإللكترونــي. شــاركت فــي العديــد

ــي المجــالت  ــا عــدد مــن البحــوث المنشــورة ف ــة، وله ــة والعالمي مــن المؤتمــرات العربي
ــي،  ــع اإللكترون ــن، والتوقي ــال التأمي ــي مج ــب ف ــرها كت ــة لنش ــة، أضاف ــة والدولي العربي

والمحــررات اإللكترونيــة.

وحاليــاً تعمــل نائــب عميــد كليــة القانــون والعلــوم السياســية فــي جامعــة العلــوم اإلبداعيــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

- المؤمنــي، بشــار طــالل أحمــد. )2003م(. مشــكالت التعاقــد عبــر اإلنترنــت، رســالة 
دكتــوراه، مصــر: كليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة.

*  ثالثًا: المجالت والجرائد.

- أبــو الليــل، إبراهيــم الدســوقي. )2005م(. التوقيــع اإللكترونــي ومــدى حجيتــه فــي اإلثبات، 
مجلــة الحقــوق، الكويــت: مجلــس النشــر العلمــي جامعــة الكويــت، العدد3، الســنة 29.

*  رابعًا: المعاجم.

- الرازي، محمد بن أبي بكر. )1997م(. مختار الصحاح، بيروت: مكتبة لبنان.
- المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية. )1991م(. القاهرة: وزارة التربية والتعليم.

*  خامًسا: القوانين.

- القانــون االتحــادي اإلماراتــي رقــم )10( لســنة 1992م بإصــدار قانــون اإلثبــات فــي 
ــنة 2006م،  ــم )36( لس ــادي رق ــون االتح ــدالً بالقان ــة مع ــة والتجاري ــالت المدني المعام

ــر  12 /10 / 2006 م. ــخ النش ــدد455، تاري ــمية، الع ــدة الرس الجري

ــارة  ــالت والتج ــأن المعام ــنة 2006م بش ــم )1( لس ــي رق ــادي اإلمارات ــون االتح - القان
اإللكترونيــة.

- القانــون اإلماراتــي رقــم )2( لســنة 2002م بشــأن المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة، 
الجريــدة الرســمية، العــدد 277، الســنة 36، فــي 16 فبرايــر 2002م، دبــي اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. 

- قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم )5( لسنة 1985م.

- قانون البينات إلمارة دبي لسنة 1971م.

- القانون األردني رقم )85( لسنة 2001م بشأن المعامالت اإللكترونية.

- القانون المصري رقم )15( لسنة 2004م بشأن التوقيع اإللكتروني.

حجية المحررات اإللكترونية في التشريع اإلماراتي
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إيمان خميس سالم اليحيائي

ملخص البحث :

ــارات  ــة اإلم ــي دول ــي ف ــي األجنب ــم التحكيم ــذ الحك ــذه الدراســة موضــوع تنفي ــاول ه تتن
ــك  ــي ذل ــذه و اإلجــراءات المتبعــة ف ــث الشــروط الالزمــة لتنفي ــة المتحــدة مــن حي العربي
ــريع  ــو التش ــنة 1992 ه ــم )11( لس ــي رق ــة اإلمارات ــراءات المدني ــون اإلج ــر قان ، ويعتب
ــي  ــة الت ــات الدولي ــن اإلتفاقي ــد م ــى العدي ــة إل ــوع ، باإلضاف ــذا الموض ــي ه ــي ف األساس
انضمــت لهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و أهمهــا إتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتراف 
و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 1958 ، وكذلــك اإلتفاقيــات الثنائيــة التــي أبرمتهــا دولــة 

ــدول العربيــة و األجنبيــة . ــد الدولــي مــع العديــد مــن ال اإلمــارات علــى الصعي

ــاً   ــم األجنبــي وفق ــذ حكــم التحكي ــة فصــول ، أولهــم تنفي ــى ثالث ــد اشــتملت الدراســة عل وق
للقانــون اإلماراتــي وقــد تــم تقســيمه إلــى مبحثيــن ، المبحــث األول يتطــرق إلــى شــروط 
تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي و المبحــث الثانــي يفصــل إجــراءات تنفيــذ حكــم التحكيــم 

ــاً للقانــون اإلماراتــي . األجنبــي وفق

ــورك  ــة نيوي ــاً إلتفاقي ــي وفق ــي األجنب ــم التحكيم ــذ الحك ــي ســيتناول تنفي ــا الفصــل الثان أم
بشــأن اإلعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 1958 ، بحيــث تــم تقســيمه إلــى مبحثيــن 
، األول منهمــا هــو الشــروط الموضوعيــة لتنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي وفقــاً لإلتفاقيــة 
ــي  ــم التحكيمــي األجنب ــذ الحك ــة لتنفي ــة الالزم ــن الشــروط اإلجرائي ــي يبي و المبحــث الثان

بحســب مــا ورد فــي إتفاقيــة نيويــورك . 

وقــد تــم تخصيــص الفصــل الثالــث للجانــب التطبيقــي مــن الدراســة والــذي يشــمل دراســة 
وتحليــل قضايــا تحكيميــة أجنبيــة صــادرة عــن محاكــم الدولــة . 

 المحكمة االتحادية العليا - طعن رقم 605 لسنة 2001 ، صادر بتاريخ 24 /5 /2000 .
 د.بكر عبدالفتاح السرحان ، قانون التحكيم االماراتي ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، ط1 ، 2012 ، ص 98 .

 المحكمة االتحادية العليا - طعن رقم 48 و 70 لسنة 1992 ، صادر بتاريخ 23 /5 /1992 .
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المقدمة
ــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة مــن المواضيــع المهمــة فــي الوقــت  يعتبــر موضــوع تنفي
ــة  ــت أهمي ــي تطــور مســتمر، إذ تجل ــت ف ــة بات ــات الدولي الراهــن ، ال ســيما و أن العالق
ــا  ــي عرفه ــهدها و الت ــي نش ــة الت ــر العولم ــل عص ــي ظ ــة ف ــة األجنبي ــكام التحكيمي األح
صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا : ) التعــاون االقتصــادي المتنامــي لمجمــوع دول العالــم والذي 
ــى  ــة إل ــر الحــدود ، اضاف ــاد حجــم التعامــل بالســلع والخدمــات وتنوعهــا عب يحتمــه ازدي
حركــة رؤوس األمــوال الدوليــة  و اإلنتشــار المتســارع للتقنيــة فــي أرجــاء العالــم كلــه ( .

ــة  ــكام التحكيمي ــذ األح ــو تنفي ــن ه ــر الراه ــرورات العص ــوازم أو ض ــم ل ــن أه ــل م ولع
األجنبيــة ، فالقــول بعــدم جــواز تنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة مــن شــأنه أن  يضطــر 
ــذي  ــر ال ــا ، األم ــه فيه ــد التمســك بحق ــة يري ــي كل دول ــم ف ــادة التحكي ــى إع ــأن إل ذو الش
يترتــب عليــه ضيــاع الوقــت وزيــادة المصاريــف ، كمــا قــد يترتــب عليــه تضــارب األحكام 
التحكيميــة  . ومــن شــأن الوضــع المتقــدم أن يخــل بالمعامــالت الدوليــة مــن حيــث تيســيرها 
ومــن حيــث االســتقرار الواجــب لهــا ، األمــر الــذي يــؤدي إلــى إضعــاف أهميــة األحــكام 

التحكيميــة األجنبيــة وقوتهــا التنفيذيــة . 

ــل  ــة لح ــيلة بديل ــم كوس ــى التحكي ــوء إل ــادة اللج ــا بزي ــر، إذا علمن ــورة األم ــزداد خط وت
النزاعــات ال ســيما فــي األمــور التجاريــة و الدوليــة ، فكلمــا زادت صعوبــة تنفيــذ الحكــم 
التحكيمــي األجنبــي كلمــا قــل اللجــوء إلــى التحكيــم لحــل النزاعــات و خاصــة النزاعــات 

التــي يــراد تنفيذهــا فــي دولــة غيــر التــي تــم صــدور الحكــم فيهــا .

وفــي ضــوء اإلعتبــارات المتقدمــة ، فــإن الحاجــة تدعــو إلــى اإلعتــراف بتنفيــذ األحــكام 
التحكيميــة األجنبيــة ، لــذا ســوف نتنــاول بالتفصيــل تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي 
ــاً للقانــون اإلماراتــي المتمثــل فــي قانــون  ــة المتحــدة  و ذلــك وفق ــة اإلمــارات العربي دول
ــكام  ــذ أح ــراف و تنفي ــأن اإلعت ــورك بش ــة نيوي ــاً إلتفاقي ــك وفق ــة وكذل ــراءات المدني اإلج

ــة 1958 . ــم األجنبي التحكي

اإلعتراف و تنفيــذ أحكام التحكيم األجنبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مشكلة الدراسة :
يمكن توضيح المشكلة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية  :

كيفيــة تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، ومــا هــي 
ــة ؟ ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــة الالزمــة لتنفي ــة و اإلجرائي الشــروط الموضوعي

مــدى مالئمــة قانــون اإلجــراءات اإلماراتــي مــن حيــث تنظيمــه لمســألة اإلعتــراف و تنفيــذ 
أحــكام التحكيــم األجنبيــة ؟

ــة  ــة اإلمــارات العربي ــا دول ــي انضمــت له ــة الت ــات الدولي ــة اإلتفاقي مــدى مالئمــة وفاعلي
ــة ؟ ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــراف و تنفي المتحــدة بشــأن اإلعت

أهمية الدراسة :
تتجلــى أهميــة البحــث فــي موضــوع تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي تطــور العالقــات 
ــي  ــة ف ــى األهمي ــك تتجل ــة ، وكذل ــارة الدولي ــي و تطــور التج ــي العصــر الحال ــة ف الدولي
كثــرة اللجــوء إلــى التحكيــم كوســيلة بديلــة لحــل النزاعــات حيــث أن اإلعتــراف باألحــكام 
التحكيميــة األجنبيــة يســهل اللجــوء إلــى التحكيــم لحــل النزاعــات حتــى وإن كانــت الدولــة 
التــي أصــدرت الحكــم غيــر الدولــة المــراد  تنفيــذ الحكــم فيهــا ، كمــا أن اإلعتــراف بالحكــم 
ــذ  ــي بحيــث تنف ــد الدول ــى الصعي ــم عل ــل التعــاون و التكامــل القائ ــي يمث التحكيمــي األجنب
ــك  ــا و ذل ــي أصدرته ــي الت ــن ه ــم تك ــى وإن ل ــذ حت ــة التنفي ــي دول ــة ف ــكام التحكيمي األح

بحســب الشــروط و اإلجــراءات المتبعــة فــي بلــد التنفيــذ .

أهداف الدراسة :
تتمثل أهداف الدراسة في تحقيق ما يلي :

ــراءات  ــون اإلج ــاً لقان ــي وفق ــم األجنب ــم التحكي ــذ حك ــراءات تنفي ــروط و إج ــح ش توضي
المدنيــة اإلماراتــي .

تحليــل نصــوص إتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 و بيــان الشــروط و اإلجــراءات الالزمــة 
لتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة وفقــاً لإلتفاقيــة .

إيمان خميس سالم اليحيائي
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بيــان مــدى مالئمــة وفاعليــة اإلتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبية .

دراســة القضايــا الصــادرة عــن محاكــم الدولــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي 
فــي دولــة اإلمــارات وبيــان مــدى تطبيقهــا للنصــوص القانونيــة و اإلتفاقيــات الدوليــة بشــأن 

اإلعتــراف باألحــكام التحكيميــة األجنبيــة .

منهجية البحث :
ســنتبع فــي كتابــة الموضــوع المنهــج الوصفــي التحليلــي ؛ حيــث يقــوم هــذا المنهــج علــى 
ــح  ــي ، وتوضي ــم األجنب ــم التحكي ــذ حك ــراف وتنفي ــاوى اإلعت ــي لدع ــام القانون ــان النظ بي
الشــروط واإلجــراءات الــواردة فــي القانــون اإلماراتــي فيمــا يتعلــق ببطــالن وتنفيــذ الحكــم 
التحكيمــي األجنبــي و إســتخالص نتائــج قانونيــة مــن خــالل إســتقراِء الوثائــق المتوفــره 
عــن موضــوع الدراســة مــن نصــوص قانونيــة و إتفاقيــات دوليــة و القضايــا الصــادرة عــن 
محاكــم الدولــة ، وكذلــك يقــوم هــذا المنهــج علــى تحليــل نصــوص القانــون اإلماراتــي و 
اإلتفاقيــات الدوليــة وذلــك لدراســتها و تقييمهــا و معرفــة مــدى تطبيقهــا مــن خــالل مقارنــِة 
تلــك النصــوص بمــا هــو صــادٌر مــن محاكــم الدولــة فيمــا يتعلــق ببطــالن أو تنفيــذ الحكــم 

التحكيمــي األجنبــي . 

خطة البحث : 
لإلحاطــِة بكافــة تفاصيــل موضــوع اإلعتــراف و تنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة فقــد 

تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى ثالثــة فصــول علــى النحــو التالــي :

الفصل األول : تنفيذ حكم التحكيم األجنبي وفقاً للقانون اإلماراتي .
- المبحث األول : شروط تنفيذ حكم التحكيم األجنبي . 

- المبحث الثاني : إجراءات تنفيذ حكم التحكيم األجنبي .
الفصل الثاني : تنفيذ األحكام األجنبية وفقاً إلتفاقية نيويورك 1958  .
- المبحث األول : الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي . 

- المبحث الثاني : الشروط اإلجرائية لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي . 
الفصــل الثالــث : جانــٌب تطبيقــي يشــمل دراســة وتحليــل قضايــا تحكيميــة أجنبيــة صــادرة 

عــن محاكــم الدولــة .

إيمان خميس سالم اليحيائي

الفصل األول
تنفيذ حكم التحكيم األجنبي وفقاً للقانون اإلماراتي

ع اإلماراتــي علــى أن حكــم التحكيــم األجنبــي هــو ذلــك الحكــم الــذي يصــدر  قــرر المشــِرّ
ــم  ــة الحك ــاراً ألجنبي ــث وضــع معي ــدة حي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــارج دول ــاً خ مكاني
ــون  ــن قان ــادة 212/4 م ــه الم ــذا ماقررت ــة ، وه ــارج الدول ــو صــدوره خ ــي وه التحكيم
ــم  اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي التــي نصــت علــى أنــه : )يجــب أن يصــدر حكــم المحّكِ
ــررة ألحــكام  ــي شــأنه القواعــد المق ــت ف ــة المتحــدة وإال أُتُبِع ــة اإلمــارات العربي ــي دول ف
ميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي( ، و كذلــك أيّدتــه المــادة )236( مــن ذات القانــون  المحّكِ
ميــن الصــادرة  حيــث نصــت علــى أنــه : )يســري حكــم المــادة الســابقة علــى أحــكام المحّكِ
ميــن صــادراً فــي مســألٍة يجــوز التحكيــم فيهــا  فــي بلــد أجنبــي ويجــب أن يكــون حكــم المحّكِ

طبقــاً لقانــون الدولــة وقابــالً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه( .

كمــا أنَّ اإلعتــراف بتنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة يحقــق العديــد مــن المزايــا ؛ فمــن 
ناحيــة يكفــل اإلعتــراف بتنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة عــدم إضاعــة الوقــت في حســم 
منازعــات ســبق الفصــل فيهــا فــي دول أخــرى ، ومــن ناحيــٍة أخــرى يــؤدي اإلعتــراف 
بتنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة إلــى توفيــر نفقــات التحكيــم ، التــي ســتُنفق مــن جديــد 
حــال عــدم إجــازة تنفيــذ الحكــم األجنبــي ، ومــن ناحيــة ثالثــة مــن شــأن هــذا اإلعتــراف 
ــزم  أن يمنــع تعــارض الحكــم التحكيمــي الصــادر مــن الدولــة األجنبيــة و الحكــم الــذي يَل

اســتصداره فــي دولــة التنفيــذ. 

ع  ــد نظــم المشــّرِ ــا فق ــة و تنفيذه ــة األجنبي ــراف باألحــكام التحكيمي ــة اإلعت ونظــرا ألهمي
اإلماراتــي آليــة تنفيــِذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات مــن حيــث 
الشــروط و اإلجــراءات بموجــب المادتيــن 235 و 236 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 

ــي : ــى النحــو التال ــن مســتقلين عل ــي مبحثي ــه ف ــا ســيتم بيان ــي، وهــو م اإلمارات

المبحث األول : شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية .
المبحث الثاني : إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية .
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المبحث األول
شروط تنفيذ األحكام األجنبية

َرتــا شــروطاً تُجيــز  المادتيــن 235 و 236 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي قرَّ
للمحاكــم اإلماراتيــة اإلمتنــاع عــن إجــازة تنفيــذ األحــكام األجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات ، 

حيــث نصــت المــادة 235 مــن ذات القانــون علــى أنــه :

1 - األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز األمــر بتنفيذهــا فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة  بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام 

ــة . ــي الدول واألوامــر الصــادرة ف

ــا  ــي دائرته ــذ ف ــراد التنفي ــي يُ ــة التـ ــة اإلبتدائي ــام المحكم ــذ أم ــر بالتنفي ــب األم 2 - ويُطل
باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى، وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــــــــا 

: يأتــــــي 

أ - أنَّ محاكــم الدولــة غيــر مختصــة بالمنازعــة التـــي صــدر فيهــا الُحكــم أو األمــر وأنَّ 
ــي  ــاص القضائ ــد االختص ــاً لقواع ــا طبق ــة به ــه مختص ــي أصدرت ــة التـ ــم األجنبي المحاك

ــا .  ــي قانونه ــررة ف ــي المق الدول

 ب- أنَّ الحكم أو األمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. 

ج-  أنَّ الخصــوم فــي الدعــوى التـــي صــدر فيهــا الحكــم األجنبــي قــد كلفــوا بالحضــور،                     
ــوا تمثيــالً صحيحــاً . ومثَّل

د- أنَّ الُحكم أو األمر حاز قوة األمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التـي  أصدرته.

هـــ - أنــه ال يتعــارض مــع حكــٍم أو أمــٍر ســبق صــدوره مــن محكمــة بالدولــة وال يتضمــن 
مــا يخالــف اآلداب أو النظــام العــام فيهــا .

ــكام  ــى أح ــابقة عل ــادة الس ــم الم ــري ُحك ــه :  ) يس ــى أن ــد نصــت عل ــادة 236 فق ــا الم أم
ميــن صادراً في مســألة  ميــن الصــــادرة فــي بلــد أجنبــي ويجــب أن يكــون حكــــم المحّكِ المحّكِ

يجـــوز التحكيــم فيهــا طبقــاً لقــــانون الدولــــة وقابــالً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه (.

يتضــح مــن المــواد الســابقة الشــروط التــي تضمنهــا قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي 
لإلعتــراف بالحكــم التحكيمــي األجنبــي و هــي كالتالــي :

الشرط األول : إجازة القانون اإلماراتي التحكيم في المسألة 
ــم  ــم التحكي ــون حك ــن أن يك ــد م ــارات الب ــة اإلم ــي دول ــي ف ــم األجنب ــم التحكي ــذ حك لتنفي
األجنبــي صــادراً فــي مســألة يجــوز بهــا التحكيــم وفقــاً للقانــون اإلماراتــي ، فــال بــد مــن 
أن تكــون المســألة التــي تمــت إحالتهــا إلــى التحكيــم و صــدر بهــا حكــم تحكيــم فــي الخــارج 

ممــا يجــوز اإلحالــة بهــا وحســمها مــن خــالل التحكيــم فــي دولــة اإلمــارات .

بمعنــى أن تكــون المســألة مــن المســائل التــي يجــوز بهــا الصلــح فــي القانــون اإلماراتــي 
ــك الحكــم فــي اإلمــارات  ــذ ذل ــك ال يجــوز تنفي ــر ذل ــم بهــا ، وبغي ــون التحكي ــز القان ويجي
علــى اعتبــار أن محــل التحكيــم مســألة ينعقــد اإلختصــاص حصريــاً بهــا للمحاكــم . وبذلــك 
قضــت المــادة 203/4 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي بقولهــا : ) وال يجــوز 
التحكيــم فــي المســائل التــي ال يجــوز الصلــح فيهــا وال يصــح اإلتفــاق علــى التحكيــم إال 

ممــن لــه أهليــة التصــرف فــي الحــق محــل النــزاع ( .

ــدد  ــب أن يح ــأن : ) يج ــا ب ــد أحكامه ــي أح ــا ف ــة العلي ــة اإلتحادي ــت المحكم ــك حكم وبذل
موضــوع النــزاع فــي وثيقــة التحكيــم أو أثنــاء نظــر الدعــوى ولــو كان المحكمــون 
ــوز  ــي ال يج ــائل الت ــي المس ــم ف ــوز التحكي ــالً ، وال يج ــم باط ــن وإال كان التحكي مفوضي
الصلــح فيهــا ، وال يصــح اإلتفــاق علــى التحكيــم اال ممــن لــه أهليــة التصــرف فــي الحــق 

ــزاع ( )1( . ــل الن مح

و بالرغــم مــن أن المشــرع اإلماراتــي لــم يبيــن المســائل التــي يمتنــع أو يصــح بهــا الصلــح 
، إال ان الفقــه )2( يشــير إلــى أن المســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح تنحصــر فــي 
المســائل المتصلــة بالنظــام العــام ، التــي ال يملــك األطــراف التنــازل عنهــا و بالنتيجــة ال 

يســتطيعون التصــرف فيهــا.

 وهــو مــا أيدتــه المحكمــة اإلتحاديــة العليــا حيــث قــررت بــأن التحكيــم يجــوز فــي نطــاق 
اليــة ، وأن القانــون و الشــريعة اإلســالمية ال تمنعــان مــن  قانــون العمــل و العالقــات العمَّ
اإلتفــاق علــى التحكيــم فــي نطــاق قانــون العمــل أو بغيــره مــن العقــود كأصــٍل عــام ، حيــث 

جــاء بحكمهــا أنــه : 
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ــون  ــه للقان ــة الحكــم المطعــون في ــى ســببين حاصلهمــا مخالف ــم عل ــث أنَّ الطعــن أقي ) حي
و الخطــأ فــي تطبيقــه و القصــور فــي التســبيب ، إذ قــام قضــاؤه بتأييــد الحكــم اإلبتدائــي 
ــب  ــبة لطل ــم ، بالنس ــى التحكي ــاق عل ــاوي لإلتف ــول الدع ــدم قب ــة بع ــع الطاعن ــض دف برف
اليــة األخــرى عــدا العمــوالت ، علــى أّن نصــوص قانــون العمــل نصــوص  الحقــوق العمَّ
ــي  ــة لحمــل النتيجــة الت ــر كافي ــا وهــي أســباب عامــة مبهمــة غي آمــرة ال يجــوز مخالفته
انتهــى إليهــا وهــي عــدم إعمــال شــرط التحكيــم ، اذ كان عليــه بيــان نصــوص قانــون العمل 
ــم بشــأنها ألن تلــك النصــوص ال تتعلــق  المتعلقــة بالنظــام العــام و التــي ال يجــوز التحكي
كلهــا بالنظــام العــام ، هــذا باإلضافــة إلــى أنــه ال يوجــد فــي قانــون العقــود لســنة 1971 وال 
فــي أحــكام الشــريعة االســالمية مــا يمنــع مــن اإلتفــاق علــى التحكيــم فــي كافــة العقــود بمــا 
فــي ذلــك » عقــد العمــل« طالمــا أن النــزاع بشــأنه قــد أحيــل إلــى المحكمــة عــن طريــق 

دائــرة العمــل ، وحيــث أن هــذا النعــي برمتــه غيــر مقبــول ( )1( .

و مــن أهــم المســائل التــي ال يجــوز فيهــا التحكيــم و المتصلــة بالنظــام العــام هــي مســائل 
األحــوال الشــخصية ، والمســائل الجزائيــة ، وإجــراءات التنفيــذ الجبــري الحاصلــة عبــر 
ــة باإلجــراءات التــي تقــوم بهــا المحاكــم  ــة أو المتعلق ــك المســائل المتصل المحاكــم ، وكذل
فــي القضايــا المرفوعــة اليهــا ، فالمســائل المتقدمــة تَخــرج مــن نطــاق الصلــح و بالنتيجــة 

هــي تَخــرج عــن نطــاق التحكيــم .

وقــد يــورد المشــرع نصوصــاً صريحــة تمنــع إحالــة مســائل معينــة علــى التحكيــم ، حتــى 
وإن كانــت تقبــل الصلــح . فمثــالً المــادة السادســة مــن قانــون الــوكاالت التجاريــة اإلتحــادي 
فــي اإلمــارات رقــم 18 لســنة 1981 يقــرر منــح االختصــاص حصريــاً فــي المنازعــات 
ــذه  ــي ه ــث جــاء ف ــف ، حي ــاق مخال ــع إبطــال أي إتف ــة م ــى قضــاء الدول ــه إل ــة ب المتعلق
المــادة أنــه : ) يعتبــر عقــد الوكالــة التجاريــة لمصلحــة المتعاقديــن المشــتركة ، وتختــص 
محاكــم الدولــة بنظــر أي نــزاع ينشــأ عــن تنفيــذه بيــن المــوكل و الوكيــل وال يعتــد بــأي 

إتفــاق يخالــف ذلــك (. 

الشرط الثاني : قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ في بلد صدوره 
ويقصــد بهــذا الشــرط أن القانــون اإلماراتــي يمنــع تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة إال إذا 
ثبــت أنهــا تقبــل التنفيــذ فــي مــكان صدورهــا ، بمعنــى أن المشــرع اإلماراتــي يشــترط أن 
ــد  تكــون أحــكام التحكيــم األجنبيــة قــد تمــت بشــكل يتوافــق مــع القواعــد القانونيــة فــي بل
ع اإلماراتــي تنفيــذ أحــكام  ــم يِجــز المشــّرِ صدورهــا وبمــا يســمح بتنفيذهــا فيــه ، حيــث ل

تحكيــم أجنبيــة صــدرت بشــكل يمتنــع تنفيذهــا فــي بلــد صدورهــا .

بكلمــات أخــرى ، إن حكــم التحكيــم الصــادر فــي الخــارج ينبغــي كشــرط لتنفيــذه فــي دولــة 
اإلمــارات أن يكــون قابــالً للتنفيــذ فــي بلــد صــدوره ، حيــث قــررت المــادة 236 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه : ) ... يجــب أن يكــون حكــم المحكميــن صــادرا فــي 
مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــاً لقانــون الدولــة وقابــالً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه ( .

الشرط الثالث : المعاملة بالمثل 
قــرر المشــرع اإلماراتــي بــأن مــن شــروط تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة فــي اإلمــارات 
أن يقبــل تنفيــذ أحــكام التحكيــم الصــادرة فــي اإلمــارات فــي بلــد إصــدار الحكــم بشــروط 
مماثلــة أو أقــل شــدة مــن الشــروط التــي يضعهــا المشــرع اإلماراتــي ، ومفــاد هــذا الشــرط 
أنــه إذا كانــت بلــد صــدور الحكــم التحكيمــي األجنبــي المــراد تنفيــذه فــي دولــة اإلمــارات ال 
تقبــل تنفيــذ أحــكام التحكيــم الصــادرة فــي اإلمــارات فــال تنفــذ األحــكام التحكيميــة الصــادرة 

فــي ذلــك البلــد فــي دولــة اإلمــارات . 

كمــا أن مبــدأ المعاملــة بالمثــل يضيــف إلــى شرـــوط تنفيــذ أحكـــام التحكيــم األجنبيــة داخــل 
الدولــة أيــة شـــروط أخــرى تشــترطها قوانيــن البلــد الــذي صــدر فيــه حكــم التحكيــم لتنفيــذ 
أحــكام التحكيــم الصــادرة فــي اإلمــارات فــي تلــك الدولــة ، حيــث قــررت المــادة 235/1 
ــي  ــر الصــادرة ف ــكام و األوام ــه : ) األح ــي أن ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدنيـ ــن قان م
بلــد أجنبــي يجــوز األمــر بتنفيـــذها فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط 
المقررة في قـــانون ذلك البـــلد لتنفيـــذ األحكــــام و األوامــــر الصــــادرة في الدولـــــة  ( .

وقــد تعرضــت المحكمــة اإلتحاديــــة العليــــا فــي أحــد أحكامهــا إلى شــــرط المعاملــة بالمثل 
كشــرط لتنفيــذ أحــكام التحكيـــم األجنبيــة فــي اإلمــارات ، حيــث قــررت بأنــه : ) ليــس معنى 
أن يكــون حكــم المحكميــن الصـــادر فــي دولــة اإلمـــارات ممــا يجوز تنفيــذه في دولة الهـــند 
أن تشــير قوانيــن دولــة الهنــد إلــى إســــم دولــــة اإلمــارات العربيــــة المتحــدة علــى وجــه 
التعييــن بــل معنـــاه أن تكــون شــــروط تنفيــذ هـــذا الحكـــم فيهــا هي ذاتهــا شــروط تنفيذه في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أقــل عبئــاً مــن هــذه الشــروط ، وهــو مايمكــن معرفتــه 
ــل  ــة بالمث ــرط المعامل ــرف بش ــا يع ــو م ــض ، وه ــا بالبع ــروط بعضه ــذه الش ــة ه بمقارن
المنصــوص عليــه فــي المــادة 235/1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة ( )1(.
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ولقــد واجــه هــذا الشــرط انتقــادات عديــدة فــي الفقــه منهــا أنــه يقــوم علــى معنــى سياســي 
ــا  ــا ، ومنه ــل موقفه ــى تعدي ــة عل ــرف باألحــكام األجنبي ــي ال تعت ــدول الت قوامــه إكــراه ال
ــة مهــدراً لدواعــي المنفعــة ومصلحــة  ــة الدولي ــى فكــرة المجامل أن هــذا الشــرط يقــوم عل

ــوق)1(. أصحــاب الحق

إال أننــا نــرى أهميــة تطبيــق شــرط المعاملــة بالمثــل وذلــك لضمــان تســاوي حقــوق 
ــي  ــى أن األجنب ــم ، بمعن ــي تصــدر لصالحه ــة الت ــق األحــكام األجنبي ــي تطبي األطــراف ف
الــذي يســتطيع تنفيــذ حكمــه فــي دولــة اإلمــارات بالرغــم مــن أن الحكــم صــدر مــن دولــة 
أجنبيــة فإنــه مــن جهــة أخــرى يجــب أن يتــم تنفيــذ األحــكام الصــادرة لصالــح اإلماراتييــن 

فــي الــدول األجنبيــة .

الشرط الرابع : انعدام اختصاص محاكم دولة اإلمارات بنظر المسألة 
مــن شــروط تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات أال يكــون اإلختصــاص 
فــي المســألة التــي صــدر حكــم تحكيــم بهــا فــي الخــارج ممــا يدخــل ضمــن اإلختصــاص 
الحصــري لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، كمــا لــو تعلــق الحكــم بإجــراءات 

مســتعَجلة تتضمــن أمــراً للســلطة العامــة فــي اإلمــارات .

ــون اإلجــراءات  ــادة 235 مــن قان ــي الم ــي هــذا الشــرط ف ع اإلمارات ــرر المشــّرِ ــث ق حي
ــر  ــوز األم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــر الص ــكام و األوام ــول : ) 1 - األح ــة بالق المدني
بتنفيذهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك 

ــة . ــي الدول ــذ األحــكام و األوامــر الصــادرة ف ــد لتنفي البل

2 - ويطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة اإلبتدائيــة التــي يــراد التنفيــذ فــي دائرتهــا 
باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى ، وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي :

أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو األمر( .

ومــن المالحــظ أن هــذا الشــرط يجــب أن يتوافــر عنــد تطبيــق األحــكام القضائيــة األجنبيــة  
و األحــكام التحكيميــة األجنبيــة ، وقــد تطرقــت المحكمــة اإلتحاديــة العليــا إلــى ذلــك بالنــص 
علــى أنــه : ) مــن شــروط جــواز تنفيــذ الحكــم األجنبــي أمــام القضــاء فــي هــذه الدولــة أن 
تكــون محاكمهــا غيــر مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المــراد تنفيــذه و أن 
تكــون المحكمــة األجنبيــة التــي أصــدرت ذلــك الحكــم مختصــة طبقــاً لقواعــد االختصــاص 

القضائــي الدولــي بنظــر الدعــوى التــي صــدر فيهــا ذلــك الحكــم ( )1(.

وهــو شــرط بديهــي لضمــان اإلختصــاص الدولــي لمحاكــم دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
، فمــا دام المشــرع اإلماراتــي عقــد االختصــاص حصريــاً لقضــاء الدولــة فــي نظــر مســائل 
معينــة فإنــه ينبغــي عــدم مخالفتهــا و إبطــال كل حكــم يصــدر فــي تلــك المســائل مــن غيــر 

قضــاء دولــة اإلمــارات التــي لهــا اإلختصــاص الحصــري بالفصــل فيهــا .

الشرط الخامس : اختصاص الجهة التي صدر الحكم منها 
يشــترط المشــرع اإلماراتــي إضافــة إلــى ماتقــدم أن تكــون هيئــة التحكيــم التــي صــدر منهــا 
ــك  ــزاع ، وذل ــاً بنظــر الن ــاً و داخلي ــي مختصــة اختصاصــاً دولي ــم التحكيمــي األجنب الحك

طبقــا لقواعــد االختصــاص المقــررة فــي بلــد صــدور الحكــم . 

وهــذا الشــرط قــد يكــون متضمنــا الشــرط الرابــع المذكــور أعــاله ، حيــث أن حكــم التحكيــم 
ال ينفــذ فــي دولــة اإلمــارات إال إذا كان قابــالً للتنفيــذ فــي بلــد صــدوره ، و األصــل 
ــاً لقواعــد  ــم الصــادرة خالف ــذ أحــكام التحكي ــن يســمح بتنفي ــد صــدور الحكــم ل أن قانــون بل
االختصــاص ، كمــا لــو كان قانــون ذلــك البلــد يمنــع التحكيــم فــي المســألة التــي صــدر بهــا 
ــإن الشــرط المقــرر  ــك ف ــل ذل ــد يقب ــك البل ــون ذل ــَرِض أن قان ــى ف الحكــم التحكيمــي ، وعل
هنــا يجيــز عــدم تنفيــذ ذلــك الحكــم لهــذا الســبب وهــو عــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم )1( . 

وقــد نصــت المــادة 235/2 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي علــى هــذا الشــرط  
بقولهــا : ) ويطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة االبتدائيــة التــي يــراد التنفيــذ فــي دائرتهــا 
باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى ، وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي :

ــر مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم أو األمــر وأن  ــة غي  أ- أن محاكــم الدول
ــي  ــاص القضائ ــد االختص ــاً لقواع ــا طبق ــة به ــه مختص ــي أصدرت ــة الت ــم األجنبي المحاك

ــا . ــي قانونه ــررة ف ــي المق الدول

ب - أن الحكم أو األمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ( .

ــاق  ــم اإلتف ــا ت ــدم تجــاوز حــدود م ــن بع مي ــزم المحّكِ و مــن المالحــظ أن هــذا الشــرط  يل
ــم مــا تــم اإلتفــاق عليــه وال ســيما فــي  عليــه ، بمعنــى أنــه ؛ فــي حــال تــم تجــاوز المحّكِ
ميــن فــي هــذه  شــق حــدود المنازعــات التــي أوكلــوا لهيئــة التحكيــم الفصــل فيهــا فــإن المحّكِ
ــز  ــو مايجي ــم وه ــن اختصاصه ــي خرجــت م ــائل الت ــن بنظــر المس ــر مختصي ــة غي الحال

ــب إبطــال الحكــم التحكيمــي . للخصــوم طل
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الشرط السادس : مراعاة حقوق الدفاع األساسية للخصوم 
قــرر المشــرع اإلماراتــي ضــرورة تثبــت المحكمــة مــن أن الخصــوم قــد بُلغــوا و ُكلفــوا 
بالحضــور و أنهــم قــد َمثلــوا تمثيــالً صحيحــاً وفقــاً للقواعــد المقــررة فــي ظــل قانــون البلــد 

الــذي صــدر فيــه حكــم التحكيــم . 

ــون  ــي تك ــوم ك ــوق الخص ــي لحق ع اإلمارات ــّرِ ــن المش ــاة م ــرط مراع ــذا الش ــر ه ويعتب
أحــكام المحاكــم الوطنيــة الصــادرة بتنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة مســتندة إلــى أحــكام 

ــة . ــة صحيح تحكيمي

حيث قررت المادة 235 من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي أنه : 

ــة  ــي دول ــا ف ــر بتنفيذه ــوز األم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــر الص ــكام و األوام 1 - األح
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام 

ــة . ــي الدول و األوامــر الصــادرة ف

2 - ويطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة االبتدائيــة التــي يــراد التنفيــذ فــي دائرتهــا 
باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى ، وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي :

 ج- أن الخصــوم فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم األجنبــي قــد ُكلفــوا بالحضــور ، 
ومثلــوا تمثيــالً صحيحــاً ... (

وكذلــك اشــترط المشــرع مراعــاة حقــوق الدفــاع األساســية للخصــوم فــي التحكيــم الداخلــي 
ــف و  ــغ و التكلي ــراءات التبلي ــث أن إج ــي حي ــم األجنب ــى التحكي ــم يقتصــره عل أيضــاً ول
ــي  ــة الت ــور اإلجرائي ــم األم ــن أه ــة هــي م ــم المســتندات الالزم ــح و تقدي ــل الصحي التمثي
ــون اإلجــراءات  ــك نصــت المــادة 208/1 مــن قان ــا الحكــم التحكيمــي ، وبذل ــى عليه يبن
المدنيــة اإلماراتــي : ) يقــوم المحكــم خــالل ثالثيــن يومــاً علــى األكثــر مــن قبــول التحكيــم 
بإخطــار الخصــوم بتاريــخ أول جلســة تحــدد لنظــر النــزاع وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون 
تقيــد بالقواعــد المقــررة فــي هــذا القانــون لإلعــالن ويحــدد لهــم موعــداً لتقديــم مســتنداتهم 

ومذكراتهــم وأوجــه دفاعهــم ( .

ــي  ــن الخصــوم ف ــة بي ــاع و المواجه ــم لحــق الدف ــرام المحك ــد ضــرورة احت ــم تأكي ــد ت وق
قضــاء الدولــة ، و أن المحكــم ملــزم بدعــوة الخصــوم لتحقيــق هذيــن المبدأيــن ، فــإذا لــم 
ــام المحكــم بفصــل القضيــة فــال تثريــب عليــه لطالمــا احتــرم حــق الدفــاع  يحضــروا و ق

ــد  ــالن ، فق ــرض للبط ــب ومع ــه معي ــادئ فُحكم ــذه المب ــم ه ــرم المحك ــم يحت ــا إذا ل ، أم
قــررت المحكمــة اإلتحاديــة العليــا بأنــه : ) بحســب األصــل ال يتقيــد بإجــراءات المرافعــات 
المتبعــة فــي الدعــاوي أمــام المحاكــم إال أنــه يلتــزم باتبــاع اإلجــراءات الــواردة فــي بــاب 
ــوق  ــرام حق ــزم بإحت ــا يلت ــة كم ــراءات معين ــن إج ــه الخصــوم م ــق علي ــا يتف ــم وم التحكي
الدفــاع وذلــك بتمكيــن كل خصــم مــن اإلدالء بمــا يعــن لــه مــن طلبــات و دفــاع و تمكينــه 
مــن إثبــات مايدَّعيــه و نفــي مــا يثبتــه خصمــه واتخــاذ اإلجــراءات فــي مواجهــة الخصــوم 
ومنهــا إخبارهــم بتاريــخ الجلســة المحــددة للمرافعــة وإبــداء كافــة أوجــه دفاعهــم و دفوعهــم 
ــالن  ــؤداه بط ــا م ــات ، بم ــراءات اإلثب ــاذ إج ــتندات أو إلتخ ــن مس ــم م ــا لديه ــم م و تقدي
ــية  ــد األساس ــن القواع ــا خــرج ع ــات إذا م ــد المرافع ــة قواع ــبب مخالف ــم بس ــم المحك حك
ــدأ المواجهــة و المســاواة بيــن الخصــوم أو مخالفتــه  إلجــراءت التقاضــي التــي تحقــق مب
ــه أن يفصــل فــي  ــال يجــوز ل ــي هــذا الخصــوص ، ف ــق عليهــا بينهــم ف اإلجــراءات المتف
النــزاع المطــروح عليــه إال بعــد إخطــار الخصــوم و تمكينهــم مــن اإلطــالع علــى األوراق 
و المســتندات التــي يقدمهــا الطــرف اآلخــر ومنــح الخصــوم آجــاالً كافيــة إلعــداد دفاعهــم 

والرد على األقوال و المستندات )1( . 

الشرط السابع : أن يكون الحكم التحكيمي حائزاً قوة األمر المقضي 
قــرر القانــون اإلماراتــي ضــرورة أن يحــوز الحكــم التحكيمــي قــوة األمــر المقضــي بــه 
كــي ينفــذ فــي دولــة اإلمــارات ، و هــذا الشــرط يمنــع تنفيــذ األحــكام التــي تقــرر قوانيــن 
مــكان صدورهــا إمكانيــة الطعــن بهــا أو إمكانيــة طلــب إبطالهــا ، حيــث ال تنفــذ إال متــى 
أصبحــت قابلــة للتنفيــذ ، وإذا كان ذلــك القانــون يتيــح تنفيذهــا قبــل أن تصبــح حائــزة قــوة 
ــح  ــم تصب ــا ل ــا أنه ــا طالم ــض تنفيذه ــارات أن ترف ــم اإلم ــر المقضــي فيجــوز لمحاك األم

متمتعــة بهــذه القــوة .

حيث قررت المادة 235 من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي أنه : 

ــة  ــي دول ــا ف ــر بتنفيذه ــوز األم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــر الص ــكام و األوام 1 - )األح
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام 

ــة .  و األوامــر الصــادرة فــي الدول

ــا  ــي دائرته ــذ ف ــراد التنفي ــي ي ــة الت ــة االبتدائي ــام المحكم ــذ أم ــر بالتنفي ــب األم 2 - ويطل
باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى ، وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي 
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 :

د- أن الحكم أو األمر حاز قوة األمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته (.

ــة فــإن مفــاد هــذا النــص بالنســبة  ونظــراً ألن حكــم التحكيــم ال يصــدر عــن قضــاء الدول
ألحــكام التحكيــم أنــه ال يجــوز األمــر بتنفيذهــا إال بعــد التحقــق مــن أنهــا حــازت قــوة األمــر 
المقضــي طبقــاً للقانــون المطبــق علــى النــزاع أو طبقــاً لقانــون الدولــة التــي صــدر فيهــا 

حكــم التحكيــم األجنبــي .

ــور  ــي ف ــر المقض ــوة األم ــوز ق ــزاع و يح ــم الن ــي يحس ــم قطع ــم حك ــم التحكي إال أن حك
صــدوره بــدون اتخــاذ إجــراءات أخــرى ، وهــذه الحجيــة تحــول دون عرضــه مــن جديــد 
أمــام هيئــة تحكيــم أخــرى أو أيــة محكمــة قضائيــة حتــى و لــو قدمــت فــي الخصومــة أدلــة 
و أســانيد قانونيــة لــم يســبق إثارتهــا فــي خصومــة التحكيــم ، ومفــاد ذلــك أن حكــم التحكيــم 

فــور صــدوره صــار ملزمــاً ألطرافــه حتــى ولــو كان يقبــل الطعــن فيــه )1(.

وقــد أكــدت المحكمــة اإلتحاديــة العليــا إلزاميــة حكــم المحكميــن بقولهــا: ) قــرار المحكميــن 
وفقــاً للمذهــب المالكــي المعمــول بــه فــي الدولــة ملــزم لــكل مــن الخصــوم و للمحكمــة ، 

فــال يحــق للقاضــي أن يعتــرض علــى القــرار ولــو لــم يوافــق رأيــه )1(. 

 و كذلــك فــإن أحــكام التحكيــم فــي دولــة اإلمــارات ال تقبــل الطعــن وهــو مــا أوردتــه المــادة 
217/1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي بقولهــا : ) أحــكام المحكميــن ال تقبــل 

الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن (.

لــذا فإننــا نــرى أنــه مــن األفضــل أن يشــترط المشــرع اإلماراتــي صيــرورة حكــم التحكيــم 
ــة  ــه إتفاقي ــا ســارت علي ــر الَمقضــي ، وهــو م ــوة األم ــزاً لق ــس حائ ــاً و لي ــي ملزم األجنب

نيويــورك بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة .

الشرط الثامن : عدم تعارض الحكم التحكيمي مع النظام العام في دولة اإلمارات 
ــة أال  ــة األجنبي ــذ األحــكام التحكيمي ــي لتنفي ع اإلمارات ــا المشــّرِ ــي قرره ــن الشــروط الت م
يتضمــن الحكــم المــراد تنفيــذه مــا يخالــف النظــام العــام و اآلداب فــي دولــة اإلمــارات ، 

ــه :  ــي أن ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني حيــث قــررت المــادة 235 مــن قان

ــة  ــي دول ــا ف ــر بتنفيذه ــوز األم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــر الص ــكام و األوام 1 - )األح
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام 

واألوامــر الصــادرة فــي الدولــة . -2 ويطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة االبتدائيــة التــي 
يــراد التنفيــذ فــي دائرتهــا باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى ، وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ 

إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي : 

هـ - أنه ) أي الحكم األجنبي ( ال يتضمن ما يخالف اآلداب أو النظام العام فيها ( .

ــا  ــى أخــرى كم ــة إل ــف مــن دول ــة متطــورة تختل ــام فكــرة مرن ــر فكــرة النظــام الع وتعتب
ــح  ــذا فــال يجــوز من ــة ، ل ــدات الســائدة فــي الدول تختلــف مــن وقــت آلخــر حســب المعتق
ــي  ــام ف ــام الع ــف النظ ــر يخال ــاً بأم ــي متعلق ــم األجنب ــم التحكي ــذ إذا كان حك ــر بالتنفي األم
البلــد ، و علــى القاضــي المطلــوب منــه األمــر بالتنفيــذ أن يقــدر مــا إذا كان حكــم التحكيــم 
األجنبــي متعارضــاً مــع النظــام العــام أو اآلداب العامــة فــي دولــة اإلمــارات ، وعليــه أال 

يغالــي فــي مفاهيــم النظــام العــام حتــى ال يهــدر أحــكام التحكيــم األجنبيــة .

وأكــدت محكمــة تمييــز دبــي ضــرورة عــدم تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي المتضمــن 
مــا يخالــف النظــام العــام للدولــة بقولهــا : ) حكــم التحكيــم الــذي يتضمــن موضوعــه مــا 
يخالــف النظــام العــام فــي الدولــة المرفــوع أمــام محاكمهــا دعــوى بطــالن الحكــم أو تنفيــذه 
ــالً  ــو كان صحيحــاً أو قاب ــى ول ــة حت ــك الدول ــي تل ــذه ف ــدم تنفي . تعرضــه للبطــالن أو لع

للتنفيــذ فــي دولــة أخــرى لعــدم مخالفتــه للنظــام العــام فيهــا )1(.

و كذلــك فــإن الشــريعة اإلســالمية تُعتبــر مــن النظــام العــام فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــن  ــابعة م ــادة الس ــا الم ــي أوردته ــريع الت ــية للتش ــادر األساس ــن المص ــي م ــدة، فه المتح
الدســتور اإلماراتــي ، فــال يجــوز اإلعتــراف و تنفيــذ حكــم تحكيمــي أجنبــي يتضمــن مــا 
يخالــف الشــريعة اإلســالمية كأن يكــون الحكــم التحكيمــي األجنبــي متعلقــاً بَديــن قِمــار مثــالً 
، وهــو مــا أكدتــه محكمــة تمييــز دبــي بقولهــا : ) المبــادئ األساســية للشــريعة اإلســالمية 
مــن القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام التــي يتعيــن علــى المحكمــة إعمالهــا عنــد النظــر فــي 

التصديــق علــى حكــم المحكــم أو طلــب بطالنــه )1(.

الشــــرط التاســــع : عــدم تعــارض الحكــم مــع األحــــكام و األوامــر 
والقــرارات الصــادرة فــي دولــة اإلمــارات 

المشــرع اإلماراتــي قــرر أن أحــكام التحكيــم األجنبيــة ال تقبــل التنفيــذ فــي اإلمــارات إذا 
ــت  ــو كان ــى ل ــارات ، حت ــة اإلم ــي دول ــكام الصــادرة ف ــرارات و األح ــة للق ــت مخالف كان

ــه . ــم تحــز بعــد علــى قــوة األمــر المقضــي ب ــة ل األحــكام الصــادرة فــي الدول
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وذلــك نظــراً إلطــالق المشــرع اإلماراتــي النــص بهــذا الخصــوص ، حيــث قــررت المــادة 
235 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي أن : 

ــة  ــي دول ــا ف ــر بتنفيذه ــوز األم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــر الص ــكام و األوام 1 - )األح
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام 
و األوامــر الصــادرة فــي الدولــة . 2 - ويطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة االبتدائيــة 
ــادة لرفــع الدعــوى ، وال يجــوز األمــر  ــذ فــي دائرتهــا باألوضــاع المعت ــراد التنفي التــي ي

بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي : 

هـــ - أنــه ) أي الحكــم األجنبــي ( ال يتعــارض مــع حكــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمة 
بالدولــة ( .

وُمقتضــى هــذا الشــرط هــو حمايــة األحــكام الوطنيــة الصــادرة مــن محاكــم دولــة اإلمــارات 
و منــع حــدوث تعــارض بيــن أحــكام التحكيــم األجنبيــة و األحــكام الوطنيــة ، وقيــام هــذا 
التعــارض مــن عدمــه يرجــع فــي تقديــره إلــى القاضــي اإلماراتــي الــذي يقــدم أمامــه طلــب 

تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي .

ــام خصومــة أمــام القضــاء  وذهــب بعــض الفقهــاء )1( إلــى القــول بأنــه يكفــي مجــرد قي
اإلماراتــي تتعلــق بــذات الموضــوع حتــى ولــو كانــت نشــأتها تاليــة لتاريــخ صــدور حكــم 
التحكيــم األجنبــي حتــى يتحقــق التعــارض ومــن ثــم يمتنــع األمــر بتنفيــذ الحكــم التحكيمــي 

األجنبــي .

إال أننــا نــرى أن مجــرد رفــع الدعــوى أمــام المحاكــم اإلماراتيــة ولــو كانــت تتعلــق بــذات 
الموضــوع ال يحــول دون األمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي ، وذلــك لصراحــة نــص 
المــادة 235/هـــ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة بقولهــا : ) أنــه ال يتعــارض مــع حكــم أو 
أمــر ســبق صــدوره مــن محكمــة بالدولــة ( ، و كذلــك فــإن األخــذ بهــذا الــرأي ســوف يفتــح 
بــاب التحايــل علــى أحــكام التحكيــم األجنبيــة المــراد تنفيذهــا فــي الدولــة حيــث ســيقوم كل 
مــن صــدر ضــده الحكــم التحكيمــي األجنبــي برفــع دعــوى أمــام القضــاء اإلماراتــي لوقــف 
تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي الصــادر ضــده وهــو مــا يســبب إهــدار مصالــح األفــراد علــى 

المســتوى الدولــي .

المبحث الثاني
إجراءات تنفيذ حكم التحكيم األجنبي

طلــب لتنفيــذه مــن خــالل اتبــاع اإلجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى فــي الدولــة و ذلــك 
ــذ الحكــم األجنبــي فــي دائرتهــا ، حيــث نصــت  أمــام المحكمــة االبتدائيــة التــي يــراد تنفي
ــة  ــام المحكم ــذ أم ــر بالتنفي ــب األم ــه : ) ويطل ــى أن ــون عل ــن ذات القان ــادة 235/2 م الم

ــع الدعــوى ( . ــادة لرف ــذ فــي دائرتهــا باألوضــاع المعت ــراد التنفي ــي ي ــة الت االبتدائي

ودعــوى األمــر بالتنفيــذ فــي خصــوص أحــكام التحكيــم األجنبيــة  ترفــع بتحريــر صحيفــة 
الدعــوى وإيداعهــا قلــم الكتــاب ، شــأنها فــي ذلــك شــأن دعــوى طلــب األمــر بتنفيــذ األحــكام 

القضائيــة األجنبيــة  .

ــد  ــك الحكــم ، فق ــى ذل ــة للتصديــق عل ــذ الحكــم التحكيمــي هــو الخطــوة التالي ــر تنفي ويعتب
ــل الجهــة المختصــة  ــم مــن قب ــم التحكي ــى حك ــة عل ــي المصادق ع اإلمارات اشــترط المشــّرِ
ــا نصــت  ــو م ــذ ، وه ــالً للتنفي ــم قاب ــم التحكي ــون حك ــم يك ــن ث ــزاع و م ــر الن أصــالً بنظ
عليــه المــادة 215/1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي بقولهــا : ) ال ينفــذ حكــم 
المحكميــن إال إذا صادقــت عليــه المحكمــة التـــي أودع الحكــم قلــم كتابها وذلــك بعد االطالع 
علــى الحكــم ووثيقــة التحكيــم والتثبــت مــن أنــه ال يوجــد مانــع مــن تنفيــذه وتختــص هــذه 
المحكمــة بتصحيــح األخطــاء الماديــة فــي حكــم المحكميــن بنــاًء علــى طلــب ذوي الشــأن 

بالطــرق المقــررة لتصحيــح األحــكام ( .

و الجهــة المختصــة بنظــر النــزاع كمــا وصفتهــا محكمــة تمييــز دبــي فــي ردهــا علــى حجــة 
ــق أحــكام  ــاً كان ســوى القضــاء بتصدي ــب عــدم اختصــاص أي ــذي يطل أحــد الخصــوم ال
المحكميــن ، قــررت أن القانــون يفيــد بــأن الــذي يملــك التصديــق علــى أحــكام المحكميــن 
هــي الجهــة المختصــة اصــالً بنظــر النــزاع ، حتــى لــو لــم تكــن محكمــة أو كانــت قراراتهــا 

غيــر قابلــة للطعــن ، كمــا هــو الحــال بقــرارات لجنــة اإليجــارات )1(.

ــر  ــا يثي ــة ، مم ــم الوطني ــكام التحكي ــق أح ــى تصدي ــير إل ــر تش ــالفة الذك ــادة س إال أن الم
ــق األحــكام  ــم تصدي ــل يت ــة ، فه ــم األجنبي ــى أحــكام التحكي ــق عل التســاؤل بشــأن التصدي
ــم  ــة ال يت ــة األجنبي ــا ؟ أم أن األحــكام التحكيمي ــم تنفيذه ــم يت ــن ث ــة و م ــة األجنبي التحكيمي
ــون  ــي قان ــررة ف ــراءات المق ــاً لإلج ــذ وفق ــب التنفي ــا طل ــر عليه ــث يقتص ــا بحي تصديقه

ــة ؟  ــكام األجنبي ــذ األح ــأن تنفي ــي بش ــة اإلمارات ــراءات المدني اإلج
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و فــي هــذا الصــدد قــررت محكمــة تمييــز دبــي فــي أحــد أحكامهــا بــأن محاكــم اإلمــارات 
تختــص بالتصديــق علــى أحــكام التحكيــم الوطنيــة ، أمــا أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي 
دولــة أجنبيــة فــال تخضــع للتصديــق وإنمــا لقواعــد التنفيــذ الخاصــة بهــا ، حيــث قــررت 
ــة القواعــد  ــون اإلجــراءات المدني ــث مــن قان ــاب الثال ــي الب ــد نظــم ف ع ق ــه : ) المشــّرِ بأن
المتعلقــة بالتحكيــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة و اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا عنــد طلــب 
ــم أو بطالنــه ، وقــد نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المادة  الخصــوم التصديــق علــى حكــم المحّكِ
ــم فــي دولــة اإلمــارات  212 مــن هــذا القانــون علــى أنــه ) يجــب أن يصــدر حكــم المحّكِ

العربيــة المتحــدة وإال أُتبعــت فــي شــأنه القواعــد المقــررة ألحــكام المحكميــن الصــادرة فــي 
بلــد أجنبــي ( كمــا نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 213 منــه علــى أنــه ) فــي التحكيــم 
الــذي يتــم بيــن الخصــوم خــارج المحكمــة فيجــب علــى المحكميــن أن يســلِّموا صــورة مــن 
الحكــم إلــى كل طــرف خــالل خمســة أيــام مــن صــدور قــرار التحكيــم وتنظــر المحكمــة 
فــي تصديــق أو إبطــال القــرار بنــاًء علــى طلــب أحــد الخصــوم باإلجــراءات المعتــادة لرفــع 
الدعــوى ( ،  ونصــت الفقــرة االولــى مــن المــادة 215 مــن ذات القانــون علــى أنــه : ) ال 
ينفــذ حكــم المحكميــن إال إذا صادقــت عليــه المحكمــة التـــي أودع الحكــم قلــم كتابهــا وذلــك 
بعــد االطــالع علــى الحكــم ووثيقــة التحكيــم والتثبــت مــن أنــه ال يوجــد مانــع مــن تنفيــذه 
وتختــص هــذه المحكمــة بتصحيــح األخطــاء الماديــة فــي حكــم المحكميــن بنــاًء علــى طلــب 
ــة  ــذه النصــوص مجتمع ــاد ه ــكام ( ، ومف ــح األح ــررة لتصحي ــرق المق ــأن بالط ذوي الش
أن التصديــق علــى أحــكام المحكميــن الصــادرة داخــل دولــة اإلمــارات هــي وحدهــا التــي 
ــة  ــة أجنبي ــي دول ــن الصــادرة ف مي ــة دون أحــكام المحّكِ ــة المحاكــم الوطني تدخــل فــي والي
يســتوي فــي ذلــك أن تكــون هــذه األحــكام ممــا يجــوز التصديــق عليهــا فــي الدولــة التــي 
ــان 235 و 236  ــه المادت ــك مــا تقضــي ب ــر مــن ذل صــدرت فيهــا مــن عدمــه ، وال يغي
ــكام  ــر وأح ــكام و األوام ــذ األح ــاص بتنفي ــي الفصــل الخ ــان ف ــون الواردت ــن ذات القان م
ــق فحســب  ــه تتعل ــواردة في ــكام ال ــث أن األح ــي ، حي ــد أجنب ــي بل ــن الصــادرة ف المحكمي
بتنفيــذ تلــك األحــكام و لــم يــرد بهــا مــا يشــير إلــى امتــداد واليــة المحاكــم الوطنيــة إلــى 

التصديــق عليهــا أو النظــر فــي بطالنهــا )1( .

إال أن المحكمــة اإلتحاديــة العليــا قضــت بعكــس مــاورد فــي الحكــم الســابق حيــث قــررت 
ضــرورة مــرور حكــم التحكيــم األجنبــي المــراد تنفيــذه فــي اإلمــارات بمرحلتيــن أولهمــا 
ــذ  ــب التنفي ــة طل ــن 214 و 216 ، وثانيهمــا مرحل ــاً للمادتي ــه وفق ــة علي ــة المصادق مرحل
وفقــاً للمادتيــن 235 و 236 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلتحــادي ، حيــث جــاء فــي 

ــان  ــن 214 و 216 مقرونت ــم المادتي ــه : ) وإن كان حك ــأن أن ــذا الش ــة به ــم المحكم حك
مــع المادتيــن 235 و 236 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي 11 لســنة 1992 
يجعــل حكــم التحكيــم الصــادر بالخــارج يمــر قبــل تنفيــذه بمرحلتيــن األولــى إقامــة دعــوى 
المصادقــة علــى قــرار التحكيــم التــي يحكــم فيهــا وفقــاً للمادتيــن 214 و 216 مــن القانــون 
ميــن المصــادق عليــه بالحكــم  المذكــور ثــم إقامــة دعــوى بطلــب األمــر بتنفيــذ حكــم المحّكِ

األول التــي يقضــي فيهــا وفقــاً لمتطلبــات المادتيــن 235 و 236 منــه  )1( .

ع اإلماراتــي  وممــا نــراه أن حكــم محكمــة تمييــز دبــي هــو األصــح ؛ وذلــك ألن المشــّرِ
ــص أحكامــاً خاصــة للتعامــل مــع أحــكام التحكيــم األجنبيــة غيــر تلــك التــي أوردهــا  خصَّ
للتعامــل مــع أحــكام التحكيــم الوطنيــة ، فالتصديــق مــن وجهــة نظرنــا هــو علــى األحــكام 
التحكيميــة الوطنيــة أمــا األحــكام التحكيميــة األجنبيــة فيُصــار فيهــا إلــى طلــب التنفيــذ فــوراً 

بــدون طلــب تصديقهــا .

ع اإلماراتــي  فــي تنظيمــه للتصديــق علــى أحــكام المحكميــن بيــن نوعيــن  ق المشــّرِ وقــد فــرَّ
مــن األحــكام التحكيميــة وهــي : حكــم التحكيــم الصــادر فــي تحكيــم تــم اللجــوء إليــه مــن 
ــه خــارج نطــاق  ــم اللجــوء إلي ــم ت ــي تحكي ــم الصــادر ف خــالل المحكمــة ، و حكــم التحكي

المحكمــة ، وذلــك علــى النحــو اآلتــي :

ــن  ــم م ــم ت ــن تحكي ــادرة ع ــم الص ــكام التحكي ــق أح أوالً :  تصدي
ــة ــالل المحكم خ

ويقصــد بهــذا النــوع مــن أنــواع التحكيــم ، األحــكام التــي تصــدر مــن خــالل تحكيــم يلجــأ 
ــم مــن  ــى المحكمــة ، إال أن مجــرد تعييــن محّكِ ــه األطــراف بعــد عــرض نزاعهــم عل إلي
ــم تــم عــن طريــق المحكمــة ، حيــث قضــت محكمــة  خــالل المحكمــة ال يعنــي أن التحكي
تمييــز دبــي فــي هــذا الصــدد بــأن : ) النعــي علــى الحكــم بمقولــة أن التحكيــم قــد تــم عــن 
ــة  ــى المحكم ــا عل ــن مطروح ــم يك ــزاع ل ــواب ألن الن ــه الص ــد جانب ــة ق ــق المحكم طري
ــم طبقــاً للمــادة 204/1 مــن قانــون  لتُحيلــه إلــى التحكيــم ، وإنمــا طلــب منهــا تعييــن محّكِ
اإلجــراءات المدنيــة وبالتالــي فــال محــل للقــول بمخالفــة حكــم المــادة 213/1 مــن القانــون 
المذكــور بعــدم إيــداع محاضــر و مســتندات التحكيــم بقلــم كتــاب المحكمــة المختصــة أصــالً 

بنظــر الدعــوى خــالل خمســين يومــاً وإعــالن الطرفيــن بذلــك )1( .

ومــن خــالل هــذا النــوع مــن التحكيــم يقــوم األطــراف باإلتفــاق أمــام المحكمــة علــى إحالــة 
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ــي   ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــم ، إال أن قان ــى التحكي ــا إل ــزاع المعــروض عليه الن
اء إتفــاق األطــراف  لــم يحــدد موقــف المحكمــة مــن هــذا اإلتفــاق و لــم يــورد أي أثــر جــرَّ
علــى إحالــة النــزاع مــن المحكمــة إلــى التحكيــم ، و ممــا نــراه أن المحكمــة فــي مثــل هــذه 
ــال  ــي ح ــف اإلتفاق ــن خــالل الوق ــا م ــوى المعروضــه عليه ــاف الدع ــوم بإيق ــوال تق األح

طلــب الخصــوم ذلــك وهــو مــا اعتــادت محاكــم الدولــة علــى الســير عليــه .

ع يفتــرض أن التحكيــم قــد تــم برعايــة المحكمــة رغــم  و فــي هــذه األحــوال فــإن المشــّرِ
ــا  ــي يقرره ــم والت ــى التحكي ــة إل ــة اإلحال ــي عملي ــب أي دور فاعــل ف ــة ال تلع أن المحكم

ــك . ــم بذل ــة إقناعه ــاول المحكم ــى أن تح ــم المحضــة ودون حت ــراف بإرادته األط

فــإذا صــدر حكــم التحكيــم ، قــرر القانــون أن المحكميــن ُملَزمــون بعــد إصدارهــم لحكمهــم 
بــأن يوِدعــوا مــا وصلــوا إليــه مــن حكــم لــدى قلــم كتــاب المحكمــة التــي أحالــت النــزاع 
ــم و الَمحاضــر التــي نظمهــا المحكميــن والتــي  ــة التحكي ــه وثيق ــن ب ــم ، مرفِقي ــى التحكي إل
تظهــر جلســات التحكيــم ومــا دار بهــا مــن وقائــع و أحــداث ، إضافــة إلــى المســتندات التــي 

قدمهــا الخصــوم والتــي تــم تحصيلهــا فــي الدعــوى . 

ــة  ــاب المحكم ــم كت ــي قل ــداع ف ــتئناف كان اإلي ــة اس ــى قضي ــم وارداً عل وإذا كان التحكي
المختصــة أصــالً بنظــر االســتئناف )1( .

و الميعــاد الــذي يلــزم المحكميــن بإيــداع هــذه المســائل فيــه لــدى المحكمــة فــي هــذا النــوع 
مــن أحــكام التحكيــم هــو خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إصــدار المحكميــن لحكمهــم ، كمــا 
يلــزم المحكميــن أيضــاً خــالل خمســة أيــام تبــدأ مــن تاريــخ إيداعهــم أصــل الحكــم و ماســبق 
ــدد األطــراف  ــم بع ــن حكمه ــداع صــور م ــوا بإي ــأن يقوم ــة ، ب ــدى المحكم ــق ل ــن وثائ م

لتتولــى المحكمــة تســليمهم إياهــا . 

وهــو مانصــت عليــه المــادة 213 /1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي بقولهــا 
ــم  ــداع الحك ــن إي ــى المحكمي ــة يجــب عل ــق المحكم ــم عــن طري ــذي يت ــم ال ــي التحكي : ) ف
مــع أصــل وثيقــة التحكيــم والمحاضــر والمســتندات قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة أصــالً 
ــم  ــا يجــب عليه ــم كم ــة لصــدور الحك ــاً التالي بنظــر الدعــوى خــالل الخمســة عشــر يوم
ــك خــالل  ــى كل طــرف وذل ــة لتســليمها إل ــاب المحكم ــم كت ــم قل ــداع صــورة مــن الحك إي
خمســة أيــام مــن إيــداع األصــل ويحــرر كاتــب المحكمــة محضــراً بهــذا اإليــداع يعرضــه 
علــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة حســب األحــوال لتحديــد جلســة خــالل خمســة عشــر يومــاً 

للتصديــق علــى الحكــم ويعلــن الطرفــإن بهــا (.

ــن  ــة المحكمي ــي حــال مخالف ــم التحكيمــي ف ــى بطــالن الحك ــم ينــص عل إال أن المشــرع ل
ــد تنظيميــة ال يترتــب علــى مخالفتهــا  ــد الســابق بيانهــا فمــن الراجــح أنهــا مواعي للمواعي
البطــالن ، وهــو مــا أيدتــه المحكمــة االتحاديــة العليــا والتــي قضــت فيمــا يتعلــق بضــرورة 
إيــداع المحكــم لحكمــه لــدى المحكمــة خــالل 15 يومــاً ، بــأن : ) المــادة 213 مــن 
ــة  ــب المحكم ــم يحــرر كات ــم إذا ل ــم المحك ــى بطــالن حك ــص عل ــم تن ــور ل ــون المذك القان
ــداع حكــم المحكــم – مــع أصــل  ــه مــن وجــوب إي محضــراً بإيداعــه ، ألن مانصــت علي
ــم و الَمَحاضــر و المســتندات خــالل الخمســة عشــرة يومــاً التاليــة لصــدور  وثيقــة التحكي
الحكــم – قُصــد بــه التعجيــل بوضــع الحكــم تحــت تصــرف الخصــوم وتمكيــن المحكــوم 
لــه مــن الحصــول علــى أمــر التنفيــذ ... والثابــت أن المحكــم أودع بقلــم كتــاب المحكمــة 
االبتدائيــة أصــل الحكــم الــذي أصــدره و المحاضــر التــي أنجزهــا طيلــة الفتــرة التــي نظــر 
ــه  )1( . ــي اتخذهــا و المســتندات المقدمــة ل ــة لإلجــراءات الت فيهــا الدعــوى و المتضمن

و مــن المالحــظ أن المشــرع أعفــى األطــراف مــن تقديــم الطلــب لتصديــق الحكــم فــي حــال 
كانــت اإلحالــة للتحكيــم بمعرفــة المحكمــة ومــن خاللهــا ، و الراجــح أن المشــرع يعفيهــم 
مــن دفــع أيــة رســوم علــى طلــب التصديــق ، علــى فــرض أنهــم دفعــوا رســوم القضيــة قبــل 
اإلحالــة إلــى التحكيــم فيصبــح إجــراء تصديــق المحكمــة علــى حكــم التحكيــم مــن عدمــه ) 
النظــر فــي موضــوع التصديــق ( تابعــاً للقضيــة التــي طرحــت عليهــا ســابقاً قبــل اإلحالــة 
إلــى التحكيــم ، وهــذا التفســير يقــوم نظــراً لقيــام مبــدأ راســخ فــي التقاضــي المدنــي هــو أن 

المحكمــة ال تقضــي دون طلــب  )1( .

وواضــح مــن التنظيــم المتقــدم بيانــه أن المشــرع أعفــى الخصــوم مــن الطلــب ) أعفاهــم 
مــن  تقديــم طلــب لتصديــق حكــم التحكيــم ( فــي هــذا النــوع مــن التحكيــم ، وهــو األمــر 
الــذي يفيــد أن وظيفــة المحكمــة بهــذا الشــأن تابــع لدورهــا كراعيــة لعمليــة اإلتفــاق علــى 
التحكيــم ، وتابــع لوظيفتهــا كجهــة تــم اللجــوء إليهــا لفصــل النــزاع قبــل أن يتفــق األطــراف 
ــم  ــث أن التنظي ــا ، حي ــة أمامه ــع رســوم القضي ــم دف ــد أن ت ــا وبع ــم بمعرفته ــى التحكي عل
ــى  ــث يبق ــم ، حي ــى التحكي ــا إل ــي بإحالته ــة ال تنته ــة المحكم ــد أن وظيف ــه يفي الســابق بيان
دورهــا قائمــاً حتــى ينتهــي التحكيــم لتقــوم بالمصادقــة علــى الحكــم الصــادر بــه أو نظــر 
ــك  ــر ذل ــتمرارها بنظ ــب الخصــوم اس ــى طل ــداًء مت ــا ابت ــع له ــد رف ــذي كان ق ــزاع ال الن
النــزاع  حــال شــاب التحكيــم شــائبة أو لــم يصــل إلــى نتيجتــه المأمولــة بحســم النــزاع .

ــأن : ) تنــص  ــي ب ــز دب ــث حكمــت محكمــة تميي ــي بحي ــده القضــاء اإلمارات ــا أي  وهــذا م
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الفقــرة االولــى مــن المــادة )213( مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة أنــه فــي التحكيــم الــذي 
يتــم عــن طريــق المحكمــة يجــب علــى المحكميــن إيــداع الحكــم مــع أصــل وثيقــة التحكيــم 
و المحاضــر و المســتندات قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة أصــالً بنظــر الدعــوى خــالل 
الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لصــدور الحكــم ، كمــا يجــب عليهــم إيــداع صــورة مــن الحكــم 
قلــم كتــاب المحكمــة لتســليمها إلــى كل طــرف وذلــك خــالل خمســة أيــام مــن إيــداع األصــل 
ر كاتــب الجلســة محضــراً بهــذا اإليــداع يعرضــه علــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة  ويحــّرِ
حســب األحــوال لتحديــد جلســة خــالل خمســة عشــر يومــاً للتصديــق علــى الحكــم ويعلــن 
الطرفــإن بهــا ... وبالتالــي فليــس هنــاك مايدعــو محكمــة الموضــوع إلــى القضــاء بوقــف 
الســير فــي الدعــوى لحيــن إيــداع حكــم المحكميــن بقلــم كتــاب المحكمــة – إذ رســم المشــرع 
ــت  ــا كان ــو م ــة وه ــام المحكم ــراءات أم ــة اإلج ــة متابع ــه – كيفي ــار إلي ــص المش ــي الن ف
الشــركة الطاعنــة تبتغيــه مــن طلبهــا اإلحتفــاظ بحقهــا فــي التصديــق علــى حكــم المحكــم 

ومــن ثــم فــإن النعــي فــي ذلــك يكــون علــى غيــر أســاس )1( .

ــي  ــا ال ينته ــم عــن طريقه ــذي يت ــم ال ــي التحكي ــة ف ــى أن ســلطة المحكم ــدل عل ــو ماي وه
بعــرض النــزاع علــى التحكيــم للفصــل فيــه ، بــل تمتــد إلــى مــا بعد صــدور حكــم المحكمين 
للتصديــق عليــه ، وكذلــك تقــوم المحكمــة بالنظــر فــي تصديــق حكــم المحكميــن مــن عدمــه 

باإلجــراءات الســابق بيانهــا و بــدون طلــب مــن األطــراف .

ثانيا : تصديق أحكام التحكيم الصادرة 
عن تحكيم تم اللجوء إليه خارج نطاق المحكمة

 إذا كان الحكــم صــادراً فــي تحكيــم لــم يتــم اللجــوء إليــه مــن خــالل المحكمة ، فإن المشــرع 
اإلماراتــي ألــزم المحكميــن بــأن يســلموا األطــراف نســخاً مــن حكــم التحكيــم خــالل مــدة 
مقدارهــا خمســة أيــام مــن تاريــخ إصدارهــم لحكمهــم ، ولــم يحــدد المشــرع ميعــاداً ينبغــي 
علــى الخصــوم أن يتقدمــوا خاللــه إلــى المحكمــة المختصــة لطلــب تصديــق الحكــم ، حيــث 

ال يلــزم المحكمــون بإيــداع حكمهــم لــدى المحكمــة فــي هــذا النــوع مــن التحكيــم . 

ويكــون التصديــق علــى حكــم التحكيــم الصــادر خــارج المحكمــة مــن خــالل طلــب يقدمــه 
األطــراف وفقــاً لإلجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى فالبــد فيــه مــن تقديــم طلــب و دفــع 
رســوم وفقــاً للقواعــد العامــة فــي التقاضــي ، وهــو مــا أوردتــه المــادة 213/3 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي حيــث نصــت علــى أن : ) أمــا فــي التحكيــم الــذي يتــم بيــن 
الخصــوم خــارج المحكمــة فيجــب علــى المحكميــن أن يســلموا صــورة مــن الحكــم إلــى 

كل طــرف خــالل خمســة أيــام مــن صــدور قــرار التحكيــم وتنظــر المحكمــة فــي تصديــق 
أو إبطــال القــرار بنــاًء علــى طلــب أحــد الخصــوم باإلجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى (.

ــدَّم إلــى  ــاً مــن خــالل الئحــة أو صحيفــة دعــوى تق  بحيــث يقــدم صاحــب المصلحــة طلب
ــون  ــه فــي المــادة 42 مــن قان المحكمــة المختصــة حســب األصــول وهــو مــاورد تفصيل
اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي حيــث نصــت علــى أن : ) ترفــع الدعــوى إلــى المحكمــة 
بنــاًء علــى طلــب المدعــي بصحيفــة تــودع قلــم كتابهــا ويجــب أن تشــتمل الصحيفــة علــى 

ــة : البيانــات اآلتي

ــه  ــن يمثل ــم م ــه واس ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه أو وظيفت ــه ومهنت ــم المدعــي ولقب 1 - اس
ــه. ــل عمل ــه ومح ــه وموطن ــه أو وظيفت ــه ومهنت ولقب

2 - اســم المدعــي عليــه ولقبــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه واســم مــن يمثلــه 
ــم يكــن  ــإن ل ــره ، ف ــه إن كان يعمــل لغي ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه أو وظيفت ــه ومهنت ولقب
للمدعــي عليــه أو لمــن يمثلــه موطــن أو محــل عمــل معلــوم فآِخــر موطــن أو محــل إقامــة 

أو محــل عمــل كان لــه.

3 - تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها.

4 - موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. 

5 - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.

6 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

7 - توقيع رافع الدعوى أو من يمثله ( .

ق  والمالَحــظ علــى ماتقــدم مــن مســائل نظمهــا القانــون اإلماراتــي هــو أن المشــرع فــرَّ
ــك  ــه خــارج نطــاق المحكمــة عــن ذل ــذي يلجــا إلي ــم ال ــي التحكي ــرر ف ــم المق ــي التنظي ف
الــذي يتــم مــن خــالل المحكمــة ، حيــث أن فــي التحكيــم الــذي يتــم مــن خــالل المحكمــة 
وبمعرفتهــا ، تكــون فيــه الجهــة التــي تلــزم بإيــداع الحكــم لغايــات تصديقــه هــي المحكــم 
وليــس الخصــوم ، كمــا أن المحكــم ُملــَزم بالقيــام بذلــك ضمــن مــدة زمنيــة معينــة ، أيضــاً 
ألــزم المشــرع المحكــم إيــداع نســخ مــن الحكــم لــدى المحكمــة خــالل مــدة معينــه لتتولــى 
المحكمــة تســليمها لالطــراف . والراجــح أنــه ال مشــكلة تثــور حــال قيــام المحكــم بتســليم 

نســخ إلــى األطــراف إضافــة إلــى النســخة التــي تســلم لهــم مــن خــالل المحكمــة .
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أمــا فــي التحكيــم خــارج المحكمــة ، فيتــم تســليم الحكــم لألطــراف خــالل مواعيــد معينــه 
) خــالل خمســة أيــام مــن صــدور الحكــم ( ، و الراجــح أيضــاً أن هــذه المــدة ليســت مــن 
النظــام العــام ، وهــو مــا أيدتــه محكمــة تمييــز دبــي فــي أحــد أحكامهــا : ) وعلــى مــا جــرى 
ــى عــدم  ــب البطــالن كجــزاء عل ــم يرت ــى أن المشــرع ل ــة – عل ــذه المحكم ــه قضــاء ه ب
تســليم صــورة حكــم المحكــم فــي الميعــاد المذكــور فــي التحكيــم الــذي يتــم بيــن الخصــوم 
خــارج المحكمــة – وأن عــدم تســليم هــذه الصــورة ال يعــد ســبباً مــن أســباب بطــالن حكــم 
ــة الحكــم )1( ، ومــن  ــى ذاتي ــد إل ــال يمت ــى صــدوره ف ــه إجــراء الحــق عل ــن ألن المحكمي
الواضــح أيضــاً أن الــذي يقــوم بإيــداع الحكــم لــدى المحكمــة فــي هــذه الحالــه هــم الخصــوم 

وليــس المحكــم .

الفصل الثاني 
تنفيذ األحكام األجنبية وفقاً إلتفاقية نيويورك 1958

ســايرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ركــب التطــور الدولــي وانضمــت إلــى العديــد 
مــن اإلتفاقيــات فيمــا يتعلــق بالتحكيــم كونهــا دولــة فاعلــة فــي المجتمــع الدولــي . غيــر أن 
اإلتفاقيــة األبــرز علــى الصعيــد الدولــي هــي إتفاقيــة نيويــورك لســنة )1958( الخاصــة 

باإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة.

ــث  ــس )ICC( ، حي ــي باري ــة ف ــة التجــارة الدولي ــة غرف ــذه اإلتفاقي ــد قامــت بإعــداد ه فق
أعــدت مشــروعا مــن أجــل إيجــاد قواعــد دوليــة جديــدة لإلعتــراف و تســهيل تنفيــذ أحــكام 
التحكيــم بيــن الــدول ، وقــد تبنــى هــذا المشــروع المجلــس االقتصــادي و اإلجتماعــي التابــع 
لألمــم المتحــدة ، و طــرح المشــروع للمناقشــة كمــا أعــدت لجنــة مكونــة مــن ثمانيــة دول 
ــرر  ــام )1956( ق ــي ع ــة ، و ف ــارة الدولي ــة التج ــالً لمشــروع غرف ــر مقاب مشــروعاً اخ
المجلــس المذكــور عقــد مؤتمــر دولــي للنظــر فــي إقــرار إتفاقيــة جديــدة حــول اإلعتــراف 
و تنفيــذ أحــكام المحكميــن وانعقــد المؤتمــر فــي عــام )1958( فــي مدينــة نيويــورك حيــث 

تمخــض عنــه إتفاقيــة نيويــورك لســنة )1958( )1( .

وال تتعلــق اإلتفاقيــة إال بمســألة واحــدة مــن مســائل التحكيــم التجــاري الدولــي ، هــي مســألة 
ــكام  ــة و األح ــكام الوطني ــن األح ــة بي ق اإلتفاقي ــّرِ ــذه ، وتف ــم وتنفي ــرار التحكي ــراف بق اإلعت
األجنبيــة ، ومعيــار التفرقــة هــو مــكان صــدور حكــم التحكيــم ، كمــا تأحــذ اإلتفاقيــة بمعيــار 
ــذ  ــراف و تنفي ــراد اإلعت ــة الم ــبة للدول ــي بالنس ــم األجنب ــة الحك ــم لمعرف ــكان إصــدار الحك م
ــة أُخــرى وهــي أن الحكــم قــد يصــدر فــي  الحكــم فيهــا ، غيــر أن اإلتفاقيــة تنــص علــى حال
الدولــة المــراد اإلعتــراف و تنفيــذ الحكــم فيهــا ، ومــع ذلــك يعتبــر الحكــم أجنبيــاً ، حيــث أن 
الدولــة التــي صــدر فيهــا ال تعتبــره مــن األحــكام الوطنيــة وفقــاً ألحــكام قوانينهــا النافــذة  )1( .

ــكام  ــذ أح ــى تنفي ــا تســري عل ــإن أحكامه ــة ف ــن اإلتفاقي ــى م ــادة األول ــي الم ــا ورد ف وكم
التحكيــم الصــادرة فــي منازعــات ناشــئة عــن عالقــات بيــن أشــخاص طبيعيــة أو معنويــة 
، وعلــى هــذا يدخــل فــي مجــال تطبيــق اإلتفاقيــة أحــكام التحكيــم الصــادرة فــي منازعــات 
بيــن األفــراد و الشــركات أو بيــن الشــركات وبعضهــا كمــا يفســح اصطــالح األشــخاص 
المعنويــة المجــال للمنازعــات التــي يدخــل فيهــا أحــد أشــخاص القطــاع العــام كالهيئــات و 
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المؤسســات العامــة ، وتســري أحــكام إتفاقيــة نيويــورك ســواء أكان القــرار صــادراً فــي 
ــة  ــك تســري أحــكام اإلتفاقي ــة دائمــة ، كذل ــه منظم ــم تولَّتْ ــم خــاْص أو تحكي ــاب تحكي أعق
ســواٌء نشــأَ النــزاع الــذي صــدر عــن عالقــات تعاقديــة أم غيــر تعاقديــة ، كمــا أنهــا تســري 
علــى األعمــال التجاريــة و المدنيــة ، غيــر أنهــا أجــازت للــدول وضــع تحفــظ يجيــز لــكل 
دولــة متعاقــدة أن تشــترط لســريان أحــكام اإلتفاقيــة أن يكــون النــزاع الــذي صــدر قــرار 

التحكيــم بمناســبته متعلقــاً بعمــل تجــاري وفقــاً لتشــريعها الوطنــي .

وال يشــترط لتطبيــق اإلتفاقيــة صــدور حكــم التحكيــم فــي إحــدى الــدول المتعاقــدة ، وعلــى 
هــذا فحكــم التحكيــم الصــادر فــي دولــة غيــر عضــو فــي اإلتفاقيــة يخضــع تنفيــذه فــي أي 
دولــة عضــو ألحــكام اإلتفاقيــة بالرغــم مــن أنهــا لــم تنضــم إلــى اإلتفاقيــة ، ولكــن بشــرط 
أال تكــون الدولــة قــد تحفظــت عنــد انضمامهــا لإلتفاقيــة بقصــر التزامهــا بتطبيــق أحــكام 

اإلتفاقيــة علــى األحــكام الصــادرة فــي إحــدى الــدول األعضــاء )1( .

ــة المتحــدة منضمــة إلــى إتفاقيــة  ــة اإلمــارات العربي ــا فــي هــذا المجــال أن دول ومــا يهمن
نيويــورك وذلــك مــن خــالل المرســوم االتحــادي رقــم 43 لســنة 2006 ، وبالتالــي فــإذا 
ــة  ــراد تنفيــذه فــي دول تــم تقديــم حكــم تحكيــم أجنبــي صــادر فــي دولــة أجنبيــة و كان الُم
اإلمــارات فــإن هــذا الحكــم يخضــع فــي تنفيــذه لألحــكام الــواردة فــي إتفاقيــة نيويــورك ، و 
مــن المالحــظ أن هــذه اإلتفاقيــة قــررت شــروطا تقتــرب إلــى حــد كبيــر مــن تلــك المقــررة 

فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي و الســابق بيانهــا . 

و مــن خــالل تحليــل بنــود إتفاقيــة نيويــورك فإنهــا تحقــق فوائــد و مزايــا عديــدة فــي نطــاق 
تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة ، وأهــم هــذه المزايــا التــي حققتهــا اإلتفاقيــة كانــت مــا يلــي : 

1 - الشــمولية و العالميــة : حيــث ان االنضمــام لإلتفاقيــة متــاح لجميــع دول العالــم ، 
وقــد انضــم لهــا عــدد كبيــر مــن الــدول ، ممــا يعنــي تســهيل اإلعتــراف بأحــكام التحكيــم 
األجنبيــة وإيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن الــدول تؤســس لهــا اإلتفاقيــة وتصــب بالنتيجــة فــي 

خدمــة التحكيــم .

2 - توســيع تعريــف الحكــم األجنبــي : حيــث لــم تحصــر اإلتفاقيــة تعريــف الحكــم األجنبــي 
باألحــكام الصــادرة خــارج الدولــة حــال كانــت الدولــة التــي يطلــب منهــا تنفيــذ حكــم معيــن 
ــع مــن نطــاق تطبيــق اإلتفاقيــة ،  تعتبــره أجنبيــاً حتــى لــو تــم علــى إقليمهــا وهــو مــا يوّسِ
فضــالً عــن عــدم حصــر تعريــف الحكــم التحكيمــي الخاضــع لإلتفاقيــة بالمســائل التعاقديــة 

وفقــاً لمــا تقــدم وهــو مــا يعنــي اســتيعاباً أكبــر لألحــكام .

3 - مراعــاة ظــروف كل دولــة متعاقــدة : حيــث تركــت اإلتفاقيــة المجــال للــدول المنظمــة 
ــم ، كأن تحصــر  ــرارات التحكي ــن ق ــة م ــواع معين ــى أن ــة عل ــق إتفاقي ــأن تقتصــر تطبي ب

الدولــة إلتزامهــا بأحــكام التحكيــم األجنبيــة الصــادرة فــي المســائل العقديــة فقــط . 

4 - احتــرام اإلتفاقيــة أليــة إتفاقيــات أو قوانيــن تلتــزم بهــا الــدول االعضــاء حــال إِْحتــوْت 
ــن  ــوْت قواني ــة : حيــث إذا إِْحت ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــق بتنفي شــروطاً أخــف فيمــا يتعل
الــدول و إتفاقاتهــا مــع غيرهــا مــن الــدول قواعــد و شــروط أخــف مــن تلــك الــواردة فــي 

إتفاقيــة نيويــورك فلــم تمنــع األخيــرة مــن تطبيــق تلــك الشــروط و القواعــد .

5 - تســهيل تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة بافتــراض صحتهــا و علــى مــن يدعــي خــالف 
ذلــك أن يثبــت العكــس . 

6 - عــدم تقييــد الــدول بإجــراءات معينــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة : حيــث تــم تــرك 
ذلــك للقانــون اإلجرائــي لــكل دولــة ) دولــة التنفيــذ ( ، وهــو مايتفــق مــع قواعــد القانــون 

الدولــي الخــاص .

وبإيجــاز يمكــن القــول بــأن القضــاء اإلماراتــي فــي حــال عــرض عليــه طلــب لتنفيــذ حكــم 
تحكيــم أجنبــي يخضــع إلتفاقيــة نيويــورك فــإن عليــه أن يأمــر بتنفيــذ هــذا الحكــم ، لكــن 
ذلــك غيــر مطلــق مــن أي قيــد ، بــل ينبغــي تحقــق شــروط معينــة واتبــاع إجــراءات معينــة 

نصــت عليهــا اإلتفاقيــة ، وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي المبحثيــن القادميــن كالتالــي : 

المبحث األول : الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي.
المبحــث الثانــي : الشــروط اإلجرائيــة لطلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم 

األجنبــي.
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المبحث األول
الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي

نصت المادة )5( من إتفاقية نيويورك على أنه : 

ــج  ــذى يُحت ــب الخصــم ال ــى طل ــاء عل ــم بن ــذ الحك ــراف وتنفي )1( ال يجــوز رفــض اإلعت
عليــه بالحكــم إال إذا قــدَّم هــذا الخصــم للســلطة المختصــة فــي البلــد المطلــوب إليهــا 

ــى : ــل عل ــذ الدلي ــراف والتنفي اإلعت

أ - أن أطــراف اإلتفــاق المنصــوص عليــه فــي المــادة الثانيــة كانــوا طبقــاً للقانــون الــذي 
ينطبــق عليهــم عديمــي األهليــة أو أن اإلتفــاق المذكــور غيــر صحيــح وفقــاً للقانــون الــذى 
أخضعــه لــه األطــراف أو عنــد عــدم النــص علــى ذلــك طبقــاً لقانــون البلــد الــذى صــدر 

فيــه الحكــم .

ب - أن الخصــم المطلــوب تنفيــذ الحكــم عليــه لــم يعلــن إعالنــاً صحيحــاً بتعييــن المحكــم أو 
بإجــراءات التحكيــم أو كان مــن المســتحيل عليــه لســبب آخــر أن يقــدم دفاعــه.

ج - أن الحكــم فصــل فــي نــزاع غيــر وارد فــي مشــارطة التحكيــم أو فــي عقــد التحكيــم أو 
تجــاوز حدودهمــا فيمــا قضــي بــه، ومــع ذلــك يجــوز اإلعتــراف وتنفيــذ جــزء مــن الحكــم 
الخاضــع أصــالً للتســوية بطريــق التحكيــم إذا أمكــن فصلــه عــن باقــي أجــزاء الحكــم الغيــر 

متفــق علــى حلهــا بهــذا الطريــق.

د- أن تََشــُكل هيئــة التحكيــم أو إجــراءات التحكيــم مخالــف لمــا اتفــق عليــه األطــراف أو 
القانــون البلــد الــذي تــم فيــه التحكيــم فــي حالــة عــدم اإلتفــاق.

هـــ - أن الحكــم لــم يصبــح ملزمــاً للخصــوم أو أْلغتــه أو أوقفتــه المختصــة فــي البلــد التــي 
فيهــا أو بموجــب قانونهــا  صــدر الحكــم.

)2( يجــوز للســلطة المختصــة فــي البلــد المطلــوب إليهــا اإلعتــراف وتنفيــذ حكــم المحكمين 
أ - أن ترفــض اإلعتــراف والتنفيــذ إذا تبيــن لهــا :

ب - أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم -  أو 

أن في اإلعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

يتضــح مــن النــص المتقــدم أن اتفاقيــة نيويــورك قــررت بــأن تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي 
هــو األصــل إال أن اإلســتثناء هــو توافــر شــروط يتــم اإلمتنــاع عــن تنفيــذ الحكــم التحكيمــي 

األجنبــي فــي حــال توافرهــا وهــي علــى التفصيــل االتــي :  

أوالً : الشروط التي ال تكون إال بناء على طلب يقدمه الخصوم :
الشرط األول : نقص أهلية أطراف التحكيم 

تركــت اإلتفاقيــة تحديــد نقــص أهليــة األطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق علــى األطــراف 
، أي أن رفــض تنفيــذ القــرار التحكيمــي يمكــن أن يتخــذ إذا أثبــت طالــب الرفــض أن أحــد 
ــة الالزمــة للقيــام بذلــك  أطــراف التحكيــم كان عنــد إتفاقــه علــى التحكيــم ال يتمتــع باألهليَّ

التصــرف ، وذلــك طبقــاً للقانــون المطبــق علــى ذلــك الطــرف .

ومــن المعــروف أن األهليــة الالزمــة لعقــد إتفــاق التحكيــم تتحــدد بالرجــوع للقانــون 
الشــخصي ألطــراف اإلتفــاق ، حيــث يوجــد فــي العالــم نظامــان يتحــدد بموجبهمــا القانــون 
ــد الــذي يحمــل الشــخص جنســيته كمــا هــو الحــال فــي  الشــخصي فقــد يكــون قانــون البل
القوانيــن العربيــة والقانــون الفرنســي و القانــون اإليطالــي ، وقــد يكــون قانــون الموطــن 

ــزي)1(  . ــون اإلنجلي ــي و القان ــون األمريك كالقان

ــة األطــراف هــو  ــد أهلي ــق لتحدي ــون الواجــب التطبي ــإن القان ــة اإلمــارات ف ــي دول  أمــا ف
ــي  ــي و الت ــة اإلمارات ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة )11( م ــاً للم ــية وفق ــون الجنس قان
ــة  ــون الدول ــم قان ــة لألشــخاص وأهليته ــة المدني ــى الحال ــه : ) يســري عل ــى أن ــص عل تن
التــي ينتمــون إليهــا بجنســيتهم ومــع ذلــك ففــي التصرفــات الماليــة التــي تعقــد فــي دولــة 
ــاً ناقــص  ــن أجنبي ــة المتحــدة وتترتــب آثارهــا فيهــا إذا كان أحــد الطرفي اإلمــارات العربي
األهليــة وكان نقــص األهليــة يرجــع إلــى ســبب فيــه خفــاء ال يســهل علــى الطــرف اآلخــر 

تبينــه فــإن هــذا الســبب ال يؤثــر فــي أهليتــه ( .

ورغـــم أن اإلتفاقيـــة تطلبـــت عـــدم أهليـــة أطـــراف التحكيـــم كســـبب لرفـــض التنفيـــذ 
ـــد  ـــة أح ـــص أهلي ـــبب نق ـــذ بس ـــض التنفي ـــة رف ـــو إمكاني ـــى الصـــواب ه ـــرب إل إال أن األق

طرفـــي التحكيـــم . 

ــب أن  ــه يج ــل ، فإن ــر كالوكي ــخص آخ ــطة ش ــم بواس ــى التحكي ــاق عل ــم اإلتف ــا يت وعندم
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يكــون األصيــل ) المــوكل ( متمتعــاً باألهليــة الالزمــة لإلتفــاق علــى التحكيــم ، أمــا بالنســبة 
لألشــخاص المعنويــة فيصــار إلــى القانــون المطبــق عليهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت تتمتــع 
ــراف  ــع األط ــا م ــل منازعاته ــص ح ــا يخ ــم فيم ــات التحكي ــد إتفاق ــة لعق ــة الالزم باألهلي
ــؤالء  ــا ه ــذت فيه ــي اتخ ــة الت ــون الدول ــي قان ــون اإلمارات ــو بحســب القان األخــرى ، وه
ــة اإلمــارات  ــي دول ــإذا باشــرت نشــاطاً ف ــي ف ــا الرئيســي الفعل األشــخاص مركــز إدارته

ــذي يســري )1( . ــي هــو ال ــون الوطن ــإن القان ــة المتحــدة ف العربي

الشرط الثاني : بطالن إتفاق التحكيم  
ــع  ــي إذا وق ــم األجنب ــم التحكي ــذ حك ــع تنفي ــب من ــة طل ــب المصلح ــم صاح ــن للخص يمك
اإلتفــاق علــى التحكيــم باطــالً ، فــإذا أثبــت بطــالن إتفــاق التحكيــم ُعــدَّ ذلــك مبــرراً كافيــاً 
ــة مــدى  ــه لمعرف ــم الرجــوع إلي ــذي يت ــون ال ــة القان ــد حــددت اإلتفاقي ــذ ، وق لرفــض التنفي
ــاره الخصــوم  ــذي إخت ــون ال ــاً للقان ــد تبع ــم التحدي ــه يت ــم وذكــرت أن ــاق التحكي صحــة إتف
ابتــداء ) قانــون االرادة ( لتطبيقــه علــى اإلتفــاق ، فــإن لــم يتــم اختيــار القانــون الواجــب 

ــم .  ــي صــدر فيهــا حكــم التحكي ــة الت ــون الدول ــق يكــون البطــالن بموجــب قان التطبي

ــروض أن األطــراف  ــث أن المف ــذا حي ــة ه ــف اإلتفاقي ــه )1( موق ــن الفق ــب م ــد جان وينتق
حينمــا يتفقــون علــى التحكيــم يقومــون بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق ، وإال قــام المحكــم 
بتحديــد هــذا القانــون إمــا وفقــاً لالئحــة التحكيــم التــي يعمــل فــي إطارهــا أو وفقــاً لقواعــد 

العدالــة ، وليــس وفقــاً لقانــون مــكان صــدور حكــم التحكيــم .

أمــا بالنســبة للقانــون اإلماراتــي فإنــه لــم يتــم تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى إتفــاق 
ــي  ــون الدول ــد القان ــق قواع ــب تطبي ــذا وج ــاً ، ل ــم وطني ــو كان التحكي ــى ول ــم حت التحكي
ــون  ــن قان ــادة 19/1 م ــد نصــت الم ــم ، وق ــاق التحكي ــة إتف ــدى صح ــد م ــاص لتحدي الخ
ــة شــكالً  ــات التعاقدي ــى اإللتزام ــه : ) يســري عل ــى أن ــي عل ــة اإلمارات المعامــالت المدني
ــن إن اتحــدا  ــا الموطــن المشــترك ، للمتعاقدي ــي يوجــد فيه ــة الت ــون الدول وموضوعــاً قان
ــق  ــم يتف ــا ل ــد م ــا العق ــم فيه ــي ت ــة الت ــون الدول ــاً يســري قان ــا موطن ــإن اختلف ــاً ، ف موطن

ــه ( . ــراد تطبيق ــو الم ــاً آخــر ه ــن الظــروف أن قانون ــن م ــدان أو يبي المتعاق

ويطبــق هــذا القانــون فــي ظــل الضوابــط التــي تحكــم تطبيــق القانــون مــن حيــث المــكان 
فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص و أهمهــا إحتــرام و موافقــة القانــون المــراد تطبيقــه 
لــكل مــن الشــريعة االســالمية و النظــام العــام و اآلداب فــي الدولــة ، حيــث نصــت المــادة 
ــكام  ــق أح ــوز تطبي ــه : ) ال يج ــى أن ــي عل ــة اإلمارات ــالت المدني ــون المعام ــن قان 27 م

قانــون عينتــه النصــوص الســابقة إذا كانــت هــذه األحــكام تخالــف الشــريعة اإلســالمية أو 
النظــام العــام أو اآلداب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( ، وبجميــع األحــوال يتــم 
تطبيــق القانــون اإلماراتــي إذا تعــذر إثبــات وجــود القانــون األجنبــي الواجــب التطبيــق أو 
تحديــد مدلولــه )1(. وذلــك اســتناداً للقانــون اإلماراتــي ، أمــا بالنســبة إلتفاقيــة نيويــورك و 
كمــا تــم بيانــه مســبقاً فــإن القانــون الواجــب التطبيــق علــى صحــة إتفــاق التحكيــم فــي حــال 

عــدم وجــود إتفــاق هــو قانــون الدولــة التــي صــدر فيهــا حكــم التحكيــم .

الشرط الثالث : إهدار حق الدفاع 
ــن  ــه ، أمك ــوم علي ــم المحك ــررة للخص ــاع المق ــوق الدف ــم حق ــة التحكي ــراع هيئ ــم ت إذا ل
للخصــم صاحــب المصلحــة طلــب منــع تنفيــذ هــذا الحكــم حيــث يكــون الخصــم فــي وضــع 
ال يســتطيع فيــه إبــداء دفاعــه أو ادعاءاتــه ، أو تجعلــه فــي وضــع يجهــل فيــه كيفيــة ســير 

ــم . إجــراءات التحكي

وينطــوي تحــت هــذه الحالــة شــقان : أولهمــا عــدم إعــالن الخصــم إعالنــاً صحيحــاً لتعييــن 
المحكــم أو إجــراءات التحكيــم ، وثانيهمــا عــدم كفالــة حــق الدفــاع ، فيجــب أن ترســل إلــى 
جميــع األطــراف و إلــى هيئــة التحكيــم جميــع األوراق الالزمــة و منهــا نســخة مــن إتفاقيــة 

التحكيــم ، إضافــة إلــى وثائــق أخــرى فــي مرحلــة الحقــة ومنهــا مذكــرة الدفــاع . 

وقــد نــص قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي علــى هــذه الحالــة وجعلهــا ســبباً من أســباب 
الطعــن بالبطــالن علــى حكــم التحكيــم )1( ، كمــا أيــدت المحكمــة اإلتحاديــة العليــا بطــالن 
حكــم التحكيــم فــي حــال لــم تتــم مراعــاة حــق الدفــاع بالنســبة للخصــوم حيــث قــررت بأنــه 
: ) يلتــزم المحكــم بإحتــرام حقــوق الدفــاع وذلــك بتمكيــن كل خصــم مــن اإلدالء بمــا يعيَّــن 
ــه خصمــه واتخــاذ  ــه و نفــي مــا يثبت ــات مايدعي ــه مــن إثب ــاع و تمكين ــات و دف ــه مــن طلب ل
ــة  ــددة للمرافع ــة المح ــخ الجلس ــم بتاري ــا إخباره ــة الخصــوم ومنه ــي مواجه ــراءات ف اإلج
وإبــداء كافــة أوجــه دفاعهــم و دفوعهــم و تقديــم مــا لديهــم مــن مســتندات أو إلتخــاذ إجــراءات 
اإلثبــات ، بمــا مــؤداه بطــالن حكــم المحكــم بســبب مخالفــة قواعــد المرافعــات إذا مــا خــرج 
عــن القواعــد األساســية إلجــراءات التقاضــي التــي تحقــق مبــدأ المواجهــة و المســاواة بيــن 
الخصــوم أو مخالفتــه اإلجــراءات المتفــق عليهــا بينهــم فــي هــذا الخصــوص ، فــال يجــوز لــه 
أن يفصــل فــي النــزاع المطــروح عليــه إال بعــد إخطــار الخصــوم و تمكينهــم مــن اإلطــالع 
ــة  ــاالً كافي ــح الخصــوم آج ــر ومن ــا الطــرف اآلخ ــي يقدمه ــتندات الت ــى األوراق و المس عل

إلعــداد دفاعهــم والــرد علــى األقــوال و المســتندات )1( .
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ولكــن مــن المالحــظ أن اإلتفاقيــة لــم تحــدد القانــون الــذي يتــم علــى أساســه تقديــر مــا إذا 
كان هنــاك اخــالالً بحقــوق الدفــاع مــن عدمــه ، فلربمــا يتــم التحديــد بنــاًء علــى القانــون 
الواجــب التطبيــق علــى اإلجــراءات ، أو بنــاًء علــى قانــون الدولــة المطلــوب تنفيــذ الحكــم 
فيهــا ، أو بنــاًء علــى قانــون الدولــة التــي صــدر فيهــا حكــم التحكيــم . و ممــا نــراه أن مبــدأ 
حــق الدفــاع هــو مــن المبــادئ األساســية المعتــرف بهــا دوليــاً ، فــال يخلــو أي قانــون فــي 
ــي أن قاضــي  ــا يعن ــاع بالنســبة للخصــوم ، مم ــدأ حــق الدف ــدول مــن قواعــد مب ــع ال جمي
التنفيــذ يجــب عليــه مراعــاة الضمانــات الضروريــة و القواعــد العامــة األساســية المشــتركة 
لضمــان هــذا الحــق بــدون التقيــد بقانــون معيــن مــا دام أن اإلتفاقيــة لــم تنــص علــى القانــون 

الواجــب التطبيــق .

الشرط الرابع : تجاوز المحكم لحدود إتفاق التحكيم 
ــي  ــه األطــراف ف ــق علي ــم يتف ــي أمــر ل ــن ف ــة إذا فصــل حكــم المحكمي ــق هــذه الحال تتحق
ــب  ــم يطل ــم ول ــاق التحكي ــي إتف ــرد ف ــم ت ــرار مســائل ل ــم ، أو إذا تضمــن الق ــاق التحكي إتف
األطــراف حســمها بالتحكيــم ، ومثــل هــذا األمــر يعتبــر تجــاوزاً مــن المحكميــن لســلطتهم 
ــم  ــم تعــرض عليهــم ول ــي مســألة ل ــرار ف ــال يجــوز لهــم إصــدار ق ــزاع ، ف ــي نظــر الن ف

يطلــب منهــم حلهــا . 

وقــد أشــارت االتفاقيــة إلــى إمكانيــة تنفيــذ المســائل التــي فصلــوا فيهــا المحكميــن وكانــت 
تدخــل فــي واليتهــم متــى كان مــن المســتطاع الفصــل بينهــا وبيــن المســائل التــي تجــاوزوا 

فيهــا حــدود مهمتهــم . 

وقــد نصــت المــادة 216 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي علــى هــذه الحالــة و 
جعلتهــا ســبباً مــن أســباب الطعــن بالبطــالن علــى حكــم التحكيــم بقولهــا :  1 - ) يجــوز 
ــه  ــة علي ــي المصادق ــة ف ــا تنظــر المحكم ــن عندم ــم المحكمي ــب بطــالن حك للخصــوم طل

ــة ( . ــة : أ- .... إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الوثيق ــك فــي األحــوال التالي وذل

وقــد أكــدت محكمــة تمييــز دبــي بطــالن حكــم التحكيــم فــي حــال تجــاوز المحكــم لحــدود 
إتفــاق التحكيــم بقولهــا : ) مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن التحكيــم يجــب قصــره 
علــى مــا اتفــق الطرفــان علــى عرضــه علــى المحكــم ، إال أنــه يجــوز لــكل مــن طرفــي 
الخصومــة فــي التحكيــم إثــارة مــا يتعلــق أو يتصــل مباشــرةً أو مــا يكــون تابعــاً أو مرتبطــاً 

أو داخــالً فــي موضــوع النــزاع الــذي اتفقــا مــن قبــل علــى التحكيــم بشــأنه  )1(  .

الشرط الخامس : عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم 

ــق ،  ــون الواجــب التطبي ــاق أو القان ــف لإلتف ــم بشــكل مخال ــة التحكي ــم تشــكيل هيئ ــى ت مت
أمكــن للخصــم صاحــب المصلحــة طلــب منــع تنفيــذ هــذا الحكــم ، و مــن المفيــد التنويــه 
بــأن هــذه الحالــة مــن حــاالت البطــالن تحتــوي أكثــر مــن طــرح ، فهــي مــن جهــة تتعلــق 
بآليــة تشــكيل هيئــة التحكيــم ، ومــن جهــة أخــرى تتعلــق بالشــروط الواجــب توافرهــا فــي 

مــن ينبغــي أن يعيــن محكمــاً . 

ـــأن  ـــم فيمكـــن القـــول ب ـــة التحكي ـــة تشـــكيل هيئ أوالً بشـــأن البطـــالن المتعلـــق بموضـــوع آلي
ـــة  ـــى آلي ـــاق عل ـــق اإلتف ـــراف ح ـــرر أن لألط ـــال ق ـــبيل المث ـــى س ـــي عل ـــون اإلمارات القان
ـــاز  ـــون ج ـــره القان ـــذي يق ـــاق ال ـــذا اإلتف ـــالل به ـــع اخ ـــى وقَ ـــم ، فمت ـــة التحكي ـــكيل هيئ تش
لصاحـــب المصلحـــة مـــن الطرفيـــن أن يطلـــب إبطـــال حكـــم التحكيـــم ، فلـــو قـــرر أو اتفـــق 
الطرفـــان علـــى منـــح جهـــة معينـــة حـــق تشـــكيل هيئـــة التحكيـــم بطريقـــة معينـــة ولـــم 
ـــرام  ـــم احت ـــم يت ـــه ، أو ل ـــق علي ـــة بالشـــكل المتف ـــة التحكيمي ـــم هـــذه الجهـــة بتشـــكيل الهيئ تق
ماقـــرره القانـــون فـــي هـــذا التشـــكيل ، كأن يتـــم تشـــكيل هيئـــة التحكيـــم مـــن عـــدد زوجـــي 
ـــاً للقانـــون ، فيمكـــن فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت لصاحـــب المصلحـــة مـــن الطرفيـــن أن  خالف

ـــم . ـــم التحكي ـــب إبطـــال حك يطل

أمــا عــن حــاالت اإلبطــال حــال وقــع خلــل فــي الشــروط الالزمــة فــي تعييــن المحكميــن 
، فمتــى تــم مخالفــة الشــروط القانونيــة أو اإلتفاقيــة فــي المحكميــن كمــا لــو كان المحكــم 
ــاق ،  ــون أو اإلتف ــي قررهــا القان ــه الشــروط الت ــر في ــم تتواف ــة أو ل ــن ناقــص األهلي المعي
جــاز للخصــم صاحــب المصلحــة طلــب بطــالن حكــم التحكيــم الصــادر عــن هيئــة التحكيــم 

المشــكَّلة تشــكيالً غيــر صحيــح.

وقــد حــددت اإلتفاقيــة القانــون الــذي يتــم علــى أساســه تحديــد صحــة تشــكيل هيئــة التحكيــم 
ــم اإلتفــاق علــى  ــم يت ــه مــن قبــل األطــراف ، فــإن ل ــم اإلتفــاق علي ــذي ت وهــو القانــون ال

قانــون معيــن فــإن قانــون البلــد الــذي تــم فيــه التحكيــم هــو القانــون الواجــب التطبيــق .

ــن  ــن ضم ــة أيضــاً م ــذه الحال ــى ه ــي عل ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــص قان ــا ن كم
ــم )1(  .  ــرار التحكي ــى ق ــن بالبطــالن عل ــباب الطع أس
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الشرط السادس : مخالفة إجراءات التحكيم المتفق عليها

يجــوز أيضــاً رفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم إذا أثبــت الخصــم أن اإلجــراءات المتبعــة مــن قبل 
المحكميــن مخالفــة إلتفــاق األطــراف ، و الراجــح هــو أن المقصــود بمخالفــة اإلجــراءات 

هــو مخالفــة اإلجــراءات الجوهريــة .

ــه ناجــم عــن إجــراءات  ــر أن ــات غي ــم مكتمــل الشــروط و البيان ــم التحكي ــد يكــون حك  فق
معيبــة و غيــر صحيحــة أثــرت فيــه ، حيــث أنــه قــد يتســبب تعيُّــب اإلجــراء المتبــع فــي 
إصــدار الحكــم إلــى تعيُّــب الحكــم ، وبالتالــي يمكــن لصاحــب المصلحــة أن يطلــب إبطــال 
الحكــم تبعــاً لوجــود عيــب فــي اإلجــراء المــؤدي لــه ، وهــو مــا أيدتــه المحكمــة االتحاديــة 
العليــا بقولهــا : ) بحســب األصــل ال يتقيــد بإجــراءات المرافعــات المتبعــة فــي الدعــاوي 
أمــام المحاكــم إال انــه يلتــزم باتبــاع اإلجــراءات الــواردة فــي بــاب التحكيــم ومــا يتفــق عليــه 

الخصــوم مــن إجــراءات معينــة  )1(.

وقــد حــددت اإلتفاقيــة القانــون الــذي يتــم علــى أساســه تحديــد صحــة اإلجــراءات المتبعــة 
مــن قبــل المحكميــن وهــو قانــون البلــد الــذي صــدر فيــه حكــم التحكيــم ، وذلــك فــي حــال 
ــد صحــة  ــى أساســه تحدي ــم عل ــن يت ــون معي ــى قان ــن األطــراف عل ــاق بي عــدم وجــود إتف

اإلجــراءات .

وكذلــك فــإن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي نــص علــى هــذه الحالــة كســبب يجيــز 
ــي  ــاء اإلمارات ــم ، إال أن القض ــم التحكي ــالن حك ــب بط ــة طل ــب المصلح ــم صاح للخص
قــرر بــأن األصــل فــي المحكــم أنــه راعــى اإلجــراءات وأن علــى مــن يدعــي خــالف ذلــك 
إثباتــه ، حيــث قــررت محكمــة تمييــز دبــي فــي أحــد أحكامهــا فــي هــذا الخصــــوص بأنــه : 
)مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن األصــل فــي إجــراءات التقاضــي أن تكــون قــد 

روِعيَــت وعلــى مــن يدعــي أنهــا خولفــت إقامــة الدليــل علــى مايدعيــه )1(  .

الشرط السابع : عدم إكتساب الحكم الصفة اإللزامية 
ــي  ــم ف ــذ الحك ــراد تنفي ــن ي ــت م ــم إذا اثب ــم التحكي ــض حك ــورك رف ــة نيوي ــازت إتفاقي أج
مواجهتــه أن الحكــم لــم يصبــح ملزمــاً . ويعنــي مصطلــح كــون القــرار ملزمــاً أن موضــوع 
ــد ، وهــذا بموجــب  ــرار جدي ــد وال يصــدر بشــأنه ق ــزاع ال يمكــن أن يبحــث مــن جدي الن
المــكان الــذي صــدر فيــه الحكــم أو بموجــب القانــون المطبــق عليــه ، فالعبــرة فــي كــون 
الحكــم نهائيــاً مــن عدمــه بمــا يقضــي بــه قانــون الدولــة التــي صــدر الحكــم فيهــا )1(  .

ويدخــل فــي نطــاق هــذا الشــرط وجــود قــرار إلغــاء يتعلــق بحكــم التحكيــم فــي الدولــة التــي 
صــدر الحكــم فيهــا ، والســبب هــو ضمــان للرقابــة الدوليــة علــى الدعــاوى فــال يتــم اإلقــرار 
بالدعــوى أو تدعيمهــا إذا تــم التخلــي عنهــا مــن قبــل ســلطة الدولــة التــي تقــام فيهــا ، وإلغــاء 
الحكــم مــن قبــل الســلطة المختصــة فــي البلــد الــذي صــدر فيــه يتماثــل مــع بطالنــه فــي 

النتيجــة و األصــل أنــه ال يعتــد بالحكــم الــذي قضــي ببطالنــه .

ــي  ــة الت ــم أو الدول ــر التحكي ــة مق ــرف للدول ــا تعت ــة أنه وواضــح مــن أحــكام هــذه اإلتفاقي
تــم تطبيــق قانونهــا علــى النــزاع ، بأهميــة كبيــرة فــي حصــر انعقــاد اإلختصــاص بنظــر 
دعــاوي البطــالن ضــد أحــكام التحكيــم علــى محاكــم كل مــن هاتيــن الدولتيــن دون ســواهما 
. ووفقــاً ألحــكام هــذه اإلتفاقيــة فــإن علــى جميــع األنظمــة القانونيــة األخــرى أن ترفــض 
اإلعتــراف بــأي أثــر لحكــم التحكيــم الــذي تــم إبطالــه وفقــاً لقضــاء أي مــن هاتيــن الدولتيــن 
، فبطــالن حكــم التحكيــم هنــا لــه آثــار تتعــدى حــدود هاتيــن الدولتيــن ويُعتـَـد بهــا فــي الــدول 
األخــرى علــى عكــس رفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم ، حيــث يقتصــر أثــره علــى الدولــة التــي 
صــدر فيهــا فحســب دون أن يمتــد إلــى غيرهــا مــن الــدول ، ويكــون مــن الممكــن أن نطلــب 

مــن قضــاء هــذه األخيــرة إصــدار أمــر بتنفيــذ الحكــم التحكيمــي)1(  .

ويــرى جانــب مــن الفقــه)1( أنــه علــى الرغــم مــن فَقــِد حكــم التحكيــم لصالحيــة خضوعــه 
ــي  ــة الت ــم الدول ــن محاك ــه م ــذي قضــي ببطالن ــم ال ــم التحكي ــإن حك ــورك ف ــة نيوي إلتفاقي
صــدر علــى إقليمهــا يمكنــه مــع ذلــك أن يرتــب آثــاره ويعتــرف بــه فــي النظــام القانونــي 
لدولــة أخــرى ، حتــى و إن كانــت هــذه الدولــة طرفــاً فــي المعاهــدة ، وذلــك وفقــاً للقواعــد 

العامــة الســارية فــي هــذه الدولــة وليــس وفقــاً ألحــكام اإلتفاقيــة .

ــم ،  ــكام التحكي ــذ أح ــوب تنفي ــو وج ــر ه ــالفة الذك ــادة 5/1 س ــه الم ــذي نظمنت ــدأ ال والمب
ــم  ــدور حك ــال ص ــذ ح ــراف و التنفي ــدم اإلعت ــو ع ــتثناء ه ــذ و اإلس ــو التنفي ــل ه فاألص
ببطــالن حكــم التحكيــم ، فمــن الواضــح أن نظــام معاهــدة نيويــورك يهــدف إلــى التأكيــد 
علــى نــوع مــن التنســيق الدولــي فــي الرقابــة القضائيــة علــى أحــكام التحكيــم وتجنــب أن 

ــد أخــرى . ــي بل ــد و باطــالً ف ــي بل ــذاً ف يكــون الحكــم التحكيمــي ناف

هــذا وقــد نصــت المــادة السادســة مــن اإلتفاقيــة علــى أنَّ بإمــكان الســلطة المختصــة المطروح 
ــد  ــم إذا كان ق ــذا الحك ــي ه ــف الفصــل ف ــك – أن توق ــرراً لذل ــم – إذا رأت مب ــا الحك أمامه
تــم طلــب إلغــاء الحكــم أو وقفــه أمــام الســلطة المختصــة فــي دولــة أخــرى ، ولهــذه الســلطة 

أيضــاً بنــاًء علــى إلتمــاس طلــب التنفيــذ أن تأمــر الخصــم اآلخــر بتقديــم تأمينــات كافيــة . 
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ثانيـا : الشـروط التي ال حاجة فيها لطلب يقدمه الخصوم
) تثيره المحكمة من نفسها ( : 

ــة  ــك المحكم ــي تمتل ــورك و الت ــة نيوي ــا إتفاقي ــي قررته ــا هــو الحــاالت الت والمقصــود هن
ــة ،  ــم األجنبي ــكام التحكي ــذ أح ــن تنفي ــا ع ــاء ذاته ــن تلق ــع م ــا أن تمتن ــر أحده ــال تواف ح
حتــى لــو لــم يطلــب أي مــن األطــراف ذلــك ، حيــث قــررت اإلتفاقيــة شــرطان فــي هــذا 

ــا :  الخصــوص هم

الشرط األول : صدور الحكم التحكيمي في مسائل 
ال يصح فيها التحكيم في بلد التنفيذ

إذا كان قانــون الدولــة المــراد تنفيــذ حكــم التحكيــم فيهــا قــد منــع التحكيــم فــي مســائل معينــة 
ومــن ثــم صــدر الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي إحــدى تلــك المســائل ، فــإن للمحكمــة مــن 
ــي  ــا ورد ف ــف لم ــه مخال ــذ هــذا الحكــم ، نظــراً ألن ــر عــدم جــواز تنفي ــاء نفســها تقري تلق
قانــون بلــد التنفيــذ مــن حيــث المســائل التــي يمكــن التحكيــم فيهــا . وهــذا األمــر متفــق عليــه 
وورد بشــأنه العديــد مــن النصــوص فــي اإلتفاقيــات الدوليــة ومنهــا إتفاقيــة جامعــة الــدول 
العربيــة الخاصــة بتنفيــذ األحــكام األجنبيــة)1(   ، و إتفاقيــة التعــاون القضائــي بيــن دول 
ــم  ــة الخاصــة بالتحكي ــة األوروبي ــى اإلتفاقي ــة إل ــي )1(  ، باإلضاف ــس التعــاون العرب مجل

التجــاري و الدولــي المبرمــة ســنة 1961 )1(  .

ــد مــن القوانيــن الوطنيــة و منهــا القانــون اإلماراتــي  وكذلــك ورد هــذا الشــرط فــي العدي
و اإليطالــي و المصــري ، فمــن غيــر المقبــول أن نطلــب مــن قضــاء الدولــة تنفيــذ حكــم 

تحكيــم صــادر فــي نــزاع تمنــع قوانيــن تلــك الدولــة تســويته بطريــق التحكيــم .

ــة إقتضــاء هــذا الشــرط بالقــول أن هنــاك مــن المســائل مــا ترتفــع فــوق  ويمكــن فهــم عل
مســتوى المصالــح الخاصــة لتدخــل فــي نطــاق المصالــح العامــة أو فــي نطــاق النظــام العام 
، فيؤثــر المشــرع اســتبقاء المنازعــات المتعلقــة بهــا مــن إختصــاص الســلطة القضائيــة ، 

وال يجيــز بشــأنها اإللتجــاء إلــى القضــاء الخــاص ، أي إلــى التحكيــم )1(  .

ــح  ــي تكــون خــارج حــدود المســائل التــي يصل ــور التســاؤل بشــأن األحــوال الت ولكــن يث
ــون  ــه قان ــا يســمح ب ــت مم ــي ذات الوق ــه ف ــذ إال أن ــة التنفي ــون دول ــي قان ــم ف ــا التحكي فيه
الدولــة التــي صــدر فيهــا الحكــم ، فقوانيــن الــدول ليســت علــى نهــج واحــد و المســائل التــي 
يجــوز التحكيــم فيهــا فــي دولــة معينــة تختلــف عــن تلــك التــي يجــوز فيهــا التحكيــم فــي 
دولــة أخــرى ، كمــا يترتــب علــى ذلــك أن مــا يمكــن أن ال يكــون محــالً للتحكيــم فــي دولــة 

التنفيــذ قــد يكــون مقبــوالً فــي تحكيــم تجــاري دولــي ، إال أن اإلتفاقيــة حــددت ســبب بطــالن 
الحكــم التحكيمــي وهــو أن يكــون موضــوع النــزاع خــارج حــدود المســائل التــي يجــوز 
فيهــا التحكيــم فــي بلــد التنفيــذ بغــض النظــر عــن إمكانيــة التحكيــم فيــه فــي بلــد صــدوره أو 

فــي مراكــز و إتفاقيــات التحكيــم الدولــي .

الشــرط الثانــي : مخالفــة الحكــم المــراد تنفيــذه النظــام العــام فــي 
بلــد التنفيــذ 

ــم األجنبــي فــي حــال كان  ــاء ذاتهــا الطعــن ببطــالن حكــم التحكي يحــق للمحكمــة مــن تلق
اإلعتــراف أو تنفيــذ الحكــم مخالــف للنظــام العــام لدولــة لتنفيــذ ، وتــكاد تجمــع علــى هــذه 
ــذ  ــة بتنفي ــك المعني ــة أو تل ــة عام ــم بصف ــة بالتحكي ــة المعني ــات الدولي ــة اإلتفاقي ــة كاف الحال

أحــكام التحكيــم بصفــة خاصــة .

ــادئ  ــاس بالمب ــى مس ــوي عل ــام إذا كان ينط ــام الع ــاً للنظ ــي مخالف ــم األجنب ــر الحك ويعتب
ــة  ــة للدول ــة و اإلجتماعي ــية و اإلقتصادي ــاة السياس ــا الحيــ ــوم عليه ــي تق ــية الت األســاســ
المطلــوب إليهــا التنفيــذ ، فمثــالً إذا أصــدرت محكمــة أجنبيــة حكمــاً يقضــي بصحــة زواج 
رجــل غيــر مســلم مــن امــرأة مســلمة و اعتــرف بآثــار هــذا الــزواج ، فــإن هــذا الحكــم ال 

يمكــن تنفيــذه فــي أيــة دولــــة إســالمية ألنــه يعــد مخالفــاً للنظــام العــام فيهــا )1( . 

و مــن المالحــظ أن هنــاك بعــض اإلتجاهــات الفقهيــة ويدعمهــا العديــد مــن أحــكام القضــاء 
خاصــةً الفرنســية منهــا تفــرق بيــن مفهوميــن للنظــام العــام و همــا النظــام العــام الداخلــي و 
النظــام العــام الدولــي ، إال أن نصــوص إتفاقيــة نيويــورك لــم تبيــن مــا إذا كان المقصــود 
ــم  ــا يجــدر أن يت ــن هن ــي ، وم ــام الدول ــي أم النظــام الع ــام الداخل بالنظــام هــو النظــام الع
التوضيــح فــي هــذا الخصــوص ، حتــى وإن كان المقصــود هــو النظــام العــام الدولــي فالبــد 

مــن وضــع معاييــر و مؤشــرات لفكــرة النظــام العــام علــى الصعيــد الدولــي .

وممــا نــراه أن األقــرب إلــى التطبيــق هــو مراعــاة النظــام العــام الدولــي و ليــس الداخلــي 
، وذلــك ليكــون األخــذ بالنظــام العــام أكثــر لينــا ًو مرونــة ً. إال أن القاضــي الوطنــي فــي 
غالبيــة الــدول ال ينظــر إلــى األمــر بالنســبة للصعيــد الدولــي وإنمــا يعتبــر حارســاً للنظــام 

العــام بالنســبة لبلــده )1(  .

و أكــدت محكمــة تمييــز دبــي ضــرورة عــدم تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي المتضمــن 
مايخالــف النظــام العــام للدولــة حتــى وإن كان ال يخالــف النظــام العــام فــي دولــة أخــرى 
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بقولهــا : ) حكــم التحكيــم الــذي يتضمــن موضوعــه مــا يخالــف النظــام العــام فــي الدولــة 
ــدم  ــذه . تعرضــه للبطــالن أو لع ــم أو تنفي ــا دعــوى بطــالن الحك ــام محاكمه ــوع أم المرف
تنفيــذه فــي تلــك الدولــة حتــى ولــو كان صحيحــاً أو قابــالً للتنفيــذ فــي دولــة أخــرى لعــدم 

مخالفتــه للنظــام العــام فيهــا )1(  .

ــذ الحكــم التحكيمــي ،  ــورك لرفــض تنفي ــة نيوي ــا إتفاقي ــت به ــي أت هــذه هــي األســباب الت
ــي أن  ــي ال يجــوز للقاضــي اإلمارات ــبيل الحصــر و بالتال ــى س ــباب عل ــد وردت األس وق
يضيــف ســبباً جديــداً لوقــف التنفيــذ لــم يــرد بيــن أســباب وقــف التنفيــذ التــي أشــارت إليهــا 

ــة . اإلتفاقي

ــة ، فالراجــح هــو  ــن الداخلي ــة و القواني ــن أحــكام اإلتفاقي ــي حــال وجــود تعــارض بي و ف
ســمو اإلتفاقيــة علــى القواعــد الداخليــة حيــث يتــم تطبيــق أحــكام اإلتفاقيــة حــال التعــارض 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــت دول ــا : ) كان ــي بقوله ــض أبوظب ــة نق ــه محكم ــا أكدت ــو م ، وه
المتحــدة قــد انضمــت إلتفاقيــة نيويــورك لإلعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا 
بالمرســوم االتحــادي رقــم 43 لســنة 2006 الصــادر بتاريــخ 13 يونيــو 2006 ، ومــن 
ثــم فــإن هــذه اإلتفاقيــة قــد أصبحــت بعــد انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليهــا 
قانونــاً مــن قوانيــن الدولــة واجــب التطبيــق ولــو تعارضــت مــع قوانيــن أخــرى ســابقة )1(.

المبحث الثاني
الشروط اإلجرائية لطلب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي

نصت المادة )4( من إتفاقية نيويورك على أن : 
1 - علــى مــن يطلــب اإلعتــراف والتنفيــذ المنصــوص عليهمــا فــي المــادة الســابقة أن يقــدم 

مــع الطلــب :  
ــمية  ــة لرس ــع الشــروط المطلوب ــن األصــل تجم ــم الرســمي أو صــورة م أ - أصــل الحك

الســند.
ــروط  ــع الش ــورة تجم ــة أو ص ــادة الثاني ــي الم ــه ف ــوص علي ــاق المنص ــل اإلتف ب - أص

ــند . ــمية الس ــة لرس المطلوب
ــر  ــا غي ــار إليهم ــاق المش ــم أو اإلتف ــذ إذا كان الحك ــراف والتنفي ــب اإلعت ــى طال 2 - وعل
محــرر بلغــة البلــد الرســمية المطلــوب إليهــا التنفيــذ أن يقــدم ترجمــة لهــذه األوراق بهــذه 
اللغــة . ويجــب أن يشــهد علــى الترجمــة مترجــم رســمي أو محلــف أو أحــد رجــال الســلك 

ــي . الدبلوماســي أو القنصل
ومــن هنــا يالحــظ أن إتفاقيــة نيويــورك قــد يســرت اإلجــراءات الخاصــة بطلــب اإلعتــراف 
و تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي الــدول المنضمــة اليهــا ، وقــد اشــارت المــادة المتقدمــة إلــى 

الوثائــق التــي يجــب علــى طالــب التنفيــذ أن يرفقهــا مــع طلــب التنفيــذ .
ــم  ــم التحكي ــراف بحك ــا لإلعت ــب إتباعه ــراءات الواج ــورك اإلج ــة نيوي ــدد إتفاقي ــم تح ول
األجنبــي و تنفيــذه ، تاركــةً هــذه المســألة لقانــون الدولــة التــي يجــري اإلعتــراف بالحكــم 
فيهــا ، تطبيقــاً لقاعــدة خضــوع اإلجــراءات لقانــون القاضــي ، ولذلــك فــإن حكــم التحكيــم 
يتــم تنفيــذه وفقــاً لإلجــراءات المقــررة فــي القانــون اإلماراتــي متــى طلــب تنفيــذ ذلــك الحكــم 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .

هــذا و قــد أرســت اإلتفاقيــة بشــأن أحــكام التحكيــم األجنبيــة مبــدأ المعاملــة الوطنيــة ، ممــا 
يعنــي إلتــزام الــدول الموقعــة باإلعتــراف وتنفيــذ هــذه األحــكام وفقــاً لقواعــد المرافعــات 
الســارية فيهــا دون تمييــز ، ودون اخضاعــه لشــروط أكثــر تشــدداً أو لرســوم أكثــر تكلفــة 

بدرجــة ملحوظــه عــن الشــروط الخاصــة بتنفيــذ أحــكام التحكيــم الوطنيــة .

ــدة  ــدول المتعاق ــه : ) تعتــرف كل مــن ال ــى أن ــي المــادة )3( عل ــة ف حيــث نصــت اإلتفاقي
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بحجيــة حكــم التحكيــم وتأمــر بتنفيــذه طبقــاً لقواعــد المرافعــات المتبعــة فــي األقليــم 
المطلــوب إليــه التنفيــذ وطبقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة . وال تفــرض 
لإلعتــراف أو تنفيــذ أحــكام المحكميــن التــي تطبــق عليهــا أحــكام اإلتفاقيــة الحاليــة شــروط 
ــة أكثــر ارتفاعــاً بدرجــة ملحوظــة مــن تلــك التــي تفــرض  أكثــر شــدة وال رســوم قضائي

ــن ( . ــن الوطنيي ــذ أحــكام المحكمي ــراف وتنفي لإلعت

ــادة  ــي الم ــت ف ــات ، ونص ــد اإلثب ــت قواع ــورك عكس ــة نيوي ــظ أن إتفاقي ــن المالح و م
الخامســة منهــا علــى أنــه : ) ال يجــوز رفــض اإلعتــراف وتنفيــذ الحكــم بنــاًء علــى طلــب 
الخصــم الــذى يحتــج عليــه بالحكــم إال إذا قــدم هــذا الخصــم للســلطة المختصــة فــي البلــد 
المطلــوب إليهــا اإلعتــراف والتنفيــذ الدليــل علــى : ... ( ونحيــل اســباب الرفــض الــواردة 

فــي المــادة الخامســة إلــى ماتــم ذكــره ســابقا . 

و المــراد مــن هــذه المــادة أن الحكــم التحكيمــي األجنبــي قائــم بذاتــه يحمــل طابــع التنفيــذ ، 
وال يشــترط فــي مــن يطلــب التنفيــذ إال إرفــاق المســتندات المطلوبــة ، وال يجــوز رفــض 
ــم  ــدم الحك ــات يه ــل أو إثب ــة لدلي ــب المصلح ــم صاح ــم الخص ــال تقدي ــي ح ــذ إال ف التنفي
ــادة  ــي الم ــا ف ــم وروده ــر ت ــبيل الحص ــى س ــددة عل ــاالت مح ــي ح ــك ف ــي و ذل التحكيم

ــة .   ــن ذات اإلتفاقي ــة م الخامس

و الرقابــة التــي تباشــرها المحكمــة فــي مــكان تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي تعتبــر رقابــة 
خارجيــة أو شــكلية ، وتقتصــر علــى التحقــق مــن وجــود أحــد األســباب التــي تمنــع تنفيــذه ، و 
هــي أســباب محــددة علــى ســبيل الحصــر ال يجــوز التوســع فيهــا وال القيــاس عليهــا ، وتســود 
علــى األســباب المحــددة فــي القانــون الوطنــي ، فــال يجــوز مراجعــة موضــوع الحكــم ذاتــه 
أو التحقــق مــن اإلتفاقيــات الدوليــة ، وذلــك ألن نظــام المراجعــة ال يتماشــى مــع مقتضيــات 
التحكيــم الدولــي ، نظــراً ألنــه ال يوفــر الحمايــة الكافيــة لعالقــات األفــراد الخاصــة الدوليــة ، 
ويمــس الحقــوق المكتســبة فــي الخــارج ، كمــا أنــه يثيــر حفيظــة الــدول األخــرى فــي مواجهة 

األحــكام الصــادرة مــن الدولــة التــي تعتنقــه عندمــا يــراد تنفيذهــا فــي  الخــارج )1(  .

أمــا عــن المحكمــة المختصــة بنظــر طلــب تنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة ، فقــد بينــت 
إتفاقيــة نيويــورك أن التنفيــذ يكــون وفقــاً لقوانيــن المرافعــات المدنيــة فــي الدولــة المــراد 
تنفيــذ الحكــم فيهــا ، وقــد بينــت المــادة 235 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي 
المحكمــة المختصــة بقولهــا : -2 )ويطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة االبتدائيــة التــي 

يــراد التنفيــذ فــي دائرتهــا باالوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى ( .

الفصل الثالث
جانب تطبيقي يشمل دراسة وتحليل قضايا تحكيمية أجنبية 

صادرة عن محاكم الدولة 
يشــتمل هــذا الفصــل دراســة تحليليــة لقضايــا تحكيميــة أجنبية تتضمــن المطالبــة باإلعتراف 
بأحــكام التحكيــم الصــادرة مــن دول أجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، حيــث 
أن تحليــل تلــك القضايــا يبيــن القوانيــن و اإلتفاقيــات التــي تطبــق حــال ورود قضايــا تنفيــذ 
األحــكام التحكيميــة األجنبيــة ، وكذلــك لمعرفــة الشــروط التــي ســبق الحديــث عنهــا فــي 

الجانــب النظــري مــن البحــث و لمعرفــة مــدى تطبيقهــا فــي قضــاء الدولــة .

وبهــدف اإللمــام و دراســة كافــة القوانيــن و اإلتفاقيــات المتعلقــة باإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام 
التحكيــم األجنبيــة ســنقوم بدراســة قضيــة صــادرة فــي ظــل إتفاقيــة نيويــورك لإلعتــراف 
وتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 1958 ، وأخــرى صــادرة قبــل اإلنضمــام إلــى إتفاقيــة 
نيويــورك بمعنــى أن القانــون الواجــب التطبيــق هــو قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي 
، أمــا بالنســبة للقضيــة الثالثــه فالواجــب التطبيــق فيهــا هــو اإلتفاقيــة الثنائيــة لوجــود إتفاقيــة 
دوليــة ثنائيــة بيــن الدولــة التــي صــدر منهــا الحكــم التحكيمــي و دولــة اإلمــارات المــراد 

تنفيــذ الحكــم فيهــا .

ولدراســة القضايــا الصــادرة عــن مختلــف محاكــم الدولــة ، قمنــا بتحليــل قضايــا صــادرة 
ــا و محكمــة تمييــز دبــي و محكمــة نقــض أبوظبــي وذلــك  ــة العلي عــن المحكمــة االتحادي

علــى النحــو التالــي :

القضية األولى : الطعن رقم 679 لسنة 2010 ) محكمة نقض أبوظبي ( .

القضية الثانية : الطعن رقم 267 لسنة 1999  )محكمة تمييز دبي ( .

القضية الثالثة : الطعن رقم 764 لسنة 2004 ) المحكمة اإلتحادية العليا ( .
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القضية األولى : الطعن رقم 679 لسنة 2010
) محكمة نقض أبوظبي (

الطعن رقم 679 لسنة 2010
جلسة 16 / 6 / 2011

محكمة نقض أبوظبي 

الهيئة
برئاسة السيد المستشار/ يوسف عبد الحليم الهته – رئيس الدائرة. 

وعضوية السيدين المستشارين: بادي الجراح، نبيل عمران.
المبادئ

تحكيــم "تحكيــم دولــي". حكــم التحكيــم "تنفيــذه". اتفاقيــة دوليــة. قانــون "ســريانه مــن حيــث المــكان" 
ــات  ــذ االتفاق ــون". إجــراءات "إجــراءات تنفي ــق القان ــي تطبي ــق" "الخطــأ ف ــون الواجــب التطبي "القان
الدوليــة". حكــم "تســبيبه. تســبيب معيــب". نقــض "أســباب الطعــن بالنقــض. مــا يقبــل منهــا". -وجــوب 
ــا  ــا ومنه ــة عليه ــة الموقع ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــن والمعاه ــة بالقواني ــارات العربي ــة اإلم ــزام دول الت
قــرارات التحكيــم الدوليــة. وتنفيذهــا فــي إقليمهــا ولــو تعارضــت مــع قوانيــن أخــرى ســابقة. -وجــوب 
تنفيذهــا كقــرارات ملزمــة وفقــا للقواعــد اإلجرائيــة المقــررة فــي الدولــة. وأن ال تفــرض علــى االعتــراف 
بقــرارات التحكيــم تلــك وال علــى تنفيذهــا شــروط أو رســوم أو أعبــاء أكثــر تشــددا مــن تلــك المفروضــة 
علــى قــرارات التحكيــم المحليــة. أســاس ذلــك؟ -الحــاالت التــي تبــرر رفــض إصــدار األمــر بتنفيــذ حكــم 
التحكيــم األجنبــي األصلــي فــي معنــى المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 فــي شــأن 
تنفيذهــا أحــكام المحكميــن األجنبيــة. -مخالفــة ذلــك. ولــو كانــت محاكــم الدولــة مختصــة بنظــر المنازعــة. 

خطــأ فــي تطبيــق القانــون. مثــال.

لمــا كان النــص فــي المــادة 235 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة علــى أن: "1– األحــكام واألوامــر 
الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز األمــر بتنفيذهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط 

المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي الدولــة. 

ــا باألوضــاع  ــي دائرته ــذ ف ــراد التنفي ــي ي ــة الت ــة االبتدائي ــام المحكم ــذ أم ــر بالتنفي ــب األم 2– ويطل
المعتــادة لرفــع الدعــوى وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي: أ – أن محاكــم الدولــة 
ــه  ــي أصدرت ــة الت ــم أو األمــر وأن المحاكــم األجنبي ــي صــدر فيهــا الحك ــر مختصــة بالمنازعــة الت غي

ــم  ــا. ب – أن الحك ــي قانونه ــررة ف ــي المق ــي الدول ــا لقواعــد االختصــاص القضائ ــا طبق مختصــة به
أو األمــر صــادر مــن محكمــة مختصــة وفقــا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه. ج – أن الخصــوم فــي 
ــا. د – أن  ــال صحيح ــوا تمثي ــوا بالحضــور ومثل ــد كلف ــي ق ــم األجنب ــا الحك ــي صــدر فيه الدعــوى الت
ــه ال  ــه. هـــ - أن ــي أصدرت ــة الت ــون المحكم ــا لقان ــي طبق ــر المقض ــوة األم ــاز ق ــر ح ــم أو األم الحك
يتعــارض مــع حكــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمــة بالدولــة وال يتضمــن مــا يخالــف اآلداب أو 
النظــام العــام فيهــا."، والنــص فــي المــادة 236 مــن ذات القانــون علــى أنــه: "يســري حكــم المــادة 
الســابقة علــى أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي ويجــب أن يكــون حكــم المحكميــن صــادرا 
فــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــا لقانــون الدولــة وقابــال للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه"، 
والنــص فــي المــادة 238 مــن القانــون المشــار إليــه علــى أنــه: "ال تخــل القواعــد المنصــوص عليهــا 
ــدول فــي هــذا الشــأن."،  ــة وبيــن غيرهــا مــن ال فــي المــواد الســابقة بأحــكام المعاهــدات بيــن الدول
تــدل مجتمعــة علــى أن أحــكام المعاهــدات بيــن دولــة اإلمــارات وبيــن غيرهــا مــن الــدول األجنبيــة أو 
االتفاقيــات الدوليــة المصــدق عليهــا تكــون هــي الواجبــة التطبيــق فــي شــأن تنفيــذ أحــكام المحاكــم 
ــون،  ــوارد ذكرهــا بالمــادة 235 مــن القان ــر الشــروط ال ــم تتواف ــو ل ــن ول ــة وأحــكام المحكمي األجنبي
ــة  ــة أو ارتبطــت بمعاهــدة مــع الدول ــة دولي ــى اتفاقي ــة اإلمــارات قــد انضمــت إل ــم تكــن دول أمــا إذا ل
األجنبيــة بشــأن تنفيــذ األحــكام واألوامــر والســندات أو أحــكام المحكميــن األجنبيــة، فإنــه يتعيــن علــى 
محاكــم دولــة اإلمــارات التحقــق مــن توافــر الشــروط الــواردة فــي المــادة 235 المشــار إليهــا قبــل 
األمــر بتنفيــذ تلــك األحــكام فــي الدولــة. لمــا كان ذلــك، وكانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد 
انضمــت التفاقيــة نيويــورك لالعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا بالمرســوم االتحــادي رقــم 
ــخ 28/  ــدة الرســمية بتاري ــه 2006 والمنشــور بالجري ــخ 13 يوني 43 لســنة 2006 الصــادر بتاري
6/ 2006، ومــن ثــم فــإن هــذه االتفاقيــة قــد أصبحــت بعــد انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
إليهــا قانونــا مــن قوانيــن الدولــة واجــب التطبيــق ولــو تعارضــت مــع قوانيــن أخــرى ســابقة. وكانــت 
ــرارات  ــرف بق ــدة أن تعت ــة متعاق ــى كل دول ــى أن: "عل ــة تنــص عل ــة مــن هــذه االتفاقي ــادة الثالث الم
ــذي  ــم ال ــي اإلقلي ــة ف ــة المتبع ــا للقواعــد اإلجرائي ــوم بتنفيذهــا وفق ــرارات ملزمــة وأن تق ــم كق التحكي

يحتــج فيــه بالقــرار، طبقــا للشــروط الــواردة فــي المــواد التاليــة.

ــا  ــى تنفيذه ــة أو عل ــذه االتفاقي ــا ه ــق عليه ــي تنطب ــم الت ــرارات التحكي ــراف بق ــى االعت ــرض عل وال تف
ــى بكثيــر ممــا يفــرض علــى االعتــراف بقــرارات  ــاء أعل شــروط أكثــر تشــددا بكثيــر أو رســوم أو أعب
التحكيــم المحليــة أو علــى تنفيذهــا."، وقــد عــددت المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة الحــاالت التــي تبــرر 
رفــض إصــدار األمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي. ومــؤدى مــا تقــدم هــو أن دولــة اإلمــارات العربيــة 
أضحــت ملزمــة –بعــد انضمامهــا لالتفاقيــة –باالعتــراف بأحــكام التحكيــم األجنبيــة كأحــكام ملزمــة وأن 
تقــوم بتنفيذهــا وفقــا للقواعــد اإلجرائيــة المتبعــة فــي الدولــة وطبقــا للشــروط الــواردة بالمــادة الخامســة 
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ــي  ــك الت ــن تل ــددا م ــر تش ــروطا أكث ــذه ش ــم ه ــكام التحكي ــذ أح ــى تنفي ــرض عل ــة وأال تف ــن االتفاقي م
تفرضهــا عنــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم الصــادرة داخــل الدولــة. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد خالــف هــذا النظــر وانتهــى إلــى تأييــد الحكــم االبتدائــي علــى ســند مــن أن محاكــم الدولــة مختصــة 
ــا لمــا تشــترطه المــادة 235/ 2/ أ مــن قانــون  ــم خالف بنظــر المنازعــة التــي صــدر فيهــا حكــم التحكي
اإلجــراءات المدنيــة، مــع أن اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 هــي الواجبــة التطبيــق فــي شــأن تنفيــذ 
أحــكام المحكميــن األجنبيــة ولــو لــم تتوافــر الشــروط الــواردة بالمــادة 235 المشــار إليهــا، وعلــى الرغم 
مــن أن شــرط "عــدم اختصــاص محاكــم الدولــة بنظــر المنازعــة" ال يعــد مــن الشــروط الواجــب توافرهــا 
عنــد المصادقــة علــى أحــكام التحكيــم الصــادرة داخــل الدولــة وهــو بهــذه المثابــة يعتبــر مــن الشــروط 
األكثــر تشــددا، فــي مفهــوم اتفاقيــة نيويــورك المذكــورة ويتعيــن عــدم إعمالــه عنــد بحــث طلــب تنفيــذ 
أحــكام التحكيــم األجنبيــة، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب 

نقضــه.

المحكمة
حيــث إن الوقائــع - علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر أوراق الطعــن - تتحصــل فــي أن 
الطاعنــة أقامــت الدعــوى رقــم 410 لســنة 2008 تجــاري كلــي أبوظبــي علــى المطعــون ضدهــا بطلــب 
ــة  ــة التنفيذي ــم 13534/ســي ســي أو بالصيغ ــة رق ــي القضي ــم الصــادر ف ــرار التحكي ــل ق ــم بتذيي الحك
وجعلــه بمثابــة حكــم واجــب التنفيــذ بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبيانًــا لذلــك قالــت إنــه بتاريــخ 
20/3/2006 صــدر لصالحهــا حكــم تحكيــم نهائــي مــن محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
ــم إعــالن  ــد صــدر مــن محكمــة مختصــة وت ــم ق ــة بباريــس )آى ســي ســي(، وإذ كان هــذا الحك الدولي
المطعــون ضدهــا بــه إعالنـًـا صحيًحــا وحــاز حكــم التحكيــم قــوة األمــر المقضــي فكانــت الدعــوى. دفعــت 
ــه حكــم جزائــي صــادر مــن محكمــة  ــم يقضــي بعكــس مــا قضــى ب ــأن حكــم التحكي المطعــون ضدهــا ب
ــم الطاعنــة خمســة  ــة فــي القضيــة رقــم 3257 لســنة 2005 جنــح أبوظبــي حيــث قضــي بتغري وطني
آالف درهــم للغــش فــي التعاقــد لقيامهــا بتوريــد قطــع غيــار مســتعملة بــدالً مــن توريــد مصنــع جديــد. 
حكمــت المحكمــة بوقــف الدعــوى تعليقـًـا لحيــن صيــرورة الحكــم الجزائــي باتـًـا. عجلــت الطاعنــة الســير 
ــة  ــي القضي ــة ف ــة العامــة بانقضــاء الدعــوى الجزائي ــي الدعــوى وقدمــت شــهادة صــادرة مــن النياب ف
المذكــورة بمضــي المــدة. وبتاريــخ 23 /2 /2010 حكمــت المحكمــة برفــض الدعــوى. اســتأنفت 
الطاعنــة هــذا الحكــم باالســتئناف رقــم 301 لســنة 2010 تجــاري أبوظبــي، وبتاريــخ 28 /4 /2010 
قضــت المحكمــة بالتأييــد. طعنــت الطاعنــة فــي هــذا الحكــم بطريــق النقــض بالطعــن الماثــل، وُعــرض 

الطعــن علــى هــذه المحكمــة فــي غرفــة مشــورة فحــددت جلســة لنظــره.

وحيــث إن الطعــن أقيــم علــى ســبب واحــد تنعــي بــه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــي 

ــى  ــوى عل ــض الدع ــي برف ــي القاض ــم االبتدائ ــد الحك ــاءه بتأيي ــام قض ــه أق ــك بأن ــون، ذل ــق القان تطبي
ســند مــن تخلــف أحــد الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 235 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
مادامــت محاكــم الدولــة مختصــة بنظــر النــزاع، ملتفتـًـا عــن إعمــال مقتضيــات المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة 
نيويــورك لســنة 1958 الخاصــة باالعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا التــي انضمــت إليهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي توجــب علــى الــدول المتعاقــدة عــدم فــرض شــروط أكثــر تشــدًدا 
ممــا تقــوم بــه مقابــل االعتــراف بقــرارات التحكيــم المحليــة أو تنفيذهــا، بمــا يعيــب الحكــم ويســتوجب 

نقضــه. 

وحيــث إن هــذا النعــي ســديد، ذلــك أن النــص فــي المــادة 235 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة علــى 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــا ف ــر بتنفيذه ــوز األم ــي يج ــد أجنب ــي بل ــادرة ف ــر الص ــكام واألوام أن: "1 - األح
العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي 
الدولــة. 2 - ويُطلــب األمــر بالتنفيــذ أمــام المحكمــة االبتدائيــة التــي يـُـراد التنفيــذ فــي دائرتهــا باألوضــاع 
المعتــادة لرفــع الدعــوى وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي: أ- أن محاكــم الدولــة غيــر 
مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم أو األمــر وأن المحاكــم األجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بها 
طبقـًـا لقواعــد االختصــاص القضائــي الدولــي المقــررة فــي قانونهــا. ب- أن الحكــم أو األمــر صــادر مــن 
محكمــة مختصــة وفقًــا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه. ج- أن الخصــوم فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا 
الحكــم األجنبــي قــد كلفــوا بالحضــور ومثلــوا تمثيــالً صحيًحــا. د- أن الحكــم أو األمــر حــاز قــوة األمــر 
المقضــي طبقـًـا لقانــون المحكمــة التــي أصدرتــه. هـــ- أنــه ال يتعــارض مــع حكــم أو أمــر ســبق صــدوره 
مــن محكمــة بالدولــة وال يتضمــن مــا يخالــف اآلداب أو النظــام العــام فيهــا."، والنــص فــي المــادة 236 
مــن ذات القانــون علــى أنــه: "يســري حكــم المــادة الســابقة علــى أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد 
أجنبــي ويجــب أن يكــون حكــم المحكميــن صــادًرا فــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقـًـا لقانــون الدولــة 

وقابــالً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه".

والنــص فــي المــادة 238 مــن القانــون المشــار إليــه علــى أنــه: "ال تُخــل القواعــد المنصــوص عليهــا 
ــذا الشــأن."،  ــي ه ــدول ف ــن ال ــا م ــن غيره ــة وبي ــن الدول ــدات بي ــكام المعاه ــواد الســابقة بأح ــي الم ف
تــدل مجتمعــة علــى أن أحــكام المعاهــدات بيــن دولــة اإلمــارات وبيــن غيرهــا مــن الــدول األجنبيــة أو 
ــم  ــكام المحاك ــذ أح ــى شــأن تنفي ــق ف ــة التطبي ــي الواجب ــون ه ــا تك ــة المصــدق عليه ــات الدولي االتفاقي
األجنبيــة وأحــكام المحكميــن ولــو لــم تتوافــر الشــروط الــوارد ذكرهــا بالمــادة 235 مــن القانــون، أمــا 
إذا لــم تكــن دولــة اإلمــارات قــد انضمــت إلــى اتفاقيــة دوليــة أو ارتبطــت بمعاهــدة مــع الدولــة األجنبيــة 
ــم  ــى محاك ــن عل ــه يتعي ــة، فإن ــن األجنبي ــذ األحــكام واألوامــر والســندات أو أحــكام المحكمي بشــأن تنفي
دولــة اإلمــارات التحقــق مــن توافــر الشــروط الــواردة فــى المــادة 235 المشــار إليهــا قبــل األمــر بتنفيــذ 
تلــك األحــكام فــى الدولــة. لمــا كان ذلــك، وكانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد انضمــت التفاقيــة 
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نيويــورك لالعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا بالمرســوم االتحــادى رقــم 43 لســنة 2006 
الصــادر بتاريــخ 13 يونيــه 2006 والمنشــور بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 28 /6 /2006، ومــن ثــم 
فــإن هــذه االتفاقيــة قــد أصبحــت بعــد انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إليهــا قانونـًـا مــن قوانيــن 
ــة مــن هــذه  ــن أخــرى ســابقة. وكانــت المــادة الثالث ــو تعارضــت مــع قواني ــة واجــب التطبيــق ول الدول
االتفاقيــة تنــص علــى أن: "علــى كل دولــة متعاقــدة أن تعتــرف بقــرارات التحكيــم كقــرارات ملزمــة وأن 
تقــوم بتنفيذهــا وفقًــا للقواعــد اإلجرائيــة المتبعــة فــي اإلقليــم الــذي يُحتــج فيــه بالقــرار، طبقًــا للشــروط 
الــواردة فــي المــواد التاليــة. وال تَفــرض علــى االعتــراف بقــرارات التحكيــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه 
االتفاقيــة أو علــى تنفيذهــا شــروط أكثــر تشــدًدا بكثيــر أو رســوم أو أعبــاء أعلــى بكثيــر ممــا يُفــرض 
ــن  ــادة الخامســة م ــددت الم ــد ع ــا."، وق ــى تنفيذه ــة أو عل ــم المحلي ــرارات التحكي ــراف بق ــى االعت عل
االتفاقيــة الحــاالت التــي تبــرر رفــض إصــدار األمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي. ومــؤدى مــا تقــدم هــو 
أن دولــة اإلمــارات العربيــة أضحــت ملزمــة – بعــد انضمامهــا لالتفاقيــة - باالعتــراف بأحــكام التحكيــم 
ــا  ــة وطبقً ــي الدول ــة ف ــة المتبع ــد اإلجرائي ــا للقواع ــا وفقً ــوم بتنفيذه ــة وأن تق ــكام ملزم ــة كأح األجنبي
للشــروط الــواردة بالمــادة الخامســة مــن االتفاقيــة وأال تفــرض علــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم هــذه شــروًطا 

أكثــر تشــدًدا مــن تلــك التــي تفرضهــا عنــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم الصــادرة داخــل الدولــة. 

لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر وانتهــى إلــى تأييــد الحكــم االبتدائــي 
علــى ســند مــن أن محاكــم الدولــة مختصــة بنظــر المنازعــة التــي صــدر فيهــا حكــم التحكيــم خالفًــا لمــا 
تشــترطه المــادة 235 /2/ أ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة، مــع أن اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 
هــي الواجبــة التطبيــق فــى شــأن تنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة ولــو لــم تتوافــر الشــروط الــواردة 
ــر  ــة بنظ ــم الدول ــدم اختصــاص محاك ــرط "ع ــن أن ش ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــار إليه ــادة 235 المش بالم
المنازعــة" ال يعــد مــن الشــروط الواجــب توافرهــا عنــد المصادقــة علــى أحــكام التحكيــم الصــادرة داخــل 
الدولــة وهــو بهــذه المثابــة يعتبــر مــن الشــروط األكثــر تشــدًدا، فــي مفهــوم اتفاقيــة نيويــورك المذكــورة 
ويتعيــن عــدم إعمالــه عنــد بحــث طلــب تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون 

قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقضــه علــى أن تكــون مــع النقــض اإلحالــة.

أوالً : تفاصيل القضية 
الطعن رقم 679 لسنة 2010 تجاري – تحكيم

صادر عن محكمة نقض أبوظبي بتاريخ 16 /6 /2011

ثانياً : موضوع القضية
ــة التجــارة  ــع لغرف ــي التاب ــم الدول ــز التحكي ــم تحكيمــي صــادر مــن مرك ــذ حك ــب تنفي طل

ــدة . ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــس )اي ســي ســي ( ف ــة بباري الدولي

ثالثاً : القانون الواجب التطبيق 
إتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 1958 ) نظــراً ألن 

القضيــة صــدرت بعــد إنضمــام دولــة اإلمــارات إلــى إتفاقيــة نيويــورك ( 

رابعاً : تحليل القضية
ــى المطعــون ضدهــا  ــة أقامــت الدعــوى عل ــإن الطاعن ــة ف ــي القضي ــى مــاورد ف ــاًء عل بن
بطلــب الحكــم بتذييــل قــرار التحكيــم الصــادر فــي القضيــة رقــم 13534/ ســي ســي أو 
بالصيغــة التنفيذيــة وجعلــه بمثابــة حكــم واجــب التنفيــذ بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
، حيــث صــدر لصالحهــا حكــم تحكيــم نهائــي مــن محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة ببــارس )اي ســي ســي ( ، واذ كان هــذا الحكــم قــد صــدر مــن محكمــة 
مختصــة وتــم إعــالن المطعــون ضدهــا إعالنــاً صحيحــاً وحــاز حكــم التحكيــم قــوة األمــر 

المقضــي فكانــت الدعــوى .

وقــد بينــت الطاعنــة بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الحكــم التحكيمــي األجنبــي و 
الــواردة فــي إتفاقيــة نيويــورك 1958 وهــي :

اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم .

اإلجراءات السليمة و اإلعالن الصحيح للخصوم .

أن الحكم حاز قوة األمر المقضي .

و بالرغــم مــن ذكــر الطاعنــة للشــروط الســابقة إال أن إتفاقيــة نيويــورك ال تشــترط علــى 
ــى أساســها  ــم عل ــي ت ــة الت ــة واإلجرائي ــات صحــة الشــروط الموضوعي ــذ إثب ــب التنفي طال
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صــدور الحكــم التحكيمــي ، بــل تفتــرض صحــة تلــك الشــروط و تعتبــر أن األصــل هــو 
ــث  ــك األحــكام ، حي ــذ تل ــو عــدم تنفي ــة  و اإلســتثناء ه ــة األجنبي ــذ األحــكام التحكيمي تنفي
ــى ســبيل  ــورك عل ــة نيوي ــي إتفاقي ــي وردت ف ــات أحــد الشــروط الت ــه إثب أن الخصــم علي
الحصــر ليتــم علــى أساســه الحكــم بعــدم تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي ، وهــي الشــروط 

التــي أوردتهــا المــادة الخامســة مــن اإلتفاقيــة . 

و بنــاًء علــى مــا دفعــت بــه المطعــون ضدهــا فإنــه لــم يتــم التطــرق إلــى أي مــن الشــروط 
ــق  ــي لتحق ــم التحكيم ــع ببطــالن الحك ــم الدف ــم يت ــا ول ــادة الســابق بيانه ــا الم ــي أوردته الت
إحــدى الحــاالت الــواردة فــي النــص الســابق ، لــذا يفتــرض خلــو الحكــم التحكيمــي مــن 

حــاالت البطــالن لعــدم الدفــع بهــا مــن قبــل الخصــم .

إال أن المطعــون ضدهــا دفعــت بأمــر واحــد وهــو أن الحكــم التحكيمــي المــراد تنفيــذه هــو 
حكــم فــي قضيــة ســبق الفصــل فيهــا مــن قبــل قضاء دولــة اإلمــارات ، وذلــك بقولهــا : ) أن 
حكــم التحكيــم يقضــي بعكــس مــا قضــى بــه حكــم جزائــي صــادر مــن محكمــة وطنيــة فــي 
القضيــة رقــم 3257 لســنة 2005 جنــح أبوظبــي حيــث قضــى بتغريــم الطاعنــة خمســة 
ــد  ــدالً مــن توري ــار مســتعملة ب ــد قطــع غي ــد لقيامهــا بتوري ــي التعاق آالف درهــم للغــش ف

مصنــع جديــد ( . 

ــي  ــا ف ــراف باألحــكام وتنفيذه ــي واإلعت ــاون القضائ ــة التع ــن المالحــظ وجــود إتفاقي و م
ــة  ــة المتحــدة وحكوم ــارات العربي ــة اإلم ــة دول ــن حكوم ــة  بي ــة والتجاري الشــؤون المدني
ــي عــام 1992 إال أن المحكمــة  ــة عليهــا ف ــي تمــت المصادق ــة الفرنســية و الت الجمهوري
بنــت حكمهــا اســتناداً إلتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 
ــة فرنســا و  ــن كل مــن جمهوري ــة بي ــة الثنائي ــي اإلتفاقي ــواردة ف ــم تتطــرق للشــروط ال ول

ــة المتحــدة . ــة اإلمــارات العربي دول

خامساً : الرأي الشخصي في الحكم الصادر من المحكمة :
أمــا بالنســبة لحكــم محكمــة نقــض أبوظبــي فــي القضيــة ، فإننــا نــرى عــدم صحــة ماحكمت 

بــه المحكمــة و ذلــك لعــدة أمــور منهــا : 

ــض  ــة نق ــى محكم ــبقاً عل ــة مس ــم عــرض القضي ــه ت ــواردة أن ــة ال ــن القضي ــن م 1 - يتبي
ــت  ــث حكم ــا ، حي ــم فيه ــدور حك ــم ص ــد ت ــم 3257/2005 و ق ــة رق ــي بالقضي أبوظب
المحكمــة بتغريــم الطاعنــة خمســة آالف درهــم للغــش فــي التعاقــد لقيامهــا بتوريــد قطــع 

ــة ســبق الفصــل  ــي أن القضي ــا يعن ــد ، مم ــع جدي ــد مصن ــدالً مــن توري ــار مســتعملة ب غي
فيهــا مــن قبــل محاكــم الدولــة و التــي تعتبــر هــي المختصــة أصــالً بنظــر النــزاع ، فلــو تــم 
التصديــق وتنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي محــل النــزاع ، فــإن مــؤدى ذلــك هــو جــواز 

ــة . إعــادة النظــر فــي أي قضيــة ســبق الفصــل فيهــا مــن قبــل قضــاء الدول

بمعنــى أنــه بعــد صــدور أحــكام محاكــم الدولــة فــي القضايــا ، يحــق لألطــراف اللجــوء إلــى 
التحكيــم فــي دولــة أجنبيــة )غيــر دولــة اإلمــارات ( للحكــم فــي ذات القضيــة التــي ســبق 
الفصــل فيهــا فــي المحاكــم االماراتيــة ومــن ثــم العــودة إلــى الدولــة و طلــب تنفيــذ الحكــم 
التحكيمــي األجنبــي بالرغــم مــن ســبق صــدور حكــم فــي ذات القضيــة مــن محاكــم الدولــة 
، علــى أســاس أن الواجــب التطبيــق علــى اإلعتــراف بأحــكام التحكيــم األجنبيــة هــو إتفاقيــة 
نيويــورك 1958 و التــي ال تتضمــن شــرطاً ينــص علــى امتنــاع الدولــة عــن تنفيــذ الحكــم 
التحكيمــي األجنبــي فــي حــال أنــه تــم الفصــل فــي الدعــوى مســبقاً مــن قبــل محاكــم الدولــة 
المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا ، وعــدم ورود شــرط يتضمــن الســماح للدولــة بعــدم تنفيــذ الحكــم 

التحكيمــي األجنبــي فــي حــال إختصــاص محاكــم الدولــة بنظــر النــزاع .

فمــن غيــر المعقــول إعــادة النظــر فــي ذات القضيــة عــدة مــرات حتــى ولــو كانــت الدولــة 
التــي أصــدرت الحكــم األول غيــر تلــك التــي أصــدرت الحكــم الثانــي ، فــإذا كان القانــون 
يمنــع إعــادة نظــر المحاكــم لقضايــا ســبق الفصــل فيهــا الكتســابها حجيــة األمــر المقضــي 
فإنــه مــن بــاب أولــى أن يتــم منــع التحكيــم فــي مســائل ســبق الفصــل فيهــا مــن قبــل قضــاء 
الدولــة الــذي يعــد أعلــى درجــة مــن التحكيــم و مــن أي جهــة أخــرى قــد تصــدر احكامــاً 

ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة .

ــة التــي تصــدر  ــة األجنبي ــة اإلمــارات األحــكام التحكيمي ــذ محاكــم دول 2 - فــي حــال تنفي
فــي قضايــا ســبق الفصــل فيهــا مــن قبــل قضــاء الدولــة فإنــه مــن جهــة أخــرى يتبيــن بــأن 
المحاكــم اإلماراتيــة قــد تنفــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة الصــادرة فــي قضايــا ســبق ورود 
حكــم تحكيمــي وطنــي فيهــا ، بمعنــى أنــه يمكــن تصديــق أحــكام التحكيــم األجنبيــة التــي ترد 
فــي أمــور تــم الحكــم فيهــا مــن قبــل لجنــة تحكيميــة وطنيــة ، علــى أســاس مــن القــول بــأن 
إتفاقيــة نيويــورك هــي الواجبــة التطبيــق بشــأن تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة و التــي لــم 
تتضمــن شــرطاً ينــص علــى أن الدولــة المــراد التنفيــذ فيهــا يحــق لهــا اإلمتنــاع عــن تنفيــذ 

الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي حــال صــدور حكــم تحكيمــي وطنــي فــي ذات القضيــة .

وال يخفــى علــى أحــد الخطــورة التــي تنجــم مــن خــالل إعــادة نظــر قضايــا تــم الفصــل 
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ــارض  ــراراً و تع ــراراً و تك ــا م ــادة رفعه ــاوي و إع ــتمرار للدع ــن إس ــبقاً ، م ــا مس فيه
األحــكام القضائيــة و التحكيميــة ممــا يفقــد األحــكام حجيتهــا و قوتهــا التنفيذيــة ، ويجعــل 
القضــاء و األحــكام عبــارة عــن دوامــة غيــر متناهيــة يتــم فيهــا إعــادة نظــر ذات األمــر 

الــذي ســبق الفصــل فيــه .

ــاًء  ــي بن ــي األجنب ــم التحكيم ــا للحك ــا و تنفيذه ــت حكمه ــي بنَ ــض أبوظب ــة نق 3 - محكم
علــى أن إتفاقيــة نيويــورك الواجبــة التطبيــق لــم تنــص علــى إمكانيــة عــدم تنفيــذ األحــكام 
األجنبيــة فــي حــال إختصــاص محاكــم الدولــة بنظــر النــزاع أو فــي حــال ســبق صــدور 
حكــم قضائــي مــن محاكــم الدولــة فــي ذات القضيــة ، إال ان المحكمــة أخطــأت فــي حكمهــا 
بحيــث أن إتفاقيــة نيويــورك و بالرغــم مــن أنهــا لــم تنــص صراحــة علــى هــذا الشــرط 
كســبب لإلمتنــاع عــن تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي ، إال أن اإلتفاقيــة أوردت شــرطاً 
ــه : ) يجــوز للســلطة المختصــة فــي  ــى أن ــذي ينــص عل ــي المــادة الخامســة و ال آخــر ف
البلــد المطلــوب إليهــا اإلعتــراف وتنفيــذ حكــم المحكميــن أن ترفــض اإلعتــراف والتنفيــذ 
إذا تبيــن لهــا : ... أن فــي اإلعتــراف بحكــم المحكميــن أو تنفيــذه مــا يخالــف النظــام العــام 
ــن  ــدون طع ــا ب ــاء ذاته ــن تلق ــا م ــارات عليه ــم اإلم ــى أن محاك ــد ( ، بمعن ــذا البل ــي ه ف
أحــد الخصــوم رفــض اإلعتــراف و تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي حــال مخالفتــه 
ــا  أن  ــة العلي ــة اإلتحادي ــا المحكم ــي أوردته ــة الت ــادئ القانوني ــام ، و مــن المب للنظــام الع
االختصــاص القضائــي لمحاكــم الدولــة هــو مــن النظــام العــام و ذلــك فــي القضيــة رقــم 
335/2005 و التــي تنــص علــى أنــه : ) يتعلــق اإلختصــاص القضائــي الدولــي بالنظــام 

العــام إلرتباطــه بســيادة الدولــة ( .

لــذا علــى المحكمــة فــي القضيــة الــوارد الحديــث عنهــا أن تمتنــع عــن تنفيــذ الحكــم 
التحكيمــي األجنبــي و ذلــك بتطبيــق البنــد الثانــي مــن المــادة الخامســة مــن إتفاقيــة نيويورك 
و المتعلقــة بالنظــام العــام ، و بذلــك يكــون حكمهــا صحيحــاً و بــدون مخالفــة اإلتفاقيــات 
الدوليــة الواجبــة التطبيــق فــي دولــة اإلمــارات بحيــث أن اإلتفاقيــات الدوليــة تســمو علــى 
القوانيــن الداخليــة و ينبغــي تطبيقهــا حتــى وان عــارض مضمونهــا مــا ورد فــي القوانيــن 
ــوارد الحديــث  ــة ، و هــو مــا أكدتــه محكمــة نقــض أبوظبــي فــي الحكــم ال الداخليــة للدول
عنــه بقولهــا : ) أحــكام المعاهــدات بيــن دولــة اإلمــارات وبيــن غيرهــا مــن الــدول األجنبيــة 
أو اإلتفاقيــات الدوليــة المصــدق عليهــا تكــون هــي الواجبــة التطبيــق فــي شــأن تنفيــذ أحــكام 
ــوارد ذكرهــا بالمــادة  ــم تتوافــر الشــروط ال ــو ل المحاكــم األجنبيــة و أحــكام المحكميــن ول

235 مــن القانــون ( .

4 - فيمــا يتعلــق بــرد المحكمــة بشــأن أن ) شــرط عــدم اختصــاص محاكــم الدولــة بنظــر 
ــم  ــد المصادقــة علــى أحــكام التحكي المنازعــة ال يعــد مــن الشــروط الواجــب توافرهــا عن
الصــادرة داخــل الدولــة وهــو بهــذه المناســبة  يعتبــر مــن الشــروط االكثــر تشــدداً ، فــي 
مفهــوم إتفاقيــة نيويــورك المذكــورة و يتعيــن عــدم إعمالــه عنــد بحــث طلــب تنفيــذ أحــكام 
ــي  ــورك الت ــة نيوي ــن إتفاقي ــة م ــادة الثالث ــص الم ــرى ان ن ــا ن ــة ( ، فإنن ــم األجنبي التحكي
نصــت علــى : ) تعتــرف كل مــن الــدول المتعاقــدة بحجيــة حكــم التحكيــم وتأمــر بتنفيــذه 
ــروط  ــاً للش ــذ وطبق ــه التنفي ــوب إلي ــم المطل ــي اإلقلي ــة ف ــات المتبع ــد المرافع ــاً لقواع طبق
المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة ، وال تفــرض لإلعتــراف أو تنفيــذ أحــكام المحكميــن 
التــي تطبــق عليهــا أحــكام اإلتفاقيــة الحاليــة شــروط أكثــر شــدة وال رســوم قضائيــة أكثــر 
ــن  ــذ أحــكام المحكمي ــراف وتنفي ــي تفــرض لإلعت ــك الت ارتفاعــاً بدرجــة ملحوظــة مــن تل
الوطنييــن ( هــو متعلــق بالشــروط اإلجرائيــة و ليســت الموضوعيــة ، بمعنــى أنــه يتوجــب 
علــى الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا إتبــاع ذات اإلجــراءات التــي يتــم إتباعهــا عنــد تنفيــذ 
ــة  ــة و عــدم التشــديد فــي إجــراءات اإلعتــراف باألحــكام التحكيمي ــم الوطني أحــكام التحكي
ــص  ــي ن ــاوردت ف ــي حصــراً م ــة فه ــق بالشــروط الموضوعي ــا يتعل ــا فيم ــة ، أم األجنبي
المــادة الخامســة مــن اإلتفاقيــة ، وكذلــك فــإن التصديــق علــى األحــكام األجنبيــة هــو التأكــد 
مــن توافــر الشــروط الــواردة فــي اإلتفاقيــات الدوليــة الواجبــة التطبيــق وذلــك علــى ســبيل 
الحصــر وال يحــق للمحكمــة التعــرض ألمــور موضوعيــة أخــرى وهــو مــا أكدتــه محكمــة 
تمييــز دبــي فــي الطعــن رقــم 270 /2008 حيــث نصــت علــى أن : ) تصديــق المحكمــة 
ــة  ــة أو االدل ــة الموضوعي ــن الناحي ــه م ــرض ل ــا أن تع ــس له ــن لي ــم المحكمي ــى حك عل

المقدمــة مــن الخصــوم أمامــه أو ِكفايتهــا فــي اإلثبــات ( . 

ــترطه  ــم يش ــذي ل ــزاع وال ــر الن ــة بنظ ــم الدول ــدم إختصــاص محاك ــرط ع ــأن ش ــا بش أم
المشــرع اإلماراتــي للتصديــق علــى أحــكام التحكيــم الوطنيــة ، فإنــه صحيــح بــأن القانــون 
ــل  ــي إختصهــا المشــرع بالنظــر مــن قب ــم إال فــي المســائل الت ــع التحكي ــم يمن ــي ل اإلمارت
ــا ،  ــة وغيره ــائل الجنائي ــل المس ــابقاً مث ــه س ــارة إلي ــت اإلش ــو ماتم ــة و ه ــم الدول محاك
ــة  ــي يكــون فيهــا اإلختصــاص لدول ــة الت ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــون تنفي ــع القان وال يمن
ــذه  ــي ه ــث أن ف ــك بحي ــة و ذل ــة المطروح ــي القضي ــف ف ــر يختل ــارات إال أن األم اإلم
القضيــة قــد تــم صــدور حكــم بــات بمعنــى أن األمــر خــرج مــن نطــاق إختصــاص المحاكــم 

ــة .  ــة فــي ذات القضي ــة ســبق صــدور حكــم نهائــي مــن محاكــم الدول ودخــل فــي حال
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القضية الثانية : الطعن رقم 267 لسنة 1999
)محكمة تمييز دبي ( 

جلسة السبت 27 نوفمبر سنة 1999

برئاسة القاضي / محمد محمود راسم – رئيس المحكمة.

وعضوية القضاة / الدكتور / علي إبراهيم اإلمام، الهادي محمد الجديدي، محمد 
نبيل محمد رياض، وخلف فتح الباب متولي.

)الطعن رقم )267( لسنة 1999 )حقوق(

- تحكيم )تنفيذ حكم المحكمين األجنبي(.

ــي  ــص ف ــرطه، الن ــارات – ش ــة اإلم ــي دول ــذه ف ــر بتنفي ــة – األم ــة أجنبي ــن الصــادر دول ــم المحكمي حك
ــة  ــون اإلجــراءات المدني ــى أن قان ــدل عل ــة ي ــون اإلجــراءات المدني ــن قان ــن )235( و )236( م المادتي
ــذ حكــم المحكميــن الصــادر  ــق بتنفي ــل فيمــا يتعل ــة بالمث ــدأ المعامل ــة قــد أخــذ بمب ــة اإلمــارات العربي لدول
فــي إحــدى الــدول األجنبيــة دون إقامــة دعــوى عاديــة فــي الدولــة األخــرى المــراد التنفيــذ فيهــا – فــي 
حالــة عــدم توقيــع الدولتيــن علــى معاهــدة مــن المعاهــدات الخاصــة بالتحكيــم – أن تكــون كال الدولتيــن 
ــة وتنفيذهــا لســنة 1958  ــم األجنبي ــرارات التحكي ــراف بق ــورك الخاصــة باإلعت ــة نيوي ــن إلتفاقي منضمتي
أو مــن قبلهــا إتفاقيــة جنيــف لســنة 1927 أو أن تكــون شــروط تنفيــذ حكــم المحكميــن فــي قانــون دولــة 
مــكان التحكيــم هــي نفــس الشــروط الــواردة فــي قانــون الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا أو أقــل عبئــاً 
منهــا، لمــا كان ذلــك وكانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم توقــع علــى إتفاقيــة نيويــورك الخاصــة 
باإلعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا لســنة 1958 وقــد خلــت األوراق ممــا يفيــد إنضماماهــا 
هــي وبريطانيــا إلــى معاهــدة واحــدة بشــأن تنفيــذ أحــكام المحكميــن فــي كال الدولتيــن، ولمــا كانــت األوراق 
ــد  ــي المؤي ــم اإلبتدائ ــه صحيحــاً الحك ــص إلي ــا خل ــى نحــو م ــك الشــرط عل ــق ذل ــد تحق ــا يفي ــت مم ــد خل ق
بالحكــم المطعــون فيــه، فإنــه ال يجــوز األمــر بتنفيــذ حكــم المحكــم محــل النــزاع الصــادر فــي بريطانيــا فــي 
ــن )235( و )236( مــن  ــي المادتي ــي الشــروط المنصــوص عليهــا ف ــرت باق ــو تواف ــة اإلمــارات ول دول

قانــون اإلجــراءات المدنيــة.

الحكم
بعد اإلطالع على األوراق وسماع التقرير الذي تاله بالجلسة السيد القاضي المقرر 

).......( وبعد المرافعة والمداولة.

حيــث أن الطعــن بالتمييــز قــدم خــالل المــدة القانونيــة مســتوفياً لــكل موجباتــه الشــكلية فهــو مقبــول 
شــكالً.

وحيــث ان الوقائــع تتحصــل فــي أن الشــركتين الطاعنتيــن أقامتــا الدعــوى رقــم 190 / 1998 تجــاري 
كلــي أمــام المحكمــة االبتدائيــة ضــد المؤسســة المطعــون ضدهــا وطلباتهــا الحكــم أصليــاً بتنفيــذ حكــم 
المحكــم )..... ( الصــادر فــي لنــدن، واحتياطــاً بإلــزام المطعــون ضدهــا – بحســب -  قــرار المحكــم 
المصــدق – بــأن تدفــع إليهمــا مبلــغ 91 / 460810 دوالرات أمريكيــة أي مــا يعــادل 1.695.786 
درهمــاً وفائدتــه مــن تاريــخ االســتحقاق وحتــى تمــام الســداد. وذلــك تأسيســاً علــى أن الطاعنــة الثانيــة 
– التــي تتولــى إدارة الســفينة )...... ( نيابــة عــن مالكتهــا الطاعنــة األولــى – أبرمــت عقــد مشــارطة 
إيجــار زمنيــة للســفينة بتاريــخ 17 / 10 / 1996 مــع المطعــون ضدهــا بأجــر يومــي قــدره 3750 
دوالر أمريكــي، وقــد تخلفــت المطعــون ضدهــا عــن دفــع األجــرة المســتحقة عــن الفتــرة مــن 22 / 10 
/ 1996 وحتــى يــوم 18 / 1 / 1997 تاريــخ ســحب الســفينة منهــا، وهــذا فضــالً عــن نفقــات الوقــود 
ومصاريــف رســو الســفينة وهــو مــا يقــدر فــي مجملــه بالمبلــغ المطالــب بــه، وإذا لــم تدفــع إليهــا هــذا 
المبلــغ فقــد تــم تعييــن محكــم طبقــاً لشــروط العقــد وأصــدر حكمــه فــي لنــدن بإلــزام المطعــون ضدهــا 

بــأداء المبلــغ المطالــب بــه، ومــن ثــم فقــد أقامتــا هــذه الدعــوى بطلــب تنفيــذ ذلــك الحكــم.

ــم  ــان هــذا الحك ــخ 10 / 11 / 1998 قضــت المحكمــة برفــض الدعــوى، فاســتأنفت الطاعنت وبتاري
باالســتئناف رقــم 1721 / 1998 وبتاريــخ 15 / 5 / 1999 حكمــت المحكمــة برفــض االســتئناف 

وبتأييــد الحكــم المســتأنف.

طعنــت الطاعنتــان فــي هــذا الحكــم بطريــق التمييــز بموجــب صحيفــة أودعــت بقلــم كتــاب هــذه المحكمة 
فــي 13 / 6 / 1999 طلبتــا فيــه نقضــه، وأودع محامــي المطعــون ضدهــا – فــي الميعــاد – مذكــرة 

بدفاعهــا طلــب فيهــا رفــض الطعــن.

وحيــث ان الطعــن أقيــم علــى ســبب واحــد تنعــى بــه الطاعنتــان علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة 
القانــون برفضــه الدعــوى بطلــب التصديــق علــى حكــم المحكــم، وحاصــل مــا تقوالنــه فــي بيــان ذلــك 

إن محكمــة االســتئناف قــد أخطــأت فــي قولهــا أن حكــم المحكــم )....... ( غيــر قابــل 
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للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه – أي فــي إنجلتــرا – الفتقــاره لــإذن مــن المحكمــة المختصــة فــي 
ذلــك حــال ان الحصــول علــى هــذا اإلذن يحــول حكــم المحكــم إلــى قــرار صــادر مــن المحكمــة وبالتالــي 
ــان  ــت الطاعنت ــد أثبت ــن، وق ــكام محكمي ــس أح ــة ولي ــم أجنبي ــكام محاك ــذ أح ــون بصــدد تنفي ــا نك فإنن
ــم المحكــم موضــوع  ــب الســادة )................( للمحامــاة أن حك ــن مــن مكت ــرار مشــفوع باليمي بإق
الدعــوى نهائــي وقابــل للتنفيــذ فــي إنجلتــرا، كمــا أكــد هــذه الحقيقــة أيضــاً المحكــم نفســه، وقــد تــم 
التصديــق علــى هــذا الحكــم مــن قابــل كاتــب العــدل بمدينــة لنــدن، وشــرط الحصــول علــى اإلذن يكــون 
فقــط فــي حالــة رغبــة األطــراف تنفيــذ حكــم المحكميــن فــي إنجلتــرا وليــس فــي بلــد ســواها كمــا هــو 
ــن  ــكام المحكمي ــذ أح ــارات تنفي ــة اإلم ــي دول ــم يشــترط المشــرع ف ــة، ول ــي الدعــوى الماثل ــال ف الح
األجنبيــة فــي البلــد األجنبــي الصــادرة فيــه كــي يتــم تنفيذهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة وإنمــا اشــترط 
أن يكــون ذلــك الحكــم قابــالً للتنفيــذ فــي ذلــك البلــد وهــو مــا ينســجم مــع نــص المــادة )236( مــن 
قانــون اإلجــراءات المدنيــة، ولــم تنــص المادتــان )235( و )236( مــن هــذا القانــون – كمــا ذهبــت 
إلــى ذلــك محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا – علــى شــرط المعاملــة بالمثــل، وال يغيــر مــن ذلــك أن دولــة 
اإلمــارات لــم تنضــم إلــى إتفاقيــة نيويــورك بخصــوص التحكيــم التجــاري لســنة 1958 إال أنــه يتعيــن 
االســتئناس بأحكامهــا، كمــا أخطــأ الحكــم إذ قضــى بــأن حكــم المحكــم لــم يحــز قــوة األمــر المقضــي بــه 

حــال أنــه نهائــي وغيــر قابــل للطعــن فيــه حســبما ورد باإلقــرار الصــادر مــن المحكــم.

وحيــث أن هــذا النعــي غيــر ســديد ذلــك ان النــص فــي المــادة )235( مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
علــى أن )-1 األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز األمــر بتنفيذهــا فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادرة 
فــي الدولــة.(، والنــص فــي المــادة )236( منــه علــى أن )يســري حكــم المــادة الســابقة علــى أحــكام 
ــي مســألة يجــوز  ــن صــادراً ف ــم المحكمي ــي ويجــب ان يكــون حك ــد أجنب ــي بل ــن الصــادرة ف المحكمي
للتحكيــم فيهــا طبقــاً لقانــون الدولــة وقابــالً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه( يــدل علــى أن قانــون 
ــذ  ــق بتنفي ــا يتعل ــل فيم ــة بالمث ــدأ المعامل ــد أخــذ بمب ــة ق ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول اإلجــراءات المدني
قــرارات التحكيــم األجنبيــة، وبمقتضــى هــذا المبــدأ يشــترط لألمــر بتنفيــذ حكــم المحكميــن الصــادر فــي 
ــذه فيهــا – فــي  ــة األخــرى المــراد تنفي ــة فــي الدول ــدول األجنبيــة دون إقامــة دعــوى عادي إحــدى ال
حالــة عــدم توقيــع الدولتيــن علــى معاهــدة مــن المعاهــدات الخاصــة بالتحكيــم – أن تكــون كال الدولتيــن 

منضمتيــن التفاقيــة نيويــورك الخاصــة باإلعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا لســنة 1958 
أو مــن قبلهــا اتفاقيــة جنيــف لســنة 1927 أو أن تكــون شــروط تنفيــذ حكــم المحكميــن فــي قانــون 

دولــة مــكان التحكيــم هــي نفــس الشــروط الــواردة فــي قانــون الدولــة المــراد 

تنفيــذ الحكــم فيهــا أو أقــل عبئــاً منهــا، لمــا كان ذلــك وكانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم توقــع 
علــى إتفاقيــة نيويــورك الخاصــة باالعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا لســنة 1958 وقــد 
خلــت األوراق ممــا يفيــد إنضمامهــا هــي وبريطانيــا إلــى معاهــدة واحــدة بشــأن تحقــق ذلــك الشــرط 
علــى نحــو مــا خلــص إليــه صحيحــاً الحكــم اإلبتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه، فإنــه ال يجــوز 
ــو  ــة ول ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــا ف ــي بريطاني ــزاع الصــادر ف ــم محــل الن ــم لمحك ــذ حك ــر بتنفي األم
توافــرت باقــي الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )235( و )236( مــن قانــون اإلجــراءات 
المدنيــة، وبالتالــي فــإن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه فيمــا أورده بمدوناتــه مــن اشــتراط قابليــة 
تنفيــذ الحكــم فــي بريطانيــا بإصــدار إذن محاكمهــا لتنفيــذه يكــون – وأيــاً كان وجــه الــرأي فيــه – غيــر 

منتــج وال جــدوى منــه، ومــن ثــم يتعيــن رفــض الطعــن.
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أوالً : تفاصيل القضية 
الطعن رقم 267 لسنة 1999 حقوق – تحكيم

صادر من محكمة تمييز دبي بتاريخ 27/11/1999

ثانياً : موضوع القضية
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــدن ( ف ــرا ) لن ــي صــادر مــن إنجلت ــم تحكيمــي أجنب ــذ حك ــب تنفي طل

ــدة . ــة المتح العربي

ثالثاً : القانون الواجب التطبيق 
ــكام و  ــذ األح ــق بتنفي ــي المتعل ــة اإلمارات ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــع م ــل الراب الفص
األوامــر و الســندات األجنبيــة ) نظــراً ألن القضيــة صــدرت قبــل إنضمــام دولــة اإلمــارات 

إلــى إتفاقيــة نيويــورك 1958 ولــم ترتبــط بإتفاقيــة ثنائيــة مــع بريطانيــا (.

رابعاً : تحليل القضية
بنــاًء علــى مــاورد فــي القضيــة فــإن الوقائــع تتحصــل فــي أن الشــركتين الطاعنتيــن أقامتــا 
ــة  ــد المؤسس ــة ض ــة االبتدائي ــام المحكم ــي أم ــاري كل ــم 190 / 1998 تج ــوى رق الدع
المطعــون ضدهــا وطلباتهــا الحكــم أصليــاً بتنفيــذ حكــم المحكــم الصــادر فــي لنــدن، 
وإحتياطيــاً بإلــزام المطعــون ضدهــا – بحســب قــرار المحكــم المصــدق – بــأن تدفــع إليهمــا 
مبلــغ؟  درهمــاً وفائدتــه مــن تاريــخ اإلســتحقاق وحتــى تمــام الســداد ، وذلــك تأسيســاً علــى 
أن الطاعنــة الثانيــة – التــي تتولــى إدارة الســفينة نيابــةً عــن مالكتهــا الطاعنــة األولــى – 
أبرمــت عقــد مشــارطة إيجــار زمنيــة للســفينة بتاريــخ 17 / 10 / 1996 مــع المطعــون 
ضدهــا بأجــر يومــي قــدره 3750 دوالر أمريكــي، وقــد تخلفــت المطعــون ضدهــا عــن 
دفــع األجــرة المســتحقة عــن الفتــرة مــن 22 / 10 / 1996 وحتــى يــوم 18 / 1/ 1997 
تاريــخ ســحب الســفينة منهــا ، وهــذا فضــالً عــن نفقــات الوقــود ومصاريــف رســو الســفينة 
وهــو مــا يقــدر فــي مجملــه بالمبلــغ المطالــب بــه ، و إذ لــم تدفــع إليهــا هــذا المبلــغ فقــد تــم 
ــزام المطعــون ضدهــا  ــا لشــروط العقــد و أصــدر حكمــه فــي لنــدن بإل تعييــن محكــم طبقً
بــأداء المبلــغ المطالــب بــه ، ومــن ثــم فقــد أقامتــا هــذه الدعــوى بطلــب تنفيــذ ذلــك الحكــم.

وقــد أثبتــت الطاعنتــان أن الحكــم التحكيمــي الصــادر فــي لنــدن نهائــي و قابــل للتنفيــذ فــي 
بلــد صــدوره وذلــك مــن خــالل إقــرار مشــفوع  باليميــن مــن مكتــب قانونــي فــي إنجلتــرا 

وكذلــك بإقــرار المحكــم نفســه بهــذا األمــر .

وقد نعت الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و ذلك لألسباب التالية :
ــذ فــي  ــل للتنفي ــر قاب ــم غي ــأن حكــم التحكي ــي قولهــا ب - أن محكمــة اإلســتئناف أخطــأت ف
البلــد الــذي صــدر فيــه – أي فــي إنجلتــرا – إلفتقــاره لــإلذن مــن المحكمــة المختصــة ، فــي 
حيــن أن الحصــول علــى هــذا اإلذن يحــول حكــم المحكــم إلــى قــرار صــادر مــن المحكمــة 

و بالتالــي فإننــا نكــون بصــدد تنفيــذ أحــكام محاكــم أجنبيــة و ليــس أحــكام محكميــن .

- أن المادتــان 235 و 236 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي لــم تنصــان علــى 
شــرط المعاملــة بالمثــل فــي تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة .

- أن المحكمــة أخطــأت فــي قضائهــا بــأن الحكــم التحكيمــي لــم يِحــز قــوة األمــر المقضــي 
فــي حيــن أنــه نهائــي و غيــر قابــل للطعــن فيــه حســبما ورد باإلقــرار الصــادر مــن المحكم.

ــم  ــو مات ــل وه ــة بالمث ــرط المعامل ــى ش ــرد عل ــي ال ــا ف ــة اقتصــرت حكمه إال أن المحكم
ــباب األخــرى . ــى االس ــرد عل ــدون ال ــه ب ــى أساس ــم عل الحك

خامساً : الرأي الشخصي في الحكم الصادر من المحكمة 
يتضــح لنــا مــن حكــم المحكمــة أنهــا أصابــت فــي جــزء مــن حكمهــا و أخطــأت فــي جــزء 

اخــر وهــو علــى النحــو التالــي :

1 - بشــأن شــرط المعاملــة بالمثــل و الــذي ادعــت الطاعنــة بــأن القانــون اإلماراتــي لــم ينــص 
علــى هــذا الشــرط ، فــإن حكــم المحكمــة بــأن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي أخــذ 
بهــذا المبــدأ هــو الحكــم الصحيــح ، ذلــك ألن المــادة 235 مــن ذات القانــون تــدل و بصراحــة 
علــى األخــذ بمبــدأ المعاملــة بالمثــل حيــث نصــت علــى أنــه : ) األحــكام واألوامــر الصــادرة 
فــي بلــد أجنبــي يجــوز األمــر بتنفيذهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط 

المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي الدولــة (.

و مــن نــص المــادة الســابقة يتبيــن أن المشــرع اإلماراتــي اشــترط مبــدأ المعاملــة بالمثــل لتطبيــق 
ــة اإلمــارات  ــم األجنبيــة بحيــث تكــون شــروط تطبيــق الحكــم األجنبــي فــي دول أحــكام التحكي
هــي ذاتهــا شــروط تطبيــق الحكــم اإلماراتــي فــي ذلــك البلــد ، لــذا فقــد أصابــت المحكمــة فــي 

تمســكها بمبــدأ المعاملــة بالمثــل وهــو تطبيــق صحيــح لمــا ورد فــي نصــوص القانــون .

ــة بالمثــل فإنهــا نصــت علــى ) وبمقتضــى  2 - بالنســبة لتفســير المحكمــة لشــرط المعامل
ــة  ــدول األجنبي ــدأ يشــترط لألمــر بتنفيــذ حكــم المحكميــن الصــادر فــي إحــدى ال هــذا المب
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ــدم  ــة ع ــي حال ــا – ف ــذه فيه ــراد تنفي ــة األخــرى الم ــي الدول ــة ف ــة دعــوى عادي دون إقام
توقيــع الدولتيــن علــى معاهــدة مــن المعاهــدات الخاصــة بالتحكيــم – أن تكــون كال الدولتيــن 
منضمتيــن إلتفاقيــة نيويــورك الخاصــة باإلعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا 
لســنة 1958 أو مــن قبلهــا إتفاقيــة جنيــف لســنة  1927 أو أن تكــون شــروط تنفيــذ حكــم 
المحكميــن فــي قانــون دولــة مــكان التحكيــم هــي نفــس الشــروط الــواردة فــي قانــون الدولــة 
المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا أو أقــل عبئــاً منهــا( ، بمعنــى أن شــرط المعاملــة بالمثــل بحســب 

مــا ورد فــي رد المحكمــة يحمــل المعانــي اآلتيــه :  

ــس  ــم هــي نف ــكان التحكي ــة م ــون دول ــي قان ــن ف ــم المحكمي ــذ حك - أن تكــون شــروط تنفي
ــا . ــاً منه ــل عبئ ــا أو أق ــم فيه ــذ الحك ــة المــراد تنفي ــون الدول ــي قان ــواردة ف الشــرط ال

- أن تكــون الدولــة التــي صــدر منهــا الحكــم التحكيمــي و الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا 
منظميــن إلحــدى اإلتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة باإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة 

) إتفاقيــة جماعيــة ( وأهمهــا إتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 .

- أن تكــون دولــة مــكان صــدور الحكــم التحكيمــي و الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا قــد 
اتفقتــا فيمــا بينهمــا )إتفاقيــة ثنائية(علــى أن الحكــم الصــادر مــن إحــدى الدولتيــن ينفــذ فــي 

الدولــة األخــرى .

إال ان المحكمــة فــي تطبيقهــا لمعنــى شــرط المعاملــة بالمثــل اقتصــرت علــى البحــث عــن 
إتفاقيــات جماعيــة أو تثائيــة أبرمتهــا الدولتيــن ، بحيــث رفضــت تنفيــذ الحكــم التحكيمــي 
الصــادر مــن بريطانيــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بســبب عــدم انضمــام 
الدولتيــن إلــى إتفاقيــة نيويــورك 1958 و عــدم وجــود إتفاقيــة ثنائيــة بيــن الدولتيــن تتعلــق 
بتنفيــذ األحــكام األجنبيــة وهــو مــا أقرتــه المحكمــة فــي ردهــا بــأن ) لمــا كان ذلــك وكانــت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم توقــع علــى إتفاقيــة نيويــورك الخاصــة باإلعتــراف 
بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا لســنة 1958 وقــد خلــت األوراق مما يفيــد انضمامها 
ــن ،  ــي كال الدولتي ــن ف ــذ أحــكام المحكمي ــى معاهــدة واحــدة بشــأن تنفي ــا إل هــي وبريطاني
ولمــا كانــت األوراق قــد خلــت ممــا يفيــد تحقــق ذلــك الشــرط علــى نحــو مــا خلــص إليــه 
ــذ  ــه ال يجــوز األمــر بتنفي ــه ، فإن ــد بالحكــم المطعــون في ــي المؤي صحيحــاً الحكــم االبتدائ

حكــم المحكــم محــل النــزاع الصــادر فــي بريطانيــا فــي دولــة اإلمــارات (.

ــل  ــة بالمث ــى األول لشــرط المعامل ــي المعن ــت عــن البحــث ف ــن أن المحكمــة أغفل ــي حي ف

وهــو : ) أن تكــون شــروط تنفيــذ حكــم المحكميــن فــي قانــون دولــة مــكان التحكيــم هــي 
نفــس الشــرط الــواردة فــي قانــون الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا أو أقــل عبئــاً منهــا ( ، 
فــكان يجــب علــى المحكمــة أن تقــارن بيــن شــروط تنفيــذ الحكــم فــي بريطانيــا و شــروط 
ــة  ــدا المعامل ــا إذا كان مب ــرر م ــم تق ــن ث ــة و م ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــم ف ــذ الحك تنفي

بالمثــل متحقــق مــن عدمــه .

وهــو ماتــم األخــذ بــه فــي محاكــم الدولــة ومنهــا المحكمــة اإلتحاديــة العليــا حيــث أكــدت 
علــى أن مبــدأ المعاملــة بالمثــل هــو أن تكــون شــروط تنفيــذ الحكم فــي الدولة التــي أصدرته 
ــذ الحكــم فيهــا ،  ــة المــراد تنفي ــذ الحكــم فــي الدول ــاً منهــا فــي تنفي هــي ذاتهــا أو أقــل عبئ
حيــث ورد فــي الطعــن رقــم 258 /1999 أنــه : ) ليــس معنــى أن يكــون حكــم المحكميــن 
الصــادر فــي دولــة اإلمــارات ممــا يجــوز تنفيــذه فــي الدولــة األجنبيــة أن تشــير قوانيــن تلــك 
الدولــة إلــى إســم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التعييــن بــل معنــاه أن تكــون 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــذه فــي دول ــذ هــذا الحكــم فيهــا هــي ذاتهــا شــروط تنفي شــروط تنفي
المتحــدة أو اقــل عبئــاً مــن هــذه الشــروط ، وهــو مايمكــن معرفتــه بمقارنــة هــذه الشــروط 
بعضهــا بالبعــض ، وهــو مايعــرف بشــرط المعاملــة بالمثــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 

235 /1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ( .

ــي  ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــل نصــوص قان ــة أهم ــم المحكم ــن المالحــظ أن حك م
ــات  ــى وجــود إتفاقي ــة حيــث ركــز عل ــة فــي الدول ــذ األحــكام األجنبي ــق بتنفي بشــأن مــا يتعل
ــراف و  ــي نظــم مســألة اإلعت ــون اإلمارات ــة ، بالرغــم مــن أن القان ــة أو ثنائي ــة جماعي دولي
تنفيــذ األحــكام األجنبيــة حتــى وإن لــم يكــن هنالــك إتفاقيــات بيــن الدولــة التــي صــدر منهــا 
حكــم التحكيــم و دولــة اإلمــارات المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا ، لــذا يجــدر بالمحكمــة التركيــز 
ــان 235 و  ــى النصــوص التــي أوردهــا المشــرع اإلماراتــي بهــذا الشــأن و همــا المادت عل
ــدأ  ــة اســتندت لمب ــح أن المحكم ــي ، فصحي ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــن قان 236 م
المعاملــة بالمثــل وهــو الشــرط الــوارد فــي المــادة 235 مــن القانــون إال أنهــا حيــن نفــذت 
هــذا الشــرط أخــذت بوجــود إتفاقيــات دوليــة مــن عدمــه ولــم تقــارن بيــن شــروط تنفيــذ الحكــم 
فــي بريطانيــا و شــروط التنفيــذ فــي دولــة اإلمــارات و هــو مــا كان يجــب عليهــا القيــام بــه 

بنــاًء علــى مــاورد فــي المــادة 235 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي .
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القضية الثالثة : الطعن رقم 764 لسنة 2004
) المحكمة اإلتحادية العليا (

جلسة الثالثاء الموافق 7 من يونية سنة 2005 م )الدائرة األولي(

برئاسة السيد القاضي / منير توفيق صالح )رئيس الدائرة(

وعضوية السادة القضاة / د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.

الطعن رقم 764 لسنة 24 القضائية

ــكام  ــذ )األح ــي(، تنفي ــم )الدول ــا( ، تحكي ــة فرنس ــع جمهوري ــي م ــاون القضائ ــة التع ــادات )إتفاقي مع

ــب. ــة(، أجان األجنبي

ــذ أحــكام  ــا، تنفي ــة التطبيــق باعتبارهــا تشــريعاً داخليّ ــة المصدقــة – هــي الواجب - المعاهــدات الدولي

المحاكــم وأحــكام المحكميــن األجنبيــة – إلتــزام محاكــم الدولــة بالتحقــق مــن توافــر شــروط تنفيذهــا 

ــواد 235 –  ــي أحــكام الم ــل اللجــوء إل ــة إن وجــدت قب ــات الدولي ــي المعاهــدات واالتفاقي ــواردة ف ال

238 إجــراءات مدنيــة، اتفاقيــة التعــاون القضائــي وتنفيــذ األحــكام المبرمــة مــع حكومــة جمهوريــة 

فرنســا المصــدق عليهــا بالمرســوم 31 / 1992 – توجــب التحقــق مــن توافــر شــروط معينــة لتنفيــذ 

حكــم المحكميــن أخصهــا أن يكــون الحكــم غيــر قابــل للطعــن فيــه بطريــق النقــض واجــب النفــاذ فــي 

ــة التــي صــدر فيهــا مــع إرفــاق صورتــه الرســمية  دولــة األصــل مصدقــا عليــه وفقــا لقوانيــن الدول

ومــا يثبــت أنــه واجــب النفــاذ باإلضافــة إلــى ترجمــة رســمية لــه، مثــال: بشــأن تنفيــذ حكــم محكميــن 

صــادر عــن غرفــة تجــارة وصناعــة باريــس لكــن غيــر مرفــق بــه مــا يفيــد التصديــق عليــه أصــوالً 

فــي فرنســا وإذ خلــص الحكــم المطعــون فيــه إلــى هــذه النتيجــة الصحيحــة يكــون قــد أصــاب صحيــح 

القانــون بغــض النظــر عــن خطئــه فــي االســتناد إلــى نــص المادتيــن 235 و 236 إجــراءات مدنيــة.

- إن مفــاد نصــوص المــواد 235 ، 236 ، 238 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة أن أحــكام 

ــات  ــة واالتفاقي ــدول األجنبي ــن غيرهــا مــن ال ــة المتحــدة وبي ــارات العربي ــة اإلم ــن دول المعاهــدات بي

ــة  ــم األجنبي ــكام المحاك ــذ أح ــي شــأن تنفي ــق ف ــة التطبي ــي الواجب ــون ه ــا تك ــة المصــدق عليه الدولي

وأحــكام المحكميــن باعتبارهــا تشــريعاً داخليــاً ولــو لــم تتوافــر الشــروط الــوارد ذكرهــا بالمــادة 235 

مــن القانــون فــي شــأن األمــر فــي تنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي ويتعيــن علــى 

محاكــم دولــة اإلمــارات التحقــق مــن توافــر الشــروط الــواردة فــي المعاهــدات أو االتفاقيــات الدوليــة 

ــك  ــة اإلمــارات، لمــا كان ذل ــى هــذه األحــكام أو تنفيذهــا فــي دول ــل األمــر بالتصديــق عل قب

ــي  ــاون القضائ ــة التع ــن اتفاقي ــس م ــن الفصــل الخام ــواد 12، 15 ، 16 ، 17 م ــت بالم وكان الثاب

واالعتــراف باألحــكام وتنفيذهــا فــي الشــئون المدنيــة والتجاريــة بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة وحكومــة الجمهوريــة الفرنســية المصــدق عليهــا بالمرســوم اإلتحــاد رقــم 31 / 1992 فــي 

27 / 4 / 1992 –والمقدمــة مــن الطاعنــة – أنــه )يعتــرف بأحــكام المحكميــن الصــادرة مــن أي مــن 

الدولتيــن وتكــون واجبــة التنفيــذ إذا توافــرت فيهــا الشــروط التاليــة باإلضافــة إلــى مــا ســبق( ومــن 

بيــن هــذه الشــروط: أن يكــون الحكــم واجــب التنفيــذ وغيــر قابــل للطعــن بالطريــق العــادي أو بطريــق 

النقــض فــي دولــة األصــل، ويجــب علــى الطــرف الــذي يتمســك باإلعتــراف بالحكــم أو يطلــب تنفيــذه 

أن يقــدم صــورة رســمية كاملــة مــن الحكــم وترجمــة لهــا مصدقــاً عليهــا وفقــاً لقوانيــن الدولــة التــي 

صــدر فيهــا الحكــم وأي مســتند مــن شــأنه أن يثبــت أن الحكــم واجــب التنفيــذ وغيــر قابــل للطعــن فيــه 

فــي دولــة األصــل مصدقــاً عليــه كذلــك وفقــاً لقوانيــن الدولــة التــي صــدر فيهــا الحكــم...، وكان الثابــت 

بــاألوراق أن قــرار هيئــة التحكيــم المطلــوب التصديــق عليــه وترجمتــه قــد جــاءا خلــّوا ممــا يشــير إلــي 

ــة بباريــس علــى صفحــات  التصديــق عليهمــا، وال يعتبــر وضــع بصحــة ختــم غرفــة التجــارة الدولي

هــذا القــرار تصديقــاً عليــه، باعتبــار أن هــذه البصمــة يقصــد بهــا إضفــاء الرســمية علــى صــورة هــذا 

القــرار دون ان تتضمــن أي بيــان يفيــد التصديــق عليهــا، وقــد خلــت األوراق كذلــك مــن أي مســتند 

ــة األصــل،  ــه فــي دول ــل للطعــن في ــر قاب ــذ وغي ــم واجــب التنفي ــرار التحكي ــت أن ق ــه يثب مصــدق علي

ومــن ثــم فــإن دعــوى الطاعنــة باالعتــراف بحكــم التحكيــم والتــي يقصــد بهــا التصديــق عليــه تكــون 

غيــر مقبولــة لعــدم توافــر الشــروط التــي أوجبتهــا اتفاقيــة التعــاون القضائــي واالعتــراف باألحــكام 

وتنفيذهــا... بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومــة الجمهوريــة الفرنســية المشــار 

إليهــا، و إذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه برفــض دعــوى الطاعنــة فإنــه يكــون قــد انتهــى إلــى نتيجــة 

صحيحــة – بصــرف النظــر عــن خطئــه فــي االســتناد إلــى أحــكام المادتيــن 235 ، 236 ، مــن قانــون 

اإلجــراءات المدنيــة ومــن ثــم يضحــى النعــي عليــه غيــر منتــج ومــن ثــم غيــر مقبــول.

المحكمة
بعد االطالع على األوراق وتالوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ( . 

حيــث ان الطعــن اســتوفى أوضاعــه الشــكلية، وحيــث ان الوقائــع – علــى مــا يبيــن مــن الحكــم 

المطعــون فيــه وســائر األوراق – تتحصــل فــي أن الطاعنــة أقامــت الدعــوى رقــم 689 لســنة 
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ــن  ــم المحكمي ــى حك ــق عل ــب التصدي ــى المؤسســة المطعــون ضدهــا بطل ــي عل ــي أبوظب ــي كل 2001  مدن

الصــادر ضــد األخيــرة فــي 30 / 4 / 2000 مــن محكمــة التحكيــم الدوليــة )غرفــة التجــارة الدوليــة فــي 

باريــس( بإلزامهــا بــأن تدفــع لهــا مبلــغ 644.976 درهمــاً علــى ســند مــن أنهــا عينــت المطعــون ضدهــا 

ــي 8 / 1 / 1994،  ــن ف ــة والمكائ ــدات اإلنشــاءات الثقيل ــة مع ــل وخدم ــع ونق ــج بي ــاً لتروي ــالً حصري وكي

ــدات  ــع المع ــي 29 / 8 / 1996 وبي ــا ف ــد بينه ــاء التعاق ــى إنه ــا عل ــت معه ــاً اتفق ــق أرباح ــم تحق وإذ ل

ــداره  ــا بســداد المترصــد بذمتهــا ومق ــق عليه ــا المتف ــف المطعــون ضدهــا بالتزاماته ــم ت ــي الســوق، ول ف

567.738.68 درهمــاً للطاعنــة، وأحيــل النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم فــي باريــس طبقــاً لبنــود العقــد المبــرم 

بينهمــا وقــد أصــدرت الحكــم النهائــي، ومــن ثــم يحــق لهــا طلــب التصديــق عمــالً بالمــادة 215 مــن قانــون 

ــا،  ــي طلبه ــة إل ــة الطاعن ــي 29 / 4 / 2002 بإجاب ــت ف ــة قض ــة أول درج ــة، ومحكم ــراءات المدني اإلج

اســتأنفت المطعــون ضدهــا هــذا الحكــم االســتئناف 281 / 2002 أبوظبــي ، ومحكمــة االســتئناف قضــت 

فــي 28 / 9 / 2002 بإلغــاء الحكــم النســتأنف ورفــض الدعــوى؛ فــكان الطعــن، وحيــث ان الطاعنــة تنعــي 

بســبب الطعــن علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه والقصــور فــي التســبيب؛ 

ــب  ــم تلجــأ بطل ــة ل ــى أن الطاعن ــي إل ــم األجنب ــم التحكي ــق حك ــه برفــض دعــوى تصدي إذ اســتند فــي قضائ

ــه، ولعــدم  ــذي صــدر في ــد ال ــة فــي البل ــي الجهــة القضائي ــة إل ــه بالصيغــة التنفيذي ــه وتذييل المصادقــة علي

ــوى  ــة أن الدع ــة، حال ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــن 235 ، 236 م ــكام المادتي ــتيفائها شــروط وأح اس

أقيمــت بطلــب التصديــق علــى حكــم التحكيــم وليــس بطلــب تنفيــذه ، وأن المــواد التــي اســتند إليهــا الحكــم 

ــة  ــذ األحــكام األجنبي ــد أجــازت األمــر بتنفي ــون وق ــه ومنهــا 212 / 4 ، 415 مــن ذات القان المطعــون في

ــة  ــد األجنبــي وتتصــدى محاكــم الدول ــك البل ــة المتحــدة بالشــروط المقــررة فــي ذل ــة اإلمــارات العربي بدول

ــاون  ــة التع ــا ورد بإتفاقي ــم م ــل الحك ــه، وأهم ــة ب ــق المختص ــب التصدي ــا طل ــد نظره ــروط عن ــذه الش له

القضائــي واإلعتــراف باألحــكام وتنفيذهــا ................... بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

وبيــن حكومــة الجمهوريــة الفرنســية ، والتــي لــم تشــترط التصديــق علــى الحكــم بالدولــة األخيــرة الصــادر 

فيهــا، ويبيــن منهــا أن الطاعنــة قــد اســتوفت الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة للتصديــق ، 

ولــم يبيــن الحكــم المطعــون فيــه الشــروط التــي لــم تلتزمهــا الطاعنــة أو يبيــن ســنده فــي رفــض دعواهــا 

بمــا يعيبــه ويســتوجب نقضــه.

ــن  ــواد 235 ، 236 ، 238 م ــاد نصــوص الم ــك ان مف ــول، وذل ــر مقب ــي غي ــذا النع ــث ان ه وحي

قانــون اإلجــراءات المدنيــة أن أحــكام المعاهــدات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبيــن غيرهــا 

مــن الــدول األجنبيــة واالتفاقيــات الدوليــة المصــدق عليهــا وتكــون هــي الواجبــة التطبيــق فــي شــأن 

تنفيــذ أحــكام المحاكــم األجنبيــة وأحــكام المحكميــن باعتبارهــا تشــريعاً داخليــاً ولــو لــم تتوافــر 

ــذ األحــكام واألوامــر  ــون فــي شــأن األمــر فــي تنفي ــوارد ذكرهــا بالمــادة 235 مــن القان الشــروط ال

الصــادرة فــي بلــد أجنبــي ويتعيــن علــى محاكــم دولــة اإلمــارات التحقــق مــن توافــر الشــروط الــواردة 

فــي هــذه المعاهــدات أو االتفاقيــات الدوليــة قبــل األمــر بالتصديــق علــى هــذه األحــكام أو تنفيذهــا فــي 

ــن الفصــل الخامــس  ــواد 12 ، 15 ، 16 ، 17 م ــت بالم ــك وكان الثاب ــا كان ذل ــارات، لم ــة اإلم دول

مــن اتفاقيــة التعــاون القضائــي واالعتــراف باألحــكام وتنفيذهــا فــي الشــئون المدنيــة والتجاريــة بيــن 

حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومــة الجمهوريــة الفرنســية المصــدق عليهــا بالمرســوم 

االتحــادي رقــم 31 / 1992 فــي 27 / 4 / 1992 – والمقدمــة مــن الطاعنــة – أنــه )يعتــرف بأحــكام 

المحكميــن الصــادرة مــن أي مــن الدولتيــن وتكــون واجبــة التنفيــذ إذ توافــرت فيهــا الشــروط التاليــة 

ــل  ــر قاب ــذ وغي ــم واجــب التنفي ــون الحك ــن هــذه الشــروط: أن يك ــا ســبق( ومــن بي ــى م ــة إل باإلضاف

للطعــن بالطريــق العــادي أو بطريــق النقــض فــي دولــة األصــل، ويجــب علــى الطــرف الــذي يتمســك 

باإلعتــراف بالحكــم أو يطلــب تنفيــذه أن يقــدم صــورة رســمية كاملــة مــن الحكــم وترجمــه لهــا مصدقــاً 

ــة التــي صــدر فيهــا الحكــم و أي مســتند مــن شــأنه أن يثبــت أن الحكــم  ــن الدول ــاً لقواني عليهــا وفق

واجــب التنفيــذ وغيــر قابــل للطعــن فــي دولــة األصــل مصدقــاً عليــه كذلــك وفقــاً لقوانيــن الدولــة التــي 

ــه  ــق علي ــوب التصدي ــم المطل ــة التحكي ــرار هيئ ــاألوراق أن ق ــت ب ــم...، وكان الثاب ــا الحك صــدر فيه

وترجمتــه قــد جــاءا خلــواً ممــا يشــير إلــى التصديــق عليهمــا، وال يعتبــر وضــع بصمــة ختــم غرفــة 

التجــارة الدوليــة بباريــس علــى صفحــات هــذا القــرار تصديقــاً عليــه، باعتبــار أن هــذه البصمــة يقصــد 

ــد التصديــق عليهــا،  ــان يفي بهــا إضفــاء الرســمية علــى صــورة هــذا القــرار دون ان تتضمــن أي بي

وقــد خلــت األوراق كذلــك مــن أي مســتند مصــدق عليــه يثبــت أن قــرار التحكيــم واجــب التنفيــذ وغيــر 

قابــل للطعــن فيــه فــي دولــة األصــل، ومــن ثــم فــإن دعــوى الطاعنــة باالعتــراف بحكــم التحكيــم والتــي 

يقصــد بهــا التصديــق عليــه تكــون غيــر مقبولــة لعــدم توافــر الشــروط التــي أوجبتهــا اتفاقيــة التعــاون 

القضائــي واالعتــراف باألحــكام وتنفيذهــا... بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومــة 

ــة  ــوى الطاعن ــض دع ــه برف ــون في ــم المطع ــا، و إذ قضــى الحك ــار إليه ــية المش ــة الفرنس الجمهوري

فإنــه يكــون قــد انتهــى إلــى نتيجــة صحيحــة – بصــرف النظــر عــن خطئــه فــي االســتناد إلــى أحــكام 

المادتيــن 235 ، 236 ، مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة ومــن ثــم يضحــى النعــي عليــه غيــر منتــج 

ومــن ثــم غيــر مقبــول.

9899



إيمان خميس سالم اليحيائي اإلعتراف و تنفيــذ أحكام التحكيم األجنبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

9697

أوالً : تفاصيل القضية 
الطعن رقم 764 لسنة 2004 حقوق – تحكيم

صادر عن المحكمة اإلتحادية العليا بتاريخ 7 / 6 / 2005 

ثانياً : موضوع القضية
طلــب المصادقــة علــى حكــم تحكيــم أجنبــي صــادر مــن غرفــة التجــارة الدوليــة فــي باريــس 

واإلعتــراف فيــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة . 

ثالثاً : القانون الواجب التطبيق 
إتفاقيــة التعــاون القضائــي واإلعتــراف باألحــكام وتنفيذهــا فــي الشــؤون المدنيــة والتجاريــة 
بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومــة الجمهوريــة الفرنســية والتــي تــم 

التصديــق عليهــا بموجــب المرســوم اإلتحــادي رقــم 31 لســنة 1992 .

رابعاً : تحليل القضية
بنــاًء علــى مــا ورد فــي القضيــة فــإن الوقائــع تتحصــل فــي أن الطاعنــة أقامــت الدعــوى 
رقــم 689 لســنة 2001 مدنــى كلــي أبوظبــي علــى المؤسســة المطعــون ضدهــا بطلــب 
التصديــق علــى حكــم المحكميــن الصــادر ضــد األخيــرة فــي 30 / 4/ 2000 مــن محكمــة 
ــغ  ــا مبل ــع له ــأن تدف ــا ب ــس ( بإلزامه ــي باري ــة ف ــة التجــارة الدولي ــة )غرف ــم الدولي التحكي
644.978 درهًمــا علــى ســند مــن أنهــا عينــت المطعــون ضدهــا وكيــالً حصريــاً لترويــج 
ــم  ــي 8/ 1/ 1994 ، و إذ ل ــن ف ــة والمكائ ــاءات الثقيل ــدات اإلنش ــة مع ــل وخدم ــع ونق بي
تحقــق أرباًحــا اتفقــت معهــا علــى إنهــاء التعاقــد بينهــا فــي 29 / 8/ 1996 وبيــع المعــدات 
ــد  ــداد المترص ــا بس ــق عليه ــا المتف ــا بالتزاماته ــون ضده ــف المطع ــم ت ــوق، ول ــي الس ف
بذمتهــا ومقــداره 567.738.68 درهًمــا للطاعنــة ، و أحيــل النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم 
ــا لبنــود العقــد المبــرم بينهمــا وقــد أصــدرت الحكــم النهائــي ، ومــن ثــم  فــي باريــس طبقً

طلبــت الطاعنــة تصديــق الحكــم التحكيمــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .

ــه و القصــور  ــي تطبيق ــون و الخطــأ ف ــه القان ــم بمخالفت ــى الحك ــة عل ــت الطاعن ــد طعن وق
فــي التســبيب حيــث إدعــت بأنهــا تطالــب بالتصديــق علــى حكــم التحكيــم و ليــس تنفيــذه 
كمــا أنهــا إدعــت بــأن القانــون الواجــب التطبيــق هــو اإلتفاقيــة الثنائيــة المبرمــة بيــن دولــة 
ــي  ــم ف ــق الحك ــم تصدي ــب أن يت ــي ال تتطل ــا و الت ــة فرنس ــة و جمهوري ــارات العربي اإلم

الدولــة التــي صــدر منهــا الحكــم .

وبالرغــم مــن صحــة مــا تطرقــت لــه الطاعنــة بشــأن أن القانــون الواجــب التطبيــق هــو 
اإلتفاقيــة و ليــس قانــون اإلجــراءات المدنيــة إال ان اإلتفاقيــة ذاتهــا تشــير و بصراحــة إلــى 
وجــوب تصديــق حكــم التحكيــم مــن الدولــة التــي صــدر فيهــا الحكــم كشــرط لإلعتــراف بــه 
و تنفيــذه فــي الدولــة األخــرى المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا ، وهــو مــاورد فــي نــص المــادة 

16 مــن ذات اإلتفاقيــة .

خامساً : الرأي الشخصي في الحكم الصادر من المحكمة 
يتضــح لنــا مــن حكــم المحكمــة بأنهــا أصابــت فــي حكمهــا ، حيــث أنهــا أســندت قضائهــا 

علــى مــا ورد فــي القانــون وطبقتــه بالشــكل الصحيــح ، وذلــك لألســباب التاليــة :

1 - أصابــت المحكمــة اإلتحاديــة العليــا فــي تطبيقهــا إلتفاقيــة التعــاون القضائــي واإلعتــراف 
باألحــكام وتنفيذهــا فــي الشــؤون المدنيــة والتجاريــة  بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وحكومــة الجمهوريــة الفرنســية ، وذلــك ألن هــذه اإلتفاقيــة هــي الواجبــة التطبيــق 
نظــرا لعــدم انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة إلــى إتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتــراف و تنفيذ 
األحــكام التحكيميــة األجنبيــة 1958 ، وكذلــك ألن اإلتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة و الجماعيــة 
ــن األخــرى  ــى القواني ــاً يســمو عل ــة اإلمــارات تعــد تشــريعاً داخلي المصــدق عليهــا مــن دول
حتــى و ان تعارضــت نصوصهــا مــع القوانيــن الســابقة ، وهــو مــا أيدتــه المــادة 238 مــن 
ــد المنصــوص  ــل القواع ــى )ال تَُخ ــث نصــت عل ــي حي ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني قان
ــي  ــدول ف ــا مــن ال ــن غيره ــة وبي ــن الدول ــواد الســابقة بأحــكام المعاهــدات بي ــي الم ــا ف عليه
هــذا الشــأن( ، و علــى إعتبــار أن اإلتفاقيــة الثنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات و جمهوريــة فرنســا 
قــد تمــت المصادقــة عليهــا بعــام 1992 و الحكــم الجــاري الحديــث عنــه قــد عــرض علــى 

القضــاء بعــام 2005 فــإن الواجــب التطبيــق هــو اإلتفاقيــة الثنائيــة ســالفة الذكــر .

ــة بســبب  ــي القضي ــوارد ف ــم ال ــراف بحكــم التحكي  2 - حكــم المحكمــة بشــأن عــدم اإلعت

ــل  ــر قاب ــذ و غي ــي واجــب التنفي ــي األجنب ــم التحكيم ــى أن الحك ــدل عل ــا ي عــدم وجــود م
للطعــن فــي دولــة األصــل وهــي فرنســا قــد جــاء صحيحــاً مســتنداً إلــى المــادة 16/4 مــن 
اإلتفاقيــة الثنائيــة بيــن كل مــن دولــة اإلمــارات و جمهوريــة فرنســا حيــث نصــت علــى أن 
: ) يجــب علــى الطــرف الــذي يتمســك باإلعتــراف بالحكــم أو يطلــب تنفيــذه أن يقــدم مــا 
يأتــي : 4 -  أي مســتند مــن شــأنه أن يثبــت أن الحكــم واجــب التنفيــذ وغيــر قابــل للطعــن 
ــذا  ــة ل ــح اشــترطته اإلتفاقي ــة األصــل ... ( ،  وهــو شــرط واضــح و صري ــي دول ــه ف في
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البــد مــن إعمالــه ، وحيــث أن الطاعنــة لــم تقــدم أي مســتند يــدل علــى أن الحكــم التحكيمــي 
نهائــي و غيــر قابــل للطعــن فإنــه ال يمكــن اإلعتــراف بــه لوجــود خلــل فــي بعــض الشــروط 

التــي تطلبتهــا اإلتفاقيــة الواجبــة التطبيــق .

وكذلــك فــإن جميــع األوراق و المســتندات و ترجمــة الحكــم جــاء خاليــاً مــن أي تصديــق 
، بحيــث أنــه يجــب أن تكــون كافــة المســتندات و الترجمــة مصدقــة وفقــاً لقانــون الدولــة 
التــي صــدر منهــا الحكــم ، وهــو مانصــت عليــه المــادة 16 مــن اإلتفاقيــة حيــث ورد فيهــا 
)ويجــب أن تكــون المســتندات المشــار إليهــا وترجمتهــا مصدقــاً عليهــا وفقــاً لقوانيــن الدولة 
التــي صــدر فيهــا الحكــم ( ، ومــن هنــا يتضــح عــدم توافــر الشــروط الواجبــة لتنفيــذ الحكــم 

التحكيمــي األجنبــي ممــا يســتوجب عــدم اإلعتــراف بــه وهــو ماحكمــت بــه المحكمــة .

الخاتمة
ــة  ــكام التحكيمي ــذ األح ــة لموضــوع تنفي ــة البالغ ــراز األهمي ــة إب ــذه الدراس ــت ه ــد حاول لق
األجنبيــة والــذي يتطــرق لإلعتــراف و تنفيــذ حكــم تحكيــم صــادر فــي دولــة غيــر التــي يــراد 
تنفيــذ الحكــم فيهــا ، ممــا يعــد إعترافــاً باآلثــار الدوليــة ألحــكام التحكيــم األجنبيــة و احترامــاً 
للحقــوق المكتســبة علــى حســاب مبــدأ الســيادة الســائد فــي العالقــات الدوليــة ، حيــث تكتســب 
ــدول  ــي لل ــرام داخــل النطــاق الوطن ــراف و اإلحت ــة اإلعت ــة لألحــكام األجنبي ــار الدولي اآلث

تبعــاً للتطــور المســتمر فــي العالقــات القانونيــة بيــن أفــراد الــدول المختلفــة .

و قــد عالجــت هــذه الدراســة تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن حيــث الشــروط  و اإلجــراءات الالزمــة لإلعتــراف بحكــم التحكيــم األجنبــي 
ــي و  ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــي قان ــل ف ــي المتمث ــون اإلمارات ــاً للقان ــك وفق ، وذل
كذلــك أهــم اإلتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت لهــا الدولــة وهــي إتفاقيــة نيويــورك بشــأن 
اإلعتــراف و تنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة لســنة 1958 ، كمــا تضمنــت الدراســة 
جانــب تطبيقــي يشــمل تحليــل قضايــا صــادرة عــن محاكــم الدولــة بشــأن اإلعتــراف و تنفيذ 
أحــكام التحكيــم األجنبيــة الصــادرة مــن مختلــف الــدول وذلــك بهــدف توضيــح الشــروط 
ــق  ــة و تطبي ــدى فعالي ــم م ــة و لتقيي ــكام األجنبي ــراف باألح ــة لإلعت ــراءات الالزم و اإلج

القوانيــن و اإلتفاقيــات المتعلقــة بموضــوع اإلعتــراف بالحكــم التحكيمــي األجنبــي .

أدعــو هللا أن تكــون هــذه الدراســة قــد أســهمت فــي تحقيــق الفهــم الكافــي لموضــوع تنفيــذ 
حكــم التحكيــم األجنبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، و أوضحــت كل مــا يتعلــق 
بالموضــوع مــن حيــث القوانيــن و اإلتفاقيــات الدوليــة و كذلــك الشــروط الموضوعيــة و 

اإلجرائيــة الالزمــة لإلعتــراف بالحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي الدولــة .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، وهي كاالتي :
1 - األنظمــة التــي تحكــم تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي هــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
اإلماراتــي رقــم )11( لســنة 1992 و إتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام 
التحكيــم األجنبيــة لســنة 1958 ، وكذلــك اإلتفاقيــات الثنائيــة التــي أبرمتهــا دولــة اإلمارات 

مــع العديــد مــن الــدول العربيــة و األجنبيــة .

2 - قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي قــرر اإلعتــراف و تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي 
فــي حــال توافــرت فيــه بعــض الشــروط وهــي :
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• عــدم اختصــاص محاكــم الدولــة بنظــر المنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم ، واختصــاص 
الجهــة التــي أصدرتــه طبقــاً لإلختصــاص القضائــي الدولــي المقــرر فــي قانونهــا .

• مراعاة حق الدفاع بالنسبة للخصوم و اتباع اإلجراءات السليمة .
أن يكون الحكم حاز قوة األمر المقضي .

• عــدم تعــارض حكــم التحكيــم األجنبــي مــع أي حكــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محاكــم 
الدولــة .

• ان ال يتضمن الحكم مايخالف اآلداب و النظام العام في الدولة .
• صدور الحكم التحكيمي في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون اإلماراتي .

ــة 1958  ــة األجنبي ــكام التحكيمي ــذ األح ــراف و تنفي ــأن اإلعت ــورك بش ــة نيوي 3 - إتفاقي
افترضــت أن األصــل هــو تنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي إال أنهــا أوردت حــاالت معينــة 
ــا  ــي كم ــم ، وه ــم التحكي ــراف بحك ــدم اإلعت ــا ع ــن خالله ــن م ــبيل الحصــر يمك ــى س عل

ــة : أوردتهــا المــادة الخامســة مــن اإلتفاقي

• نقص أهلية أطراف التحكيم .
• إهدار حق الدفاع و عدم إعالن الخصوم بالشكل الصحيح .

• عدم إختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم .
• الخلل في تشكيل الهيئة التحكيمية و بطالن إجراءات التحكيم .

• عدم إلزامية التحكيم في الدولة التي صدر منها الحكم .
• عدم إجازة قانون دولة التنفيذ التحكيم في المسألة .
• مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في دولة التنفيذ .

ــة المتحــدة إذا  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــذه ف ــن تنفي ــي يمك ــم األجنب ــم التحكي 4 - أن حك
ــاً للشــروط  ــي مطبق ــم التحكيم ــك ، وكان الحك ــة لذل ــة المســتندات المطلوب ــاق كاف ــم ارف ت

ــك .  ــددة لذل ــة المح ــة و اإلجرائي الموضوعي

وال بــد أن تخــرج كل دراســة بتوصيــات معينــة، و قــد خرجــت هــذه 
الدراســة بالتوصيــات التاليــة : 

1 - تدعيــم دور مراكــز التحكيــم اإلماراتيــة و التركيــز علــى أهميــة و ضــرورة اإلعتــراف 
ــة  ــم الخلفي ــون لديه ــن يك ــل محكمي ــك تأهي ــة ، و كذل ــة األجنبي ــكام التحكيمي ــذ األح و تنفي
القانونيــة و المعرفــة بكافــة شــروط و إجــراءات تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة و محاولــة 
الحكــم فــي القضايــا التــي تــرد أمامهــم بمــا هــو قابــل للتطبيــق فــي الــدول األجنبيــة بحيــث 

ــي  ــدول ف ــة ال ــا غالبي ــي تتطلبه ــروط الت ــام أو الش ــام الع ــارض النظ ــا يع ــن م ال يتضم
تنظيمهــا لمســألة اإلعتــراف باألحــكام التحكيميــة األجنبيــة .

2 - نظــراً لعــدم تحديــد إتفاقيــة نيويــورك بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم 
األجنبيــة و كذلــك عــدم تطــرق القانــون اإلماراتــي لماهيــة النظــام العــام ، فإنــه يجــدر أن 
يتــم التوضيــح  حيــث أن النظــام العــام يشــتمل علــى النظــام العــام الدولــي و الداخلــي ، و 
كذلــك يجــب تحديــد معاييــر للنظــام العــام الدولــي لكــي ال يتــم التوســع فيــه بطريقــة تحــد 

ــة . ــة األجنبي ــراف باألحــكام التحكيمي مــن اإلعت

ــة  ــي تبرمهــا دول ــة الت ــات الثنائي ــل دور اإلتفاقي ــي تفعي ــى القضــاء اإلمارات 3 - يجــب عل
اإلمــارات العربيــة مــع غيرهــا مــن الــدول األجنبيــة و عــدم إهمــال إتفاقيــة نيويــورك فــي 
جميــع األحــوال ، نظــراً ألن إتفاقيــة نيويــورك تنــص علــى إهمــال اإلتفاقيــات الثنائيــة حــال 
وجودهــا ، إال ان القضــاء اإلماراتــي غالبــاً مــا يطبــق إتفاقيــة نيويــورك بالرغــم مــن وجــود 
ــذ  ــراد تنفي ــارات الم ــة اإلم ــم و دول ــا الحك ــي صــدر فيه ــة الت ــن الدول ــة بي ــات ثنائي إتفاقي
الحكــم فيهــا وهــو مــا ورد فــي القضيــة األولــى مــن الجانــب التطبيقــي فــي هــذه الدراســة .

4 - يجــدر بالقضــاء اإلماراتــي تفســير نصــوص اإلتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة و الثنائيــة 
علــى نحــو يتوافــق مــع تســهيل اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة ، نظــراً ألن 
هــدف تلــك اإلتفاقيــات هــو تنفيــذ األحــكام التحكيميــة األجنبيــة و اإلعتــراف باآلثــار الدوليــة 

لألحــكام التحكيميــة خــارج نطــاق الدولــة التــي صــدر فيهــا الحكــم .

ــل  ــا و ال تقب ــذ صدوره ــة من ــارات نهائي ــة اإلم ــي دول ــم ف ــكام التحكي ــراً ألن أح 5 - نظ
الطعــن فيهــا وهــو مــا ســارت عليــه أغلــب الــدول ، فإنــه مــن األفضــل أن يشــترط المشــرع 
اإلماراتــي لتنفيــذ الحكــم التحكيمــي األجنبــي فــي دولــة اإلمــارات أن يكــون حكــم التحكيــم 
ــه إتفاقيــة نيويــورك  ــًزا لقــوة األمــر المقضــي ، وهــو مــا ســارت علي ملزمــاً و ليــس حائ

بشــأن اإلعتــراف و تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة .

ــر  ــي يم ــم األجنب ــم التحكي ــا إذا كان حك ــد م ــي تحدي ــرع اإلمارات ــى المش ــدر عل 6 - يج
بمرحلــة المصادقــة عليــه قبــل تنفيــذه أم أن الحكــم التحكيمــي األجنبــي ينفــذ فــوراً بــدون 
المصادقــة عليــه وهــو مــا اختلفــت بشــأنه أحــكام محاكــم الدولــة بمــا فيهــا محكمــة تمييــز 

ــا . ــة العلي ــي و المحكمــة اإلتحادي دب

» الحمدهلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا «
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المراجع : 
أوالً : الكتب 

1 - الدكتــور ابراهيــم عبــد المنعــم الشــواربي ، ضوابــط تنفيــذ أحــكام المحكميــن األجنبيــة 
و الوطنيــة ، دار الفكــر العربــي ، ط1 ، 2013 .

2 - الدكتــور اســامة عبدالــرزاق أســطا ، الرقابــة القضائيــة علــى أحــكام التحكيــم الدوليــة 
، مكتبــة دار المنشــورات الحقوقيــة ، ط1 ، ج1 ، 2007 .

3 - الدكتــور بكــر عبدالفتــاح الســرحان ، قانــون التحكيــم اإلماراتــي ، مكتبــة الجامعــة ، 
ــارقة ، ط1 ، 2012 . الش

4 - الدكتــورة حفيظــة الســيد الحــداد ، الرقابــة القضائيــة علــى أحــكام التحكيــم بيــن 
االزدواجيــة و الوحــدة ، دار الفكــر الجامعــي ، االســكندرية ، ط1 ، 2003 .

5 - الدكتــور الخيــر قشــي ، إشــكالية تنفيــذ أحــكام المحكميــن الدوليــة ، المؤسســة الجامعــة 
للدراســات والنشــر والتوزيــع ، بيــروت ، ط1 .2000.

6 - الدكتــور عامــر فتحــي البطاينــة ، دور القاضــي فــي التحكيــم التجــاري الدولــي ، دار 
الثقافــة للنشــر و التوزيــع ، ط1 ، 2008 .

7 - الدكتــور عبدالحميــد األحــدب ، التحكيــم الدولــي ، دار المعــارف للنشــر و التوزيــع ، 
ج2 ، 1998 .

ــة للنشــر و  ــي ، دار الثقاف ــم التجــاري الدول ــد ســامي ، التحكي ــوزي محم ــور ف 8 - الدكت
التوزيــع ، عمــان ، ط3 ، 2008 .

9 - الدكتــور مصطفــى الجمــال و الدكتــورة عكاشــة عبــد العــال ،  التحكيــم فــي العالقــات 
الخاصــة الدوليــة والداخليــة ، بــدون دار نشــر ، ط1 ، 1998 .

10 - الدكتــور مصلــح أحمــد الطراونــة ، الرقابــة القضائيــة علــى األحــكام التحكيميــة  فــي 
القانــون االردنــي ، دار وائــل للطباعــة و النشــر و التوزيــع ، ط1 ، 2010 .

ثانيا : القوانين 
1 - قانـون اإلجراءات المدنيــة اإلماراتي رقم )11( لسنــة 1992 .

2 - قانـون المعامــالت المدنيــة اإلماراتي رقـم )5( لسنـــة 1985 .

3 - دستــــور دولـــــة اإلمارات العـــــربية المتحـــــدة .

ثالثا : المجالت 
مجلة الشريعة و القانون الصادرة عن جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العدد 38 .

رابعا : اإلتفاقيات
- إتفاقيه نيويورك بشأن اإلعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية لسنة 1958  .

- إتفاقيــة التعــاون القضائــي واإلعتــراف باألحــكام وتنفيذهــا في الشــؤون المدنيــة والتجارية  
بيــن حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة وحكومــة الجمهورية الفرنســية .

ــدول  ــة بــدول مجلــس التعــاون ل ــذ األحــكام واإلنابــات واإلعالنــات القضائي ــة تنفي - إتفاقي
ــة 1997 . ــج العربي الخلي

ــة  ــا دول ــت عليه ــي صادق ــي 1983 ، والت ــاون القضائ ــة للتع ــاض العربي ــة الري - إتفاقي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ 11/5/1999 .

- إتفاقية تنفيذ األحكام األجنبية بين الدول اعضاء جامعة الدول العربية 1952 .

- اإلتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي )إتفاقية جنيف ( 1961 .
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الفهرس 
ملـخـــــص البـحـــث  

المقدمة 
مشكلة الدراسة  
أهمية الدراسة  

أهداف الدراسة 
منهجية البحث

خطة البحث
الفصل االول : تنفيذ حكم التحكيم األجنبي وفقاً للقانون االماراتي 

المبحث االول : شروط تنفيذ األحكام األجنبية
المبحث الثاني : اجراءات تنفيذ حكم التحكيم األجنبي 

الفصل الثاني: تنفيذ األحكام األجنبية وفقاً إلتفاقية نيويورك 1958
المبحث األول : الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي 

المبحث الثاني : الشروط االجرائية لطلب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي
الفصــل الثالــث : جانــب تطبيقــي يشــمل دراســة وتحليــل قضايــا تحكيميــة أجنبيــة صــادرة 

عــن محاكــم الدولــة
القضية االولى : الطعن رقم 679 لسنة 2010 ) محكمة نقض أبوظبي (

القضية الثانية : الطعن رقم 267 لسنة 1999  )محكمة تمييز دبي (
القضية الثالثة : الطعن رقم 764 لسنة 2004 ) المحكمة االتحادية العليا (

الخــــاتـمـة
المـــراجـــع

الفهرس
ــن  ــذ أحــكام المحكمي ــراف و تنفي ــورك لســنة 1958 بشــأن اإلعت ــة نيوي الملحــق : إتفاقي

ــة األجنبي

المالحق
إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن اإلعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية

المادة )1( :
1 . ينطبــق هــذا الميثــاق علــى االمــور التــي تتنــاول اإلعتراف بقــرارات التحكيــم الصادرة 
فــي الــدول غيــر الدولــة التــي يــراد تنفيــذ تلــك القــرارات لديهــا ، والناشــئة عــن المنازعــات 
القائمــة بيــن االفــراد ، طبيعيــة كانــت ام قانونيــة . كمــا وينطبــق علــى قــرارات التحكيــم 

التــي ال تعتبــر قــرارات محليــة لــدى الدولــة المــراد تنفيــذ تلــك القــرارات لديهــا . 

2 . ان عبــارة ) قــرارات التحكيــم ( ال تشــمل فقــط القــرارات التــي يصدرهــا المحكمــون 
المعينــون للبــت فــي القضايــا االفراديــة بــل تشــمل أيضــاً القــرارات التــي تصدرهــا هيئــات 

التحكيــم الدائمــة التــي يخضــع لهــا الفرقــاء .

3 . لــدى التوقيــع علــى هــذا الميثــاق والتصديــق عليــه او التقيــد بمضمونــه او االنضمــام 
ــة  ــى اســاس المعامل ــة عل ــكل دول ــه ، يجــوز ل ــادة العاشــرة من ــه بمقتضــى أحــكام الم إلي
بالمثــل ان تصــرح بأنهــا ســتطبق أحــكام هــذا الميثــاق علــى االمــور المتعلقــة باإلعتــراف 
ــا  ــدة ، كم ــدول المتعاق ــة أخــرى مــن ال ــة دول ــي أي ــم الصــادرة ف ــرارات التحكي ــذ ق وبتنفي
ــات  ــى المنازع ــاق عل ــذا الميث ــق ه ــوف تحصــر تطبي ــا س ــا ان تصــرح بأنه ــوز له ويج
الناشــئة عــن العالقــات القانونيــة ) تعاقديــة كانــت ام غيــر تعاقديــة ( والتــي تعتبــر بأنهــا 
ــح . ــل هــذا التصري ــي تصــدر مث ــة الت ــي للدول ــون المحل ــع تجــاري بنظــر القان ذات طاب

المادة )2(: 
ــق  ــي يواف ــة الت ــات الخطي ــرف باإلتفاقي ــدة ان تعت ــدول المتعاق ــة مــن ال ــى كل دول 1 . عل
ــي  ــد نشــأت ) او الت ــة منازعــات تكــون ق ــم أي ــى التحكي ــوا إل ــى ان يحيل ــاء فيهــا عل الفرق
ــة كانــت ام  ــة محــددة تعاقدي يمكــن ان تنشــا ( بينهــم ويكــون لهــا مســاس بعالقــات قانوني

ــم .  ــق التحكي ــزاع يمكــن تســويته بطري ــاي ن ــق ب ــا يتعل ــك فيم ــة - وذل ــر تعاقدي غي

2 . تشــمل عبــارة ) اإلتفــاق الخطــي ( الفقــرة التحكيميــة الــواردة فــي اي عقــد ، او أيــة 
ــن  ــن اســتنتاجها م ــن الممك ــي م ــاء ، او الت ــل الفرق ــن قب ــا م ــع عليه ــم موق ــة للتحكي إتفاقي

ــاء . ــن الفرق ــة بي ــات المتبادل ــر او البرقي التحاري

ــة  ــة بإتفاقي ــة ذات عالق ــا قضي ــام لديه ــي تق ــد الت ــد المتعاق ــة البل ــى محكم 3 . يتوجــب عل
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معقــودة بيــن الفرقــاء ضمــن منطــوق هــذه المــادة ، ان تحيــل ذلــك النــزاع إلــى التحكيــم 
ــة  ــة الغي ــك اإلتفاقي ــأن تل ــى المحكمــة ب ــن إل ــاء : اال إذا تبي ــب مــن احــد الفرق ــك بطل وذل

ــس باإلمــكان تنفيذهــا . ــه لي ــر ُملزمــة ، او ان ــة ، او انهــا غي وباطل

المادة )3(:
علــى كل دولــة مــن الــدول المتعاقــدة ان تعتــرف بصحــة قــرارات التحكيــم وتنفيذهــا ، وذلــك 
بمقتضــى اصــول المحاكمــات المرعيــة االجــراء فــي البلــد الــذي يــراد االســتناد اليهــا فيهــا ، 
وبمقتضــى الشــروط المبينــة فــي المــواد التاليــة . ويجــب ان ال تفــرض علــى تنفيــذ قــرارات 
التحكيــم التــي ينطبــق عليهــا هــذا الميثــاق ايــة شــروط تكــون اكثــر قســوة ) او رســوم تكــون 

اعلــى ( مــن الشــروط او الرســوم المترتبــة علــى تنفيــذ قــرارات التحكيــم المحليــة .

المادة )4(:
1 . مــن اجــل الحصــول علــى اإلعتــراف والتنفيــذ المبحــوث عنهمــا فــي المــادة الســابقة 
يتوجــب علــى الفريــق الــذي يطلــب مثــل هــذا اإلعتــراف والتنفيــذ ان يبــرز مــا يلــي عنــد 

تقديمــه الطلــب : -

أ .  قرار التحكيم األصلي المصدق ، او صورة مصدقة عنه .

ب . اإلتفاقية األصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، او صورة مصدقة عنها . 

2 . إذا لــم يكــن قــرار التحكيــم او اإلتفاقيــة غيــر منظميــن باللغــة الرســمية للبلــد المــراد 
ــرار  ــك الق ــراف بذل ــب باإلعت ــذي يطال ــق ال ــى الفري ــه ، فيتوجــب عل ــا في ــتناد اليهم االس
وتنفيــذه ان يبــرز ترجمــات لهــذه المســتندات بتلــك اللغــة ، ويتوجــب المصادقــة علــى تلــك 

الترجمــات مــن قبــل مترجــم محلــف او مــن قبــل موظــف دبلوماســي او قنصلــي.

المادة )5(:
1 . يجــوز رفــض طلــب اإلعتــراف بقــرار التحكيــم وتنفيــذه ، وذلــك بنــاء علــى طلــب المدعــى 

عليــه، شــريطة ان يقــدم هــذا االخيــر إلــى الجهــة المقــدم اليهــا ذلــك الطلــب إثباتــا بمــا يلي :  

ــة  ــدي االهلي ــوا فاق ــة كان ــادة الثاني ــي الم ــا ف ــوث عنه ــة المبح ــي اإلتفاقي ــاء ف أ . أّن الفرق
بموجــب القانــون المطبــق عليهــم او ان تلــك اإلتفاقيــة لــم تكــن صحيحــة بمقتضــى القانــون 
ــك (  ــى ذل ــل عل ــود الدلي ــدم وج ــة ع ــي حال ــة ، او ) ف ــك اإلتفاقي ــه تل ــع إلي ــذي تخض ال

ــم ـ او  ــرار التحكي ــه ق ــذي صــدر في ــد ال ــون البل بمقتضــى قان

ب . ان الفريــق الــذي صــدر قــرار التحكيــم ضــده لــم يُبلــغ بــأي اشــعار بتعييــن المحكــم ، 
او بإجــراءات التحكيــم ، او انــه كان غيــر قــادر علــى عــرض قضيتــه ـ او 

ج . ان قــرار التحكيــم يبحــث فــي نــزاع خــارج عــن نطــاق الشــروط التــي تــم بموجبهــا احالــة ذلــك 
النــزاع إلــى التحكيــم او انــه يتضمــن قــرارات حــول امــور خارجــة عــن نطــاق التحكيــم : ويشــترط 
فــي ذلــك انــه إذا امكــن فصــل االمــور التــي كانــت معروضــة للتحكيــم فيجــوز اإلعتــراف بذلــك 

الجــزء مــن القــرار الــذي يتنــاول االمــور التــي كانــت معروضــة للحكيــم ، وتنفيــذه .

د . ان تشــكيل الهيئــة التحكيميــة ) او ان إجــراءات التحكيــم ( لــم تجــر بموافقــة الفرقــاء او 
فــي حالــة عــدم وجــود موافقــة كهــذه فــإن اإلجــراءات لــم تكــن متفقــة مــع قانــون البــالد 

التــي جــرى فيهــا التحكيــم .

هـــ . ان قــرار التحكيــم لــم يكتســب بعــد صفــة االلــزام بحــق الفرقــاء ، او انــه قــد فســخ 
ــه مــن قبــل هيئــة ذات اختصــاص او بمقتضــى أحــكام القانــون الســاري  او اوقــف مفعول

المفعــول فــي البــالد التــي صــدر فيهــا قــرار التحكيــم المذكــور . 

2 . يمكــن رفــض اإلعتــراف بقــرار التحكيــم وتنفيــذه إذا رأت الســلطات فــي البلــد 
المطلــوب تنفيــذ القــرار فيــه : 

أ . ان موضوع الخالف ال يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد ، او

ب . ان اإلعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد .

المادة )6(:
إذا قــدم طلــب لفســخ او ايقــاف العمــل بقــرار التحكيــم إلــى الســلطة ذات االختصــاص بموجــب 
المــادة الخامســة ـ الفقــرة )ا( )هـــ( فيجــوز إلــى المحكمــة التــي قُــدم اليهــا طلــب تنفيــذ قــرار 
التحكيــم ) إذا رأت مــن المناســب ( ان تؤجــل اعطــاء القــرار بشــان تنفيــذ قــرار التحكيــم ، 

كمــا ويمكنهــا بنــاء علــى طلــب الفريــق طالــب التنفيــذ ، ان تأمــر بتقديــم كفالــة مناســبة .

المادة )7(:
ــات المتعــددة األطــراف  ــى صحــة اإلتفاقي ــر عل ــي ال تؤث ــاق الحال 1 . ان نصــوص الميث
او علــى صحــة اإلتفاقيــات الثنائيــة المتعلقــة بتنفيــذ قــرارات التحكيــم والتــي تكــون الــدول 
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المتعاقــدة فرقــاء فيهــا ، كمــا وال يحــرم اي فريــق اخــر ذا عالقــة مــن حقــه فــي الحصــول 
ــدات  ــن او المعاه ــي القواني ــه ف ــموح ب ــدى المس ــى الم ــة وإل ــم بالطريق ــرار تحكي ــى ق عل

المرعيــة االجــراء فــي البلــد الــذي يــراد االســتناد إلــى قــرار التحكيــم فيــه . 

2 . ال ينطبــق بروتوكــول جينيــف لســنة 1923 و ال ميثــاق جينيــف المتعلــق بتنفيــذ 
ــد  ــك بمجــرد التقي ــدة ، وذل ــدول المتعاق ــى ال ــة لســنة 1927 عل ــم األجنبي ــرارات التحكي ق

ــد . ــه هــذا التقي ــم في ــذي يت ــى المــدى ال ــاق ، وإل بأحــكام هــذا الميث

المادة )8(:
1 . يبقــى هــذا الميثــاق مفتوحــا لغايــة 31 كانــون االول 1958 للتوقيــع عليــه بالنيابــة عــن 
اي عضــو مــن اعضــاء هيئــة االمــم المتحــدة او بالنيابــة عــن دولــة أخــرى تكــون عضــوا 
) او ســتصبح عضــوا ( فــي ايــة وكالــة متخصصــة مــن وكاالت هيئــة االمــم المتحــدة ، او 
مــن الــدول التــي تشــترك فــي عضويــة محكمــة العــدل الدوليــة ، او بالنيابــة عــن اي دولــة 

تكــون قــد ُوجهــت اليهــا الدعــوة مــن قبــل الجمعيــات العامــة لهيئــة االمــم المتحــدة . 

2 . يجــري التصديــق علــى هــذا الميثــاق ، وتــودع وثائــق التصديــق لــدى الســكرتير العــام 
لهيئــة االمــم المتحــدة .

المادة )9(:
1 . يكون هذا الميثاق مفتوحا النضمام كافة الدول المشار اليها في المادة الثامنة . 

2 . يتــم االنضمــام إلــى هــذا الميثــاق بإيــداع طلــب االنضمــام لــدى الســكرتير العــام لهيئــة 
االمــم المتحــدة .

المادة )10(:
1. يجــوز أليــة دولــة حيــن توقيعهــا علــى هــذا الميثــاق او حيــن التصديــق عليــه او االنضمــام إليــه 
ان تعلــن تمديــد تطبيقــه بحيــث يشــمل كافــة المناطــق الواقعــة تحــت اشــرافها الدولــي ويصبــح مثــل 

هــذا اإلعــالن ســاري المفعــول اعتبــاراً مــن تاريــخ تطبيــق الميثــاق علــى الدولــة ذات العالقــة . 

2.  يمكــن اجــراء مثــل هــذا التمديــد فيمــا بعــد وذلــك عــن طريــق ارســال اشــعار بذلــك إلــى 
ســكرتير عــام هيئــة االمــم المتحــدة ويعتبــر هــذا االجــراء نافــذا اعتبــاراً مــن اليــوم التســعين 
الــذي يلــي اليــوم الــذي يتــم فيــه اســتالم االشــعار المبحــوث عنــه مــن قبــل ســكرتير عــام 

إيمان خميس سالم اليحيائي

هيئــة االمــم المتحــدة او اعتبــارا مــن تاريــخ تطبيــق الميثــاق لــدى الدولــة ذات العالقــة : 
ايهمــا يأتــي ترتيبــه اخيــراً .

ــه او  ــه او تصديق ــع علي ــد التوقي ــاق عن ــذا الميث ــملها ه ــم يش ــي ل ــدان الت ــبة للبل 3. بالنس
ــة  ــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزم ــة ان تبحــث امكاني ــى كل دول ــه يتوجــب عل ــام إلي االنضم
لتمديــد تطبيــق هــذا الميثــاق علــى تلــك المناطــق شــريطة الحصــول علــى موافقــة حكومــات 

ــاً ألســباب دســتورية . ــل هــذا االجــراء ضروري ــك المناطــق إذا كان مث تل

المادة )11(:
تطبق األحكام التالية على الدولة االتحادية ) غير الوحدوية (:

ــة  ــات التشــريعية للدول ــي تدخــل ضمــن الصالحي ــاق الت ــى مــواد هــذا الميث أ . بالنســبة إل
ــدول  ــات ال ــدى كإلتزام ــس الم ــا نف ــون له ــة يك ــة االتحادي ــات الدول ــإن التزام ــة ف االتحادي

ــى النظــام االتحــادي .  ــة إل ــر الخاضع ــدة وغي المتعاق

ب. بالنســبة إلــى مــواد هــذا الميثــاق التــي تدخــل ضمــن الصالحيــات التشــريعية للواليــات 
او المقاطعــات األعضــاء فــي االتحــاد والتــي بحســب النظــام الدســتوري لالتحــاد ال تكــون 
ملزمــة علــى اتخــاذ اجــراء تشــريعي معيــن يتوجــب علــى الحكومــة االتحاديــة ان تحيــط 
ــواد مشــفوعة  ــذه الم ــاً به ــات علم ــات او المقاطع ــك الوالي ــي تل ــة ف الســلطات ذات العالق

بالتوصيــات الالزمــة وذلــك فــي اقــرب وقــت ممكــن .

ج. يتوجــب علــى الدولــة االتحاديــة المنضمــة إلــى هــذا الميثــاق بنــاء« علــى طلب ايــة دولة 
ــة االمــم المتحــدة  ــغ اليهــا عــن طريــق الســكرتير العــام لهيئ ــدول المتعاقــدة ) الُمبل مــن ال
ان تبــادر إلــى تزويــد تلــك الدولــة ببيــان عــن الوضــع القانونــي وعــن التعامــل المتبــع فــي 
ــه وذلــك بالنســبة إلــى نــص معيــن مــن نصــوص هــذا  االتحــاد وفــي الواليــات التابعــة ل
الميثــاق مــع بيــان مــدى تقيــد الســلطات التشــريعية بذلــك النــص او بأيــة إجــراءات أخــرى .

المادة )12(:
1. يصبــح هــذا الميثــاق نافــذاً فــي اليــوم التســعين الــذي يلــي تاريــخ إيــداع الوثيقــة الثالثــة 

مــن وثائــق التصديــق او االنضمــام . 

ــة مــن  ــة الثالث ــداع الوثيق ــد إي ــه بع ــاق او تنضــم إلي ــى هــذا الميث ــة تصــدق عل 2. كل دول
وثائــق التصديــق او االنضمــام يصبــح هــذا الميثــاق نافــذاً بحقهــا فــي اليــوم التســعين مــن 
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ــة التصديــق او االنضمــام المبحــوث عنهــا . ــداع وثيق تاريــخ إي

المادة )13(:
ــم  ــك بتقدي ــاق وذل ــدة ان تنســحب مــن هــذا لميث ــدول المتعاق ــة مــن ال ــة دول 1. يجــوز ألي
إشــعار خطــي بذلــك إلــى الســكرتير العــام لهيئــة االمــم المتحــدة - ويتــم االنســحاب بعــد 

ــل الســكرتير العــام .  ــخ اســتالم االشــعار مــن قب ــى تاري انقضــاء ســنة واحــدة عل

ــدول التــي تكــون قــد تقدمــت بتصريــح او إشــعار بمقتضــى أحــكام المــادة  ــة مــن ال ــة دول 2. اي
العاشــرة مــن هــذا الميثــاق يجــوز لهــا فــي اي وقــت الحــق وبإشــعار ترســله إلــى الســكرتير العــام 
ــم يعــد معمــوالً بــه فــي المنطقــة ذات العالقــة  لهيئــة االمــم المتحــدة ان تعلــن ان هــذا الميثــاق ل

وذلــك بعــد انقضــاء ســنة واحــدة علــى تاريــخ اســتالم االشــعار مــن قبــل الســكرتير العــام .

ــم التــي اتخــذت بشــانها اإلجــراءات  ــى قــرارات التحكي ــاً عل ــاق مطبق 3. يظــل هــذا الميث
الالزمــة مــن اجــل اإلعتــراف بهــا او تنفيذهــا قبــل تاريــخ االنســحاب .

المادة )14(: 
ال يحــق الحــدى الــدول المتعاقــدة ان تلجــأ إلــى تطبيــق هــذا الميثــاق ضــد الــدول المتعاقــدة 

األخــرى مــا لــم تكــن تلــك الدولــة نفســها مقيــدة بأحــكام الميثــاق وإلــى نفــس المــدى .

المادة )15(: 
علــى الســكرتير العــام لهيئــة االمــم المتحــدة ان يبلــغ الــدول المبحــوث عنهــا فــي المــادة 

الثامنــة بمــا يلــي :
أ . التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة . 

ب. االنضمام بمقتضى المادة التاسعة .
ج. التصريحات واإلشعارات بمقتضى المواد االولى والعاشرة والحادية عشرة .

د. تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة .
هـ. االنسحابات واالشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة .

المادة )16(:
1. يجــري إيــداع هــذا الميثــاق فــي ارشــيف هيئــة االمــم المتحــدة وقــد تــم وضعــه باللغــات 
الصينيــة واالنكليزيــة والفرنســية والروســية واالســبانية - وتعتبــر هــذه الصيــغ بأجمعهــا 

صحيحــة : علــى قــدم المســاواة فيمــا بينهــا .
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انقضاء حقوق الملكية الفكرية

انقضاء الحق في التشريعات المقارنة
مــن المعلــوم أن حقــوق الملكيــة الفكريــة، تخــول صاحبهــا، الحــق فــي منــع الغيــر، مــن 
اســتيراد المنتــج المشــمول بالحمايــة مــن ســوق أي دولــة. )1( علــى أن تطبيــق هــذا المبــدأ 
علــى إطالقــه، يعنــي أنــه يحــق لمالــك البــراءة أو العالمــة )أو صاحــب أي حــق مــن حقــوق 
الملكيــة الفكريــة(، أن يمنــع الغيــر مــن اســتيراد كافــة المنتجــات المشــمولة بالحمايــة، بمــا 
فــي ذلــك المنتجــات التــي طرحــت للبيــع فــي الخــارج، عــن طريــق صاحــب البــراءة أو 
العالمــة، ســواء بنفســه أو بموافقتــه، ممــا يتيــح ألصحــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة إمكانيــة 

تقســيم األســواق وطــرح المنتجــات فيهــا بأســعار متفاوتــة. )2(

عنــد وضــع اســتراتيجية التصديــر، ينبغــي أن تتأكــد مــن حــق المشــتري فــي إعــادة بيــع الســلع 
ــي  ــا، ف ــة منه ــي اشــتراها مــن شــركتك أو بموافق ــة، والت ــة الفكري ــة، بموجــب الملكي المحمي
ســوق أخــرى وبطريقــة قانونيــة، دون ضــرورة الحصــول علــى موافقــة منــك. ويوصــى أن 
تتأكــد مــن ذلــك، باستشــارة متخصــص مؤهــل لذلــك. وتطــرح هــذه القضيــة فقــط، إذا كنــت 
تحمــي حقوقــك فــي الملكيــة الفكريــة، أو ســوف تحميهــا فــي الســوق المحليــة، وفــي ســوق 
)أو أســواق( التصديــر أيضــا. وكذلــك، إذا اشــترت شــركتك ســلعاً محميــة بموجــب بــراءة، 
أو عالمــة تجاريــة أو رســم أو نمــوذج صناعــي، أو حــق المؤلــف، فينبغــي لــك التأكــد مــن 
ضــرورة الحصــول علــى موافقــة رســمية، مــن صاحــب )أو أصحــاب( الملكيــة الفكريــة لبيــع 
تلــك الســلع فــي الخــارج، أي بيعهــا فــي ســوق )أو أســواق( أخــرى )وبعبــارة أخــرى، ينبغــي 
معرفــة إذا مــا كانــت حقــوق الملكيــة الفكريــة "منقضيــة" أم ال(. وعلــى عكــس مــا قــد يتوقعــه 
البعــض، فــإن األجوبــة علــى هــذه التســاؤالت معقــدة وقــد تتبايــن مــن بلــد إلــى آخــر بــل وقــد 
تعتمــد أيضــا علــى نــوع حقــوق الملكيــة الفكريــة المعنيــة. فمــا المقصــود باالنقضــاء ومــا هــي 
أنواعــه؟ ومــا هــي أهميتــه وتأثيــره علــى كل مــن الــدول المتقدمــة والناميــة؟ ومــا هــو موقــف 

اإلتفاقيــات ذات العالقــة منــه؟ ومــا هــي أنواعــه؟ وكيــف تبنتــه الــدول فــي تشــريعاتها؟

أوالً: المقصود باإلنقضاء وأنواعه، ومفهوم االستيراد الموازي
ــك  ــّرض لتل ــل التع ــة قب ــة الفكري ــوق الملكي ــارة "انقضــاء" حق ــف المقصــود بعب ــب تعري يج
المســائل. وتشــير كلمــة "االنقضــاء"  إلــى أحــد قيــود حقــوق الملكيــة الفكريــة. ففــور تســويق 

)1( نوري خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية- الملكية الصناعية- )دار وائل للنشر: عمان 2005( 16.

ــع:  ــة )دار السالســل للنشــر والتوزي ــة: دراســة مقارن ــات التجاري ــي للعالم ــوب يوســف صرخــوة، النظــام القانون )2( يعق
الكويــت 1993( 15.

منتــج محمــي بموجــب حــق الملكيــة الفكريــة مــن قبــل شــركتك أو من جهــة الغيــر بموافقتك، ال 
يعــود بإمــكان شــركتك ممارســة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي اســتغالل ذلــك المنتــج ألغــراض 
تجاريــة نظــرا إلــى "انقضــاء" تلــك الحقــوق. )3( وتطلــق علــى هــذا االســتثناء أحيانــا عبــارة 
ــي  ــة تنته ــراض تجاري ــا ألغ ــج م ــتغالل منت ــوق اس ــك ألن حق ــع األول" )4( وذل ــدة البي "قاع
فــور بيعــه ألول مــرة. وال يمكــن لشــركتك أن تتحكــم فــي األعمــال الالحقــة كإعــادة البيــع أو 
التأجيــر أو اإلعــارة أو أيــة أشــكال أخــرى مــن االنتفــاع ألغــراض تجاريــة مــن قبــل الغيــر، 
ــى  ــق اآلراء، عل ــك. )5( وتتف ــر ذل ــى غي ــون عل ــص القان ــم ين ــا ل ــا، م ــرض عليه وال أن تعت

نطــاق واســع، علــى أنــه هــذا المبــدأ، ويســري علــى األقــل داخــل الســوق المحليــة.

وتتفــاوت انعكاســات المبــادئ ســالفة الذكــر وفقــا لمفهــوم االنقضــاء الوطنــي أو اإلقليمــي أو 
الدولــي الــذي يطبقــه بلــد التصديــر )6( ألســباب تتعلــق بقانــون البلــد أو سياســته العامــة. )7( 
ــة بالتحكــم فــي االســتغالل  ــة الفكري فمفهــوم االنقضــاء الوطنــي، ال يســمح لصاحــب الملكي
التجــاري للســلع المطروحــة فــي األســواق علــى يــد صاحــب الملكيــة الفكريــة أو بموافقتــه. 
ويحــق لصاحــب الملكيــة الفكريــة )أو المرخــص لــه( مــع ذلــك أن يعتــرض علــى اســتيراد 
الســلع األصليــة المســّوقة فــي الخــارج علــى أســاس حــق التصديــر. )8( وفــي حالــة االنقضاء 
اإلقليمــي، يــؤدي بيــع المنتــج المحمــي بموجــب الملكيــة الفكريــة ألول مــرة علــى يــد صاحب 

 .http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/export/international_exhaustion.htm Visited on 29/7/2014 )3(
)4( والمقصود بها االنقضاء الدولي لحقوق الملكية الفكرية، وتأخذ فيه كل من اليابان ومجموعة من الدول العربية كمصر وليبيا.

ــم ينــص القانــون الــذي ينظــم حقــوق الملكيــة الفكريــة، علــى حــق المالــك فــي منــع الغيــر باســتغالل حقــه بشــتى أشــكال  )5( مــا ل
ــاً علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة  االســتغالل، ومنــع اســتيراد، وكذلــك منــع المرخــص لــه مــن اســتيراده مثــال، كل ذلــك يعتبــر تعدي
وتســتوجب المســائلة المدنيــة والجزائيــة، اضافــة لتدابيــر احترازيــة اخــرى كالحجــز والمصــادرة حســب كل تشــريع دولــة علــى حــدى. 

أحمــد غنــام، حقــوق الملكيــة الفكريــة: المفهــوم واألهــداف )2011( مجلــة المعرفــة، مــج. 50 ، ع. 577. 373.

)6( هــي البلــد التــي تمتلــك ذلــك الحــق ســواء عــن طريــق حمايتــه او عــن طريــق اســتيراده او عــن طريــق حصولهــا علــى الحــق فــي 
ادارة ذلــك المنتــج لتصديــره الــى بلــد اخــر. تشــريعات بلــد التصديــر، أي البلــد المســتقبل للبضائــع التــي تحمــل حقــوق ملكيــة فكريــة، 
والتــي بدخولهــا للبلــد المصــدر قــد تشــكل تعديــاً علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة واصحابهــا فــي بلــد التصديــر، لذلــك كمــا ســنرى أن 
تشــريعات بــالد التصديــر، تعطــي الحــق لمالكــه، فــي منــع الغيــر مــن انتــاج أو اســتيراد البضاعــة. وهــذا مــا ســيتم الحديــث عنــه 

بالتفصيــل فــي الصفحــات القادمــة مــن التقريــر.
)7( والــذي يحــدد نــوع االســتنفاذ الــذي تأخــذ بــه الدولــة، هــو تشــريعاتها الداخليــة، ال يقتصــر ذلــك علــى تشــريعات الملكيــة الفكريــة، 

بــل قــد يمتــد ليشــمل قوانيــن الجمــارك وقوانيــن المنافســة، وهــذا مــا ســنراه فــي التجربــة األردنيــة.
)8( بمعنــى أنــه يعتبــر حــق التصديــر، حقــاً خالصــاُ لصاحــب الملكيــة الفكريــة أو للمرخــص لهــم، فــال يجــوز لغيرهــم ذلــك، وفــي 
ــاف  ــة األصن ــون حماي ــن قان ــادة )15( م ــك الم ــال ذل ــدي. مث ــال التع ــى افع ــه عل ــك مالحقت ــر، يحــق للمال ــر بالتصدي ــام الغي حــال ق
النباتيــة الجديــدة لعــام 2000: أ - يكتســب المســتنبط بعــد تســجيل الصنــف الحــق فــي حمايتــه وذلــك بمنــع الغيــر - إذا لــم يحصــل 

علــى موافقتــه - مــن القيــام
 بأي من األعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي ألغراض تجارية: 

1 -  اإلنتاج أو التوالد )اإلكثار(.2 - التهيئة ألغراض التكاثر.3 -  ا لعرض للبيع.4 - البيع او غير ذلك من اعمال  التسويق.
5 - التصدير . 6 - االستيراد.7 - التخزين ألي من األغراض المذكورة في هذه الفقرة. 

األستاذة شوق حسين شويكي
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الملكيــة الفكريــة )9( أو بموافقتــه إلــى اســتنفاد أيــة حقــوق مــن الملكيــة الفكريــة بالنســبة إلــى 
ــكان  ــح باإلم ــم أيضــا، وال يصب ــي داخــل اإلقلي ــي وف ــد المحل ــى الصعي ــك المنتجــات عل تل
االعتــراض علــى التصديــر المــوازي داخــل اإلقليــم باالســتناد إلــى حــق الملكيــة الفكريــة. 
وفــي حــال كان البلــد يطبــق مفهــوم االنقضــاء الدولــي، فــإن حقــوق الملكيــة الفكريــة تســتنفد 
فــور بيــع المنتــج مــن قبــل صاحــب الملكيــة الفكريــة أو بموافقتــه فــي أي مــكان فــي العالــم، 

وهــذا النــوع مــا يســمى بالبيــع األول، والتــي تأخــذ بــه أغلــب الــدول الناميــة. )10(

ــي  ــة، ف ــة الفكري ــوق الملكي ــة انقضــاء حق ــآلراء، عــن إمكاني ــق محــدود ل ــاك تواف ولكــن هن
ــي  ــه ف ــبب بيع ــي، بس ــون الوطن ــار القان ــي إط ــة، ف ــة الفكري ــب الملكي ــي بموج ــج محم منت
الخــارج. وتدخــل هــذه القضيــة فــي االعتبــار، فــي الحــاالت المتعلقــة بمــا يســمى "االســتيراد 
المــوازي". ويقصــد باالســتيراد المــوازي: اســتيراد ســلع خــارج قنــوات التوزيــع المحــددة، 
)11( فــي عقــود تفــاوض بشــأنها الصانــع. وحيــث أن الصانــع أو صاحــب الملكيــة الفكريــة، 

ال تربطــه بالمصــدر المــوازي أيــة عالقــة تعاقديــة، يشــار أحيانــا إلــى الســلع المســتوردة علــى 
أنهــا "ســلع الســوق الرماديــة". )12( وهــي تســمية مضللــة نوعــا مــا ألن الســلع فــي حــد ذاتهــا 
ســلع أصليــة، ولكــن؛ قنــوات التوزيــع فقــط، هــي التــي تخــرج عــن تحّكــم الصانــع أو صاحــب 
ــر  ــق التصدي ــى ح ــتناد إل ــة، باالس ــة الفكري ــب الملكي ــاول صاح ــد يح ــة. وق ــة الفكري الملكي
الممنــوح لــه، بموجــب حــق الملكيــة الفكريــة، أن يعتــرض علــى ذلــك التصديــر بغيــة الفصــل 
بيــن األســواق. أمــا إذا أدى تســويق المنتــج فــي الخــارج، مــن قبــل صاحــب الملكيــة الفكريــة 

  .http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/export/international_exhaustion.htm Visited on 1/8/2014 )9(

)10( تعــد الصناعــات الدوائيــة مــن أهــم الصناعــات الحيويــة فــي العالــم الرتباطهــا بصحــة اإلنســان. ومــن أهــم مــا يميــز الصناعــات 

الدوائيــة أنهــا تحتــاج إلــى رؤوس أمــوال ضخمــة العتمادهــا علــى البحــث والتطويــر المســتمر، وهــذا مــا يفســر خضــوع صناعــة األدويــة 
ــذه  ــى ســعي ه ــة إل ــة. إضاف ــدول النامي ــدى ال ــر ل ــة ال تتواف ــوال ضخم ــة وأم ــات عالي ــك تقني ــرى ومحــدودة، تمتل لســيطرة شــركات كب
الشــركات بصفــة مســتمرة إلــى تعزيــز حمايــة ابتكاراتهــا واختراعاتهــا الدوائيــة عــن طريــق اســتمرارها فــي المطالبــة برفــع مســتويات 
ــن  ــد م ــق مزي ــة وتحقي ــات الدوائي ــة للمنتج ــواق العالمي ــى األس ــيطرتها عل ــكام س ــل إح ــن اج ــك م ــة، وذل ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق حماي
األربــاح، دون األخــذ فــي االعتبــار ظــروف وأوضــاع وحقــوق اإلنســان فــي الــدول الناميــة، ومــا تُبتلــى بــه مــن أوبئــة. لذلــك تســعى 
الــدول الناميــة لألخــذ بتشــريعاتها بمبــدأ االســتنفاذ الدولــي؛ للحــد مــن هــذه الســيطرة والســماح لهــذه المنتجــات بالدخــول ألســواقها، بمــا 
يتــالءم مــع احتياجاتهــا وامكانياتهــا الماديــة. تقريــر حقوقــي بعنــوان التــوازن بيــن حقــوق الملكيــة والحــق فــي الصحــة، صــادر عــن الهيئــة 
المســتقلة لحقــوق اإلنســان "ديــوان المظالــم"، بتاريــخ )03 /11 /2010(، منشــور علــى صفحــة وكالــة معــاً اإلخباريــة، علــى الرابــط: 

.http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=330537  Visited on 2/8/2014 -
 )11( قنــوات التوزيــع: هــي الطــرق الــذي تســلكها الســلعة مــن المنتــج إلــى المســتهلك النهائــي أو المشــتري الصناعــي مــن خــالل 

مجموعــة مــن األجهــزة التســويقية المتخصصــة التــي تكــون تابعــة للمنتــج أو مســتقلة. محمــود عســاف، سياســات التصديــر )مكتبــة 
عيــن شــمس: القاهــرة 1973( 55.

  )12( الســوق الرماديــة: هــي ســوق يتــم فيهــا التجــارة بمنتــج )قانونــي( لكــن مــن دون إذن مالكــه ومــن دون تســجيل التجــارة فــي 

حســابات ماليــة تخضــع للضرائــب أو الرقابــة كمــا يكــون البيــع مــن غيــر الطــرق المعتــادة ، وهــي تختلــف عــن الســوق الســوداء بــأن 
األخيــرة تكــون عمليــة غيــر قانونيــة بشــكل كامــل مثــل بيــع المخــدرات أو بيــع خدمــات ال يجــوز بيعهــا مــن قبــل مالكهــا. عبيــدة بــن 

ســعد العبــدي، تقريــر الســوق الرماديــة، منشــور علــى الرابــط التالــي: 
http://dralabdali.com/the-grey-market/ Visited on 1/8/2014 -

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

ــر ينقضــي  ــإن حــق التصدي ــة، ف ــة المحلي ــة الفكري ــوق الملكي ــى انقضــاء حق ــه، إل أو بموافقت
أيضــا، وال يمكــن بالتالــي االستشــهاد بــه لمنــع ذلــك التصديــر المــوازي. )13(

ثانياً: موقف االتفاقيات الدولية
اختلفــت االتفاقيــات كل مــن تربــس، وباريــس، وبــرن، وإعــالن الدوحــة، فــي االخــذ بنــوع 
ــى  ــدول األعضــاء عل ــزم ال ــن أل ــم م ــوازي، فمنه ــتيراد الم ــن االس ــم م االنقضــاء، وموقفه
األخــذ بنــوع معيــن مــن أنــواع االنقضــاء، ومنهــم مــن أخــذ موقــف ايجابــي بعــدم تحديــد نــوع 

االنقضــاء وبالتالــي تــرك للــدول االعضــاء الحريــة فــي اختيــار ذلــك.

1( اتفاقية تربس وإعالن الدوحة
جــاءت المــادة )6( مــن اتفاقيــة تربــس، )14( والتــي تحدثــت عــن االنقضــاء، ولكــن لــم تأخــذ 
بشــكل معيــن مــن أنــواع االنقضــاء، فأعطــت الــدول األعضــاء الحريــة الكاملــة فــي اختيــار 
نــوع االنقضــاء التــي ســتتبناه فــي تشــريعاتها، بمــا يتــالءم وقدراتهــا الداخليــة. وبذلــك نصــت 
ــة ، مــع مراعــاة  ــى: " ألغــراض تســوية المنازعــات بموجــب هــذه االتفاقي ــادة عل هــذه الم
أحــكام المادتيــن )15( 3 و )16( 4 ال تتضمــن هــذه االتفاقيــة مــا يمكــن اســتخدامه للتعامــل مــع 

http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/export/international_exhaustion.htm   Visited on 1/8/2014 )13(

 Agreement on( اختصــارا لـــ )TRIPS( ــس ــاق تريب ــة أو اتف ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــب التجاري ــة حــول الجوان )14( االتفاقي

 )WTO( هــو اتفــاق دولــي تديــره منظمــة التجــارة العالمية )Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
الــذي يحــدد المعاييــر الدنيــا للقوانيــن المتعلقــة بالعديــد مــن أشــكال الملكيــة الفكريــة.  محمــد حســام لطفــي، آثــار إتفاقيــة الجوانــب المتصلــة 

بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة "تربــس" علــى تشــريعات البلــدان العربيــة. )دار الفكــر: االســكندرية 2002( 3.
)15( المــادة )3( والتــي تتحــدث عــن مبــدأ المعاملــة الوطنيــة، "1 . يلتــزم كل مــن البلــدان األعضــاء بمنــح األعضــاء مواطنــي البلــدان 

ــة مــع مراعــاة  ــة الفكري ــق بحمــاي ة 3 - الملكي ــي تمنحهــا لمواطنيهــا فيمــا يتعل ــة ال ت ــل عــن المعامل ــة ال تق األخــرى األعضــاء معامل
االســتثناءات المنصــوص عليهــا بالفعــل فــي كل مــن معاهــدة باريــس1967 ( ، ومعاهــدة بــرن ) 1971 ( ، ومعاهــدة رومــا ، ومعاهــدة 
الملكيــة الفكريــة فيمــا يتصــل بالدوائــر المتكاملــة . وفيمــا يتعلــق بالمؤديــن ومنتجــي التســجيالت الصوتيــة وهيئــات اإلذاعــة ، ال ينطبــق 
هــذا االلتــزام إال فيمــا يتعلــق بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة . ويلتــزم أي بلــد عضــو يســتفيد مــن اإلمكانــات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 6 مــن معاهــدة بــرن ) 1971 ( أو الفقــرة ١ )ب( مــن المــادة 16 مــن معاهــدة رومــا بإرســال اإلخطــار المنصــوص 
عليــه فــي تلــك األحــكام إلــى مجلــس الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة .2. ال يجــوز للبلــدان األعضــاء االســتفادة 
مــن االســتثناءات المســموح بهــا بمقتضــى الفقــرة1  فيمــا يتعلــق باإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة ، بمــا فــي ذلــك تحديــد موطــن مختــار أو 
تعييــن وكيــل فــي أراضــى بلــد عضــو ، إال حيــن تكــون هــذه االســتثناءات ضروريــة لضمــان االلتــزام بمراعــاة أحــكام القوانيــن واللوائــح 

التنظيميــة التــي ال تتعــارض مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة وشــرط أال يكــون فــي اللجــوء إلــى هــذه الممارســات تقييــد مســتتر للتجــارة .
)16( المــادة )4(: "المعاملــة الخاصــة بحــق الدولــة األولــى بالرعايــة فيمــا يتعلــق بحمايــة الملكيــة الفكريــة ، فــان أي ميــزة أو تفضيــل 

أو امتيــاز أو حصانــة يمنحهــا بلــد عضــو لمواطنــي أي بلــد آخــر يجــب أن تمنــح علــى الفــور ودون أيــة شــروط لمواطنــي جميــع البلــدان 
األعضــاء األخــرى . ويســتثنى مــن هــذا االلتــزام أيــة ميــزة أو تفضيــل أو امتيــاز أو حصانــة يمنحهــا بلــد عضــو وتكــون :- أ( نابعــة مــن 
اتفاقيــات دوليــة بشــان المســاعدة القضائيــة أو إنفــاذ القوانيــن ذات الصبغــة العامــة وغيــر المقتصــرة بالــذات علــى حمايــة الملكيــة الفكريــة 
. ب( ممنوحــة وفقــا ألحــكام معاهــدة بــرن )1971 ( أو معاهــدة رومــا التــي تجيــز اعتبــار المعاملــة الممنوحــة غيــر مرتبــط ة بالمعاملــة 
ــات  ــة ، وهيئ ــن ، ومنتجــي التســجيالت الصوتي ــوق المؤدي ــة بحق ــد آخــر . ج( متعلق ــي بل ــة الممنوحــة ف ــل مرتبطــة بالمعامل ــة ب الوطني
اإلذاعــة ، التــي ال تنــص عليهــا أحــكام االتفــاق الحالــي ؛ د( نابعــة مــن اتفاقيــات دوليــة متعلقــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة أصبحــت ســارية 
المفعــول قبــل ســر يــان مفعــول اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة ، شــريطة إخطــار مجلــس الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة 

الفكريــة بهــذه االتفاقيــات وإال تكــون تميــزا عشــوائيا أو غيــر مبــرر ضــد مواطنــي البلــدان األعضــاء األخــرى".
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مســألة انقضــاء حقــوق الملكيــة الفكريــة". وبإســتقراء نصــوص اتفاقيــة تربــس، نــرى أنهــا 
ــدول المتقدمــة،  ــح ال ــة، بمــا يخــدم مصال ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــراً فــي حماي توســعت كثي
ــات  ــدرات واإلمكاني ــى الق ــر إل ــي تفتق ــة، الت ــة النامي ــى الدول ــاق عل ــت الخن ــي ضيق وبالتال

الماديــة والصناعيــة والتكنولوجيــة، التــي تســاعدها فــي اإللحــاق بعجلــة التطــور. 

ــي جــاءت  ــي تتحــدث عــن األهــداف الت ــة، والت ولكــن بالرجــوع للمــادة )7( مــن االتفاقي
ــدأ االنقضــاء  ــي االخــذ بمب ــة، ف ــدول النامي ــح ال ــع مصال ــق م ــا تتواف ــرى أنه ــا، ن لتحقيقه
الدولــي وبالتالــي باالســتيراد المــوازي، وذلــك بقولهــا: "تســهم حمايــة وإنفــاذ حقــوق 
الملكيــة الفكريــة فــي تشــجيع روح االبتــكار التكنولوجــي ونقــل وتعميــم التكنولوجيــا، بمــا 
ــذي  ــة ومســتخدميها باألســلوب ال ــة التكنولوجي ــق المنفعــة المشــتركة لمنتجــي المعرف يحق
يحقــق الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات". بمعنــى؛ 
انهــا فــي المــادة )6( تركــت للــدول االعضــاء الحريــة الكاملــة لألخــذ بــأي نــوع مــن أنــواع 
االنقضــاء، ولكنهــا وكأنهــا فــي هــذه المــادة، تقــول للــدول أنهــا لكــم الحريــة فــي األخــذ بــأي 
ــع  ــة، وإنعــاش التجــارة، ورف ــة المجتمعي ــق الرفاهي ــوع مــن االنقضــاء، ولكــن بمــا يحق ن
معــدل التنميــة، والموازنــة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن الــدول. وأرى أن هــذه األهــداف 

تنصــب فــي مصلحــة الــدول الناميــة، والنتائــج التــي يحققهــا االنقضــاء الدولــي.

ــن  ــت ع ــي تحدث ــة، والت ــى والثاني ــا األول ــادة )8( بفقرتيه ــي الم ــاء ف ــا ج ــاً م ــذا تمام وه
ــا:  ــة، بقوله ــة لإلتفاقي ــادئ العام المب

"1. يجــوز للبلــدان األعضــاء، عنــد وضــع أو تعديــل قوانينهــا ولوائحــه التنظيميــة، 
اعتمــاد التدابيــر الالزمــة لحمايــة الصحــة العامــة والتغذيــة وخدمــة المصلحــة العامــة فــي 
ــا  ــة فيه ــة والتكنولوجي ــة االجتماعي ــة االقتصادي ــة للتنمي ــة الحيوي ــات ذات األهمي القطاع
ــاك حاجــة  ــد تكــون هن ــي؛2. ق ــاق الحال ــر مــع أحــكام االتف ، شــريطة اتســاق هــذه التدابي
التخــاذ تدابيــر، يشــترط اتســاقها مــع أحــكام االتفــاق الحالــي، لمنــع حائــزي حقــوق الملكيــة 
الفكريــة مــن إســاءة اســتخدامها، أو منــع اللجــوء إلــى ممارســات تســفر عــن تقييــد غيــر 

ــا".  ــي للتكنولوجي ــى النقــل الدول معقــول للتجــارة أو تؤثــر ســلبا عل

وبالتدقيــق فــي هــذه المــادة؛ نــرى أنهــا أجــازت للــدول االعضــاء تعديــل تشــريعاتها 
الداخليــة، بمــا يتالئــم مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة. وباإلســقاط علــى نــص المــادة )6(، نــرى 
أن للــدول، الحريــة باألخــذ بــأي نــوع مــن انــواع االنقضــاء، ولكــن؛ عليهــا ان تأخــذ بعيــن 
االعتبــار، بأنــه يجــب مــن خــالل ذلــك، اعتمــاد التدابيــر الالزمــة لحمايــة الصحــة العامــة، 
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)17( غالباً تكون الدول المستوردة للصناعات واالكتشافات، ومعظمها الدول النامية لعدم وجود قدرات وامكانيات تصنيعية لديها.

والتغذيــة والمصلحــة العامــة والتنميــة فــي المناطــق الحيويــة، )17( وأال يــؤدي األخــذ بنــوع 
معيــن مــن أنــواع االنقضــاء، إلــى تقييــد غيــر معقــول للتجــارة أو يؤثــر علــى النقــل الدولــي 
للتكنولوجيــا. بمعنــى؛ أن تقــرأ المــادة )6( مــن االتفاقيــة مــع المادتيــن )7( و)8(، ولــو أن 
الدولــة المتقدمــة أخــذت باالنقضــاء المحلــي، فيفتــرض عليهــا وضــع نصــوص مرنــة فــي 
تشــريعاتها تســمح للــدول الناميــة مــن االســتفادة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، بمــا يتــالءم مــع 

األهــداف والمبــادئ التــي نــادت بهــا االتفاقيــة، واإلســتغالل المعقــول للحــق.

ونالحــظ أن أغلــب الــدول التــي جــاءت قوانينهــا بعــد دخــول اتفاقيــة تربــس علــم )1994( 
حيــز النفــاذ، تبنــت نوعــاً مــن أنــواع االنقضــاء فــي تشــريعاتها، وغالبــاً االنقضــاء الدولــي، 
كالــدول الناميــة. )18(  أمــا الــدول التــي لــم تنــص مباشــرة علــى نــوع مــن أنــواع االنقضاء، 
فهــي تكفــل فــي تشــريعاتها االنقضــاء المحلــي، وهــي غالبــا الــدول المتقدمــة، كالواليــات 

ــدة األمريكية. المتح

ولكــن؛ رغــم المرونــة التــي رأيناهــا فــي اتفاقيــة تربــس، إال أن مشــكلة عــدم قــدرة الــدول 
الناميــة، لتصنيــع المــواد المبتكــرة - وخاصــة الدوائيــة منهــا- مــا زالــت قائمــة. وبالتالــي 
ســتواجه هــذا الــدول صعوبــة، مــن االســتفادة بشــكل فعــال مــن سياســات االنقضــاء 
المختلفــة. )19( هــذا وقــد عالجــت اتفاقيــة التربــس فــي المــادة )31( الترخيــص االجبــاري 
تحــت عنــوان "االســتخدامات األخــرى بــدون الحصــول علــى موافقــة صاحــب الحــق"، 

وذكــرت الحــاالت التــي تبــرر منــح التراخيــص اإلجباريــة وهــي: 

1 - الطوارئ القومية أو األوضاع األخرى الملحة جداً.
2 - تصحيح الممارسات المضادة للتنافس.

3 - االستخدام غير التجاري لالختراع ألغراض عامة.
4 - البراءة المرتبطة ببراءة اخرى.

ورغــم أن المــادة )31( مــن اتفاقيــة التربــس، تركــت للــدول األعضــاء فــي منظمــة 
التجــارة العالميــة، حريــة تقديــر حــاالت منــح الترخيــص االجبــاري، دون التقيــد بالحــاالت 
المتقدمــة التــي ذكرتهــا المــادة )31( تربــس، إال أن االتفاقيــة وضعــت شــروطاً صارمــة 

)18( وهذا ما سنتناوله تحليال مقارنة في األجزاء القادمة من هذه الدراسة.
ــدول  ــي ال ــة ف ــات الدوائي ــه الصناع ــي تواج ــات الت ــا، والتحدي ــر المفصــح عنه ــات غي ــة المعلوم ــر، حماي ــن صغي ــام الدي )19( حس
الناميــة: دراســة إلتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة )اتفاقيــة تربــس( تشــمل موقــف القانــون المصــري. 

ــر: االســكندرية 2003( 45. )دار الفك
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يجــب توافرهــا لمنــح الترخيــص، تعرقــل اللجــوء إلــى الترخيــص االجبــاري وتحــد مــن 
ــه كجــزاء. )20( فاعليت

ومــن هــذه الشــروط مــا ذكرتــه المــادة 31 تربــس فقــرة )و(، )21( فهــي تشــترط لمنــح الترخيص 
االجبــاري، أن يكــون منــح الترخيــص فــي الدولــة العضــو، فــي منظمــة التجــارة العالمية أساســاً، 
ألغــراض توفيــر االختــراع فــي األســواق المحليــة فــي تلــك الدولــة. وقــد وردت حــاالت منــح 

الترخيــص اإلجبــاري فــي المــادة )31( تربــس علــى ســبيل المثــال وليــس  الحصــر.

ــاري،  ــدول فــي حــال الترخيــص اإلجب ــة، تســمح لل ــل النــص، نــرى وكأن اإلتفاقي وبتحلي
أن يقتصــر أثــر هــذا الترخيــص واإلنتــاج علــى الحــدود المحليــة. بمعنــى أنــه لــو خــرج 
عــن حــدود الدولــة، يحــق للمالــك وقــف ذلــك والتــذرع باإلعتــداء، تحــت مبــدأ االنقضــاء 
المحلــي. وهــذا النــوع مــن الشــروط، يقلــل كثيــراً مــن فرصــة الــدول الناميــة مــن االســتفادة  
مــن موضــوع الترخيــص االجبــاري فــي المــادة )31(، والتــي ال تملــك القــدرة التكنولوجية 

الالزمــة لتصنيــع المنتجــات المبتكــرة و بصفــة خاصــة المنتجــات الدوائيــة.

ــام  ــة لع ــة العام ــس والصح ــة ترب ــأن اتفاقي ــة بش ــالن الدوح ــع إع ــل م ــاء الح ــك؛ ج  لذل
)2001(، )22( وتضمــن البنــد الســادس مــن اإلعــالن الــوزاري الصــادر مــن المؤتمــر، 

إقــرار الــدول األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة بصعوبــة اســتفادة الــدول الناميــة أو 
ــة مــن أحــكام الترخيــص اإلجبــاري؛ لعــدم قدرتهــا الصناعيــة  األقــل نمــواً، اســتفادة فعال
علــى تصنيــع األدويــة.  ولذلــك فقــد كلــف اإلعــالن الــوزاري مجلــس التربــس بــأن يجــد 

حــالً ســريعاً لهــذه المشــكلة. 

ــراراً  ــة، ق ــة التجــارة العالمي ــام لمنظم ــس الع ــي )30 اغســطس 2003( اتخــذ المجل  وف
بإيقــاف تطبيــق الفقــرة )و( والفقــرة )ح(، )23( مــن المــادة 31 مــن اتفاقيــة التربــس فيمــا 

ــة. )24( ــق بالمنتجــات الدوائي يتعل

)21(  " و يجيز البلد العضو هذا االستخدام أساسا ألغراض توفير االختراع في األسواق المحلية في ذلك البلد العضو؛"

)22(  شــغلت قضيــة التربــس والصحــة العامــة اهتمــام المؤتمــر الــوزاري الرابــع لمنظمــة التجــارة العالميــة )WTO( الــذي عقــد 

فــي الدوحــة خــالل الفتــرة مــن 9-14نوفمبــر ســنة 2001
ــة  ــاة القيم ــع مراع ــاالت ، م ــن الح ــة م ــروف كل حال ــب ظ ــة حس ــات كافي ــراءة تعويض ــي الب ــق ف ــب الح ــع لصاح )23( " ح( تدف

االقتصاديــة للترخيــص؛".
)24( باســم أحمــد عــوض، االســتثناءات الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة ببــراءات االختــراع المقــررة لصالــح الــدول الناميــة 

)مكتبــة اإلســكندرية: 2008( بحــث منشــور علــى اإلنترنــت.

)20(  محمد حسام لطفي، مرجع سابق، 60.
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ــدول األعضــاء فــي المجلــس العــام لمنظمــة التجــارة  وفــي )ديســمبر 2005( اتخــذت ال
ــابق الصــادر  ــرار الس ــع الق ــق م ــا يتف ــس بم ــادة )31( ترب ــل الم ــراراً بتعدي ــة، ق العالمي
ــم تحويــل القــرار  بإيقــاف تطبيــق الفقرتيــن )و( و )ح( مــن المــادة ٣١ تربــس، وبذلــك ت
ــم  المؤقــت بإيقــاف تطبيــق الفقرتيــن)و( و )ح( مــن المــادة )31( تربــس إلــى تعديــل دائ

ــن. )25( للفقرتي

وبموجــب هــذا التعديــل أضيفــت المــادة )31 مكــرر(، إلــى اتفاقيــة التربــس وهــى تشــمل )5( 
فقــرات تســمح بتصديــر المنتجــات الدوائيــة، التــي تــم تصنيعهــا بموجــب الترخيــص اإلجبــاري، 
للــدول التــي ال تملــك قــدرة علــى تصنيــع األدويــة، باإلضافــة إلــى منــع ازدواج التعويــض، التــي 
ــض  ــى تعوي ــث ال يحصــل إال عل ــاري، بحي ــص االجب ــة الترخي ــي حال ــراءة ف ــك الب ــح لمال يمن
واحــد فــي الدولــة، التــي صنعــت الــدواء بموجــب الترخيــص االجبــاري بغــرض تصديــره. )26(

كمــا أعطــت المــادة )a/5( مــن اإلعــالن، "للــدول األعضــاء الحــق فــي وضــع األنظمــة 
ــة  ــدأ الدول ــق ومب ــا يتف ــوق بم ــق بموضــوع انقضــاء الحق ــا يتعل ــة فيم ــا بحري الخاصــة به

ــل". )28( ــة بالمث ــدأ المعامل ــة، )27( ومب ــى بالرعاي األول

ــب  ــت لصاح ــا، أعط ــادة )28( منه ــرى أن الم ــس، ن ــة ترب ــوص اتفاقي ــتكماالً بنص واس
بــراءة االختــراع حقــوق كبيــرة، ونــرى أنهــا منعــت اإلســتيراد المــوازي بشــكل صريــح، 
وهــذا ســيؤثر ســلباً علــى مصالــح الــدول الناميــة، حيــث نصــت المــادة، علــى: "1. تعطــي 
بــراءة االختــراع لصاحبهــا الحقــوق التاليــة : - أ ( حيــن يكــون موضــوع البــراءة منتجــاً 
ــم تحصــل علــى موافقتــه مــن هــذه األفعــال: صنــع أو  ــاً، حــق منــع أطــراف ثالثــة ل مادي

)25( باسم أحمد عوض، مرجع سابق

.http://www.wtoarab.org/page.aspx?page_key=duha1&lang=ar Visited on 2/8/2014 )26(

ــى  ــة عل ــوم المفروض ــة أو الرس ــات الجمركي ــق بالتعريف ــرى )تتعل ــة أخ ــة تفضيلي ــة أو معامل ــزة أو حصان ــد إن أي مي )27( يقص

ــورا ،دون  ــح ف ــواردات ( ســوف تمن ــل الصــادرات أو ال ــة لتموي ــل المدفوعــات الدولي ــق بتحوي ــا يتعل ــر أو فيم االســتيراد أو التصدي
قيــد أو شــرط لــكل الــدول األخــرى  المتعاقــدة فــي" الجــات". مثــال عنــد فتــح ســوقها لمنتــج مــا أمــام دولــة مــا فــان هــذا الســوق يعتبــر 
مفتوحــا أمــام كل الــدول المتعاقــدة أيضــا دون شــرط. ونشــير هنــا إن لهــذا المبــدأ اســتثناءات للــدول الناميــة يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي 
: الترتيبــات الحمائيــة  للصناعــات الناشــئة فــي الــدول الناميــة حتــى تقــوى علــى المنافســة العالميــة. العالقــات التفضيليــة التــي تربــط 
ــاد  ــة كاالتح ــالت االقتصادي ــة بالتكت ــات المتعلق ــة(. الترتيب ــة )مســتعمرات قديم ــدان النامي ــع بعــض البل ــة م ــة المتقدم ــدول الصناعي ال
الجمركــي أو منطقــة التجــارة الحــرة بحيــث يتــم منــح مزايــا لــدول التكتــل دون غيرهــا. عبــد الحكيــم الشــرقاوي، الجــات الهــدف و 

ــم االقتصــادي )دار الفكــر الجامعــي: االســكندرية 2003( 10. ــة مــن منظــور تاريــخ العال ــة : رؤي الغاي
ــب و الرســوم و اإلجــراءات األخــرى  ــة كالضرائ ــر التعريفي ــود غي ــى القي ــل: جوهــره عــدم اللجــوء إل ــة بالمث )28( شــرط المعامل

كوســيلة لحمايــة المنتجــات المحليــة ،و مــن ثــم التمييــز ضــد المنتــج المســتورد فمثــال يمنــع علــى الدولــة المتعاقــدة تقديــم إعانــة للمنتــج 
المحلــي لتفضيــل اســتخدامه علــى المنتــج المثيــل المســتورد أو فــرض ضرائــب و رســوم علــى المنتــج المســتورد تفــوق مــا يفــرض 

علــى المنتــج المحلــي. عبــد الحكيــم الشــرقاوي، مرجــع ســابق، 11.
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ــذه األغــراض؛ ب(  ــج له ــك المنت ــع أو اســتيراد 6 - ذل ــع أو بي اســتخدام أو عــرض للبي
ــم تحصــل  حيــن يكــون موضــوع البــراءة عمليــة صناعيــة ، حــق منــع أطــراف ثالثــة ل
علــى موافقتــه مــن االســتخدام الفعلــي للطريقــة ، ومــن هــذه األفعــال: اســتخدام عــرض 
ــه مباشــرة بهــذه  ــم الحصــول علي ــذي يت للبيــع أو بيــع أو اســتيراد علــى األقــل المنتــج ال
الطريقــة لهــذه األغــراض. 2. ألصحــاب بــراءات االختــراع أيضــا حــق التنــازل للغيــر 
عنهــا أو تحويلهــا للغيــر باأليلولــة أو التعاقــب، وإبــرام عقــود منــح التراخيــص ". وبعدهــا 
ــي  ــدول االعضــاء ف ــازت لل ــث أج ــعة، بحي ــة الواس ــذه الحماي ــن ه ــروج م ــت الخ حاول
ــراع،  ــراءات االخت ــح اســتثناءات محــدودة لإلســتفادة مــن ب ــى من المــادة )30( منهــا عل
بمــا ال يتعــارض بصــورة معقولــة مــع االســتخدام العــادي للبــراءة،  وأن ال تخــل بصــورة 
غيــر معقولــة بالمصالــح المشــروعة لصاحــب البــراءة، مــع مراعــاة المصالــح المشــروعة 

لألطــراف الثالثــة. )29(

التجاريــة. )30( وهنــا رأينــا إفــراط فــي موضــوع الحمايــة المقــدم وفــق اتفاقيــة باريــس، 
إذ بموجــب هاتيــن المادتيــن، نــرى أنــه يحــق للمختــرع تجديــد مــدة الحمايــة داخــل دولتــه، 
واســتمرار حمايتهــا بشــكل مســتقل عــن الحمايــة المقدمــة لهــا، فــي الــدول خــارج االتحــاد، 
ــوازي،  ــدم االســتيراد الم ــا يع ــي، مم ــة، ويســتمر االنقضــاء المحل ــك تســتمر الحماي وبذل

إلعتبــاره منافســة غيــر مشــروعة. )31(

3( اتفاقية برن
وفــي عــام )1886( جــاءت "اتفاقيــة بــرن" الخاصــة بحمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة الموقعــة 
فــي 9 ســبتمبر/أيلول 1886، )32( وكونــت فيمــا بينهــا، اتحــاد ســّمي باتحــاد بــرن، وهــو مجموعة 

)29( المــادة )30( االســتثناءات مــن الحقــوق الممنوحــة يجــوز للبلــدان األعضــاء منــح اســتثناءات محــدودة مــن الحقــوق المطلقــة 
الممنوحــة بموجــب بــراءة اختــراع ، شــريطة أن ال تتعــارض هــذه االســتثناءات بصــورة غيــر معقولــة مــع االســتخدام العــادي للبــراءة 
وأن التخــل بصــورة غيــر معقولــة بالمصالــح المشــروعة لصاحــب البــراءة ، مــع مراعــاة المصالــح المشــروعة لألطــراف الثالثــة .

)30( المــادة )6/3( "تعتبــر العالمــة التــي ســجلت طبقــا للقانــون فــي إحــدى دول االتحــاد مســتقلة عــن العالمــات التــي ســجلت فــي دول 
االتحــاد األخــرى بمــا فــي ذلــك دولــة المنشــأ".

)31( وتأثــرت فيهــا تشــريعات الــدول العربيــة األعضــاء فيهــا، وهــم: الجزائــر، مصــر، العــراق، األردن، لبنــان، ليبيــا، موريتانيــا، 
المغــرب، تونــس، ســوريا والســودان.

)32( جــاءت المــادة )2( مــن إتفاقيــة إنشــاء المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، وعرفــت "اتفاقيــة بــرن" بأنهــا:  يقصــد بهــا االتفاقيــة 
ــا.  ــت عليه ــالت أدخل ــة تعدي ــك أي ــي ذل ــا ف ــبتمبر/أيلول 1886 بم ــي 9 س ــة ف ــة الموقع ــة والفني ــات األدبي ــة المصنف الخاصــة بحماي

و"اتحــاد بــرن" يقصــد بــه االتحــاد الدولــي الــذي أنشــأته اتفاقيــة بــرن.

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

)33( يضــم إتحــاد بــرن، عضويــة )49( شــركة مــن شــركات الــدول األعضــاء، حــول العالــم، وهــذه الشــركات منهــا الخاصــة والعامــة، 
والكبيــرة والصغيــرة وهــي عبــارة عــن بنــوك وشــركات تصديــر واســتثمار، وشــركات تأميــن. ملكيــة هــذه الشــركات ترجــع ل)37( دولــة 

منضمــة، وهنــاك بعــض الــدول األعضــاء التــي لهــا شــركتين وأكثــر فــي إتحــاد بــرن. وهــذه الــدول:
أمريكيــا وأندونيســيا وإســرائيل وشــركات شــمال أفريقيــا، وهولنــدا وإســبانيا وفرنســا والبرتغــال وبلجيكيــا، والهنــد وجنــوب أفريقيــا، ســنغفورة 
ــج  ــدا والنروي ــا، وفنلن ــة ســلوفاكيا، وبرمــودا وتركي ــكا وجمهوري ــا والمجــر، وجاماي ــة التشــيك والســويد وهنغاري ــدا وأســتراليا، وجمهوري وكن
وهونــج كونــج، وكوريــا، وبولنــدا وماليزيــا واليابــان، ولوكســومبورغ، والنمســا وايطاليــا والبرازيــل، وسويســرا وســلوفنيا والصيــن وســيرالنكا.
- http://www.berneunion.org/about-the-berne-union/berne-union-members  Visited on )1/8/2014(

مــن الــدول والشــركات حــول العالــم. )33( وبإســتقراء نصوصهــا، رأينــا أنهــا تفــرط أيضــاً فــي 
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتأخــذ باالنقضــاء المحلــي، للــدول األعضــاء فــي االتحــاد، بحيــث 
نصــت المــادة )16( منهــا علــى: "1 - تكــون النســخ المقلــدة عرضــة للمصــادرة فــي أي دولــة مــن 
دول اإلتحــاد، التــي تتمتــع بهــا هــذه النســخ بالحمايــة القانونيــة؛ -2 تطبــق أحــكام الفقــرة الســابقة 
علــى النســخ القادمــة مــن أي دولــة غيــر محميــة بــه أو انتهــت حمايتهــا؛ -3 تجــري المصــادرة 
وفقــاً لتشــريع كل دولــة". كمــا تنــص المــادة )a/VI/4( علــى أنــه: "يمكــن للمالــك منــع تصديــر 
النســخ حتــى تلــك التــي أنتجــت بموافقتــه فــي الــدول المصــدرة". وبالتدقيــق؛ فــي هــذه المــادة نــرى 
أنهــا أفرطــت فــي حمايــة مالــك الحــق، فقــد أجــازت لــه منــع المرخــص لهــم أو الموزعيــن، مــن 
تصديــر أي مــن نســخ المصنــف، التــي أًنتجــت فــي الدولــة محــل الحمايــة، ومحــل عقــد الترخيــص. 
واذا تــم ذلــك، أجــازت للمالــك الحــق فــي مصــادرة هــذه النســخ وفــق تشــريعات دولــة الحمايــة. 
ــل مــن االســتفادة  ــة، ممــا يقل ــات حبيســة دول الحماي ــدة المصنف ــى جعــل فائ ــؤدي إل )34( وهــذا ي

منهــا علــى المســتوى الدولــي، ويحــد مــن ممارســات االســتيراد المــوازي.

ثانياً: موقف التشريعات العربية 
ــا  ــواع االنقضــاء، فمنه ــن أن ــأي م ــذ ب ــي األخ ــة، ف ــة المقارن ــريعات العربي ــت التش اختلف
مــن أخــذ باالنقضــاء المحلــي كتشــريعات األردن والمغــرب والســعودية، ومنهــا مــن أخــذ 
ــذ باالنقضــاء  ــن أخ ــم م ــدة، ومنه ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــي كدول باالنقضــاء اإلقليم

ــا وغيرهــا. ــة، كمصــر وليبي ــة العربي ــدول النامي ــب ال ــل أغل ــي مث الدول

1( األردن والمغرب
يعتبــر التشــريعَْين األردنــي والمغربــي، مــن التشــريعات التــي أخــذت باالنقضــاء المحلــي، 
رغــم تصنيفهــا أنهــا مــن الــدول الناميــة، ولكــن تشــريعاتها جــاءت بشــي مــن الجيــد 

)34(  خــان شــاهد علــي،  إتفاقيــة ) بــرن ( لحمايــة المصنفــات األدبيــة و الفنيــة و رعايــة اإلبــداع الثقافــي، 1988 )المجلــة العربيــة 
الثقافيــة( مــج. 8 ، ع. 14. 59.
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ــي ســياق مكافحــة  ــوق ف ــاً للتعامــل مــع اســتنفاد الحق ــا ســبيالً مرن ــث كفلت ــد، بحي والجدي
االحتــكار؛ )35( بمعنــى أنهــا تحاشــت أثــر االنقضــاء المحلــي، وتمركــز الملكيــة الفكريــة 
ــر  ــذي يؤث ــكار ال ــع هــذا االحت ــق وضــع سياســات لمن ــك عــن طري ــد مالكهــا، وذل ــي ي ف

ــى الســوق. عل

فقد جاءت المادة )21( من قانون براءة االختراع األردني رقم )33/1999(: 

" أ. يكتســب مالــك البــراءة الحقــوق التاليــة :1. منــع الغيــر اذا لــم يحصــل علــى موافقــة 
مالــك البــراءة مــن صنــع المنتــج موضــوع االختــراع او اســتغالله او اســتخدامه او 
ــع  ــراءة منتجــاً.2. من ــع او بيعــه او بيعــه او اســتيراده اذا كان موضــوع الب عرضــه للبي
ــع أو  ــة الصن ــتعمال طريق ــن اس ــراءة م ــك الب ــة مال ــى موافق ــل عل ــم يحص ــر إذا ل الغي
اســتعمال المنتــج المصنــوع مباشــرة بهــذه الطريقــة أو عرضــه للبيــع أو بيعــه أو اســتيراده 

ــع". )36( ــة صن ــراءة طريق اذا كان موضــوع الب

واعتقــد أن المــادة ســالفة الذكــر واضحــة تمامــاً، مــن حيــث أخذهــا باالنقضــاء المحلــي، 
ــى  ــة األشــكال، ويقتصــر االســتغالل عل ــراءة بكاف ــر مــن اســتغالل الب ــع الغي ــث تمن بحي
المالــك، والمــأذون لهــم بموجــب المالــك. وهــذا تمامــاً مــا نصــت عليــه المــادة )9( مــن 
ــي  ــق ف ــف الح ــام 1992: "للمؤل ــم )22( لع ــون رق ــي قان ــف االردن ــق المؤل ــون ح قان
اســتغالل مصنفــه بــأي طريقــة يختارهــا وال يجــوز للغيــر القيــام بــأي تصــرف ممــا هــو 
مبيــن أدنــاه دون إذن كتابــي مــن المؤلــف أو مــن يخلفــه..." )37( ولكــن؛ علــى الرغــم مــن 

)36(  المملكــة االردنيــة الهاشــمية، قانــون بــراءات االختــراع وتعديالتــه رقــم 32 لســنة )1999(، المنشــور علــى الصفحــة 4256 

مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4389 بتاريــخ )1 /11 /99(.

ــواء كان  ــكل س ــة او ش ــأي طريق ــف ب ــاخ المصن ــي: " أ- استنس ــادة )9( ف ــص الم ــف حســب ن ــتغالل بالمصن ــكال االس )37(  وأش

بصــورة مؤقتــة او دائمــة بمــا فــي ذلــك التصويــر الفوتوغرافــي او الســينمائي او التســجيل الرقمــي االلكترونــي 0ب- ترجمــة المصنــف 
الــى لغــة اخــرى او اقتباســه او توزيعــه موســيقيا او اجــراء أي تحويــر عليــه 0ج- التأجيــر التجــاري  للنســخة االصليــة مــن المصنــف 
او نســخة منــه إلــى الجمهــور 0 د- توزيــع المصنــف او نســخه عــن طريــق البيــع او أي تصــرف اخــر ناقــل للملكية 0هـ-اســتيراد نســخ 
مــن المصنــف بكميــات تجاريــة وان كانــت هــذه النســخ قــد اعــدت بموافقــة صاحــب الحــق فيــه 0 و- نقــل المصنــف الــى الجمهــور عــن 

طريــق التــالوة او االلقــاء او العــرض او التمثيــل او النشــر االذاعــي او التلفزيونــي او الســينمائي او أي وســيلة اخــرى 0

ــون المنافســة – ملخــص، ،  ــة وقان ــة الفكري ــوق الملكي ــن اســتنفاد حق ــة بي ــة، العالق ــة الفكري ــة والملكي ــة بالتنمي ــة المعني )35(  اللجن

ــر 2011. 2 ــى 18 نوفمب ــن 14 إل ــف، م ــة جني ــدورة الثامن ال

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

)38(  على الرغم مما ورد في المادة )9( من هذا القانون

أ- يحــق الي مواطــن اردنــي ان يحصــل علــى رخصــة غيــر حصريــة وغيــر قابلــة للتنــازل الــى الغيــر مــن الوزيــر او مــن يفوضــه 
ــى شــكل  ــة ولنشــر هــذه الترجمــة عل ــى اللغــة العربي ــوع او اي شــكل اخــر ال ــي منشــور فــي شــكل مطب لترجمــة اي مصنــف اجنب
مطبوعــة او اي شــكل مشــابه اخــر اذا مــرت ثــالث ســنوات علــى تاريــخ اول نشــر لهــذا المصنــف, ولــم يتــم نشــر اي ترجمــة لــه 
فــي االردن باللغــة العربيــة مــن قبــل مالــك الحــق فــي الترجمــة او بموافقتــه او فــي حــال نفــاذ الطبعــات المترجمــة. ب- ويحــق الي 
مواطــن اردنــي ان يحصــل علــى رخصــة غيــر حصريــة وغيــر قابلــة للتنــازل الــى الغيــر مــن الوزيــر او مــن يفوضــه لنســخ ونشــر 
اي مــن المصنفــات المنشــورة وفــق الشــروط التاليــة:-1 مــرور ثــالث ســنوات علــى تاريــخ اول نشــر ألي مصنــف مطبــوع يتعلــق 
بالتكنولوجيــا او العلــوم الطبيعيــة او الفيزيائيــة او الرياضيــات او مــرور ســبع ســنوات علــى اول نشــر للمؤلفــات الشــعرية والمســرحية 
والموســيقية وكتــب الفــن والروايــات او مــرور خمــس ســنوات علــى اول نشــر الي مصنفــات مطبوعــة اخــرى.-2 ان اليكــون قــد تــم 
توزيــع نســخ عنهــا فــي المملكــة لتلبيــة احتياجــات عامــة للجمهــور او للتعليــم المدرســي او الجامعــي بواســطة صاحــب حــق النســخ 
او بموفقتــه وبســعر يتناســب مــع اســعار المصنفــات المشــابه لــه فــي المملكــة. -3 ان تبــاع النســخة المنشــورة وفــق احــكام هــذا البنــد 
بســعر مســاو او اقــل مــن الســعر المنصــوص عليــه فــي البنــد ) 2( مــن هــذه الفقــرة0 ج- تمنــح رخــص الترجمــة المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة فقــط لغايــات التعليــم المدرســي او الجامعــي او البحــوث ,امــا رخــص النســخ المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة )ب ( مــن هــذه المــادة فتمنــح فقــط الســتعمالها فــي اطــار التعليــم المدرســي او الجامعــي. د- عنــد منــح رخــص للترجمــة او 
النســخ فــان مؤلــف المصنــف االصلــي الــذي تمــت ترجمتــه او نســخة يســتحق تعويضــا عــادال متناســبا مــع معاييــر حقــوق المؤلــف 
الماليــة المتعــارف عليهــا فــي عقــود الرخــص االختياريــة بيــن اشــخاص فــي المملكــة وبيــن اشــخاص فــي دولــة المؤلــف. هـــ- تحــدد 

شــروط واجــراءات منــح الرخــص الــواردة فــي هــذه المــادة بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

ذلــك؛ فقــد جــاءت المــادة )11( مــن نفــس القانــون، )38( كمخــرج عــن نــص المــادة )9(. 
ــة  ــي ترجم ــة ف ــر حصري ــى رخصــة غي ــي الحصــول عل إذا ســمحت ألي مواطــن أردن
ــل مــن حــدة االنقضــاء  ــادة جــاءت للتقلي ــول أن هــذه الم ــف، ويمكــن الق أو نســخ المصن

المحلــي، الــذي أخــذت بــه المــادة )9( مــن هــذا القانــون.

بالرغــم مــن أن األردن تأخــد باالنقضــاء المحلــي، ممــا قــد يــؤدي الــى تقليــل المنافســة، 
ــة  ــون المنافس ــن قان ــادة )9( م ــي الم ــك ف ــت ذل ــا تجنب ــكار، )39( إال أنه ــور اإلحت وظه
غيــر المشــروعة واألســرار التجاريــة )2000( وذلــك مــن خــالل إبطــال أي شــرط مقيــد 

للمنافســة، فــي عقــود الترخيــص. )40(

)39( االحتكار هو: استئثار البائع والمشتري بتحديد السعر بعد تطهير السوق من المنافسين.

واالحتكار على هذا النحو - إما أن يكون في البيع و إما ان يكون في الشراء.
أ_ فأمــا احتــكار البيــع: فهــو عبــارة عــن ســيطرة فــرد أو جماعــة علــى فــرع مــن فــروع اإلنتــاج, ومــن ثــم يتحكــم هــذا الفــرد أو هــذه 
الجماعــة فــي األســعار فــي مواجهــة عــدد مــن المشــترين, وهــو مــا نســميه )بحتــكار العــرض(. وأمــا احتــكار الشــراء: فهــو يعنــي انفــراد 
مشــتر واحــد فــي وجــه عــدد مــن البائعيــن بشــراء ســلعة معينــة, وهــو مــا نســميه ) باحتــكار الطلــب(. لينــا ذكــي، قانــون حمايــة المنافســة 

و منــع االحتــكار : دراســة مقارنــة فــي القانــون المصــري و الفرنســي و االوروبــي )دار النهضــة العربيــة: القاهــرة 2006(. 7.
)40( المــادة 9 أ . يعتبــر باطــال كل نــص او شــرط مقيــد للمنافســة يــرد فــي عقــد ترخيــص يتعلــق بــاي مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 

قــد يكــون لــه اثــر ســلبي علــى التجــارة وقــد يعيــق نقــل التكنولوجيــا ونشــرها وبصفــة خاصــة مــا يلــي : 1. الــزام المرخــص لــه بعــدم 
نقــل التحســينات التــي يجريهــا علــى التكنولوجيــا التــي يشــملها عقــد الترخيــص اال للمرخــص ) النقــل العكســي للتكنولوجيــا المحســنة ( . 
2. منــع المرخــص لــه مــن المنازعــة اداريــا او قضائيــا فــي حــق الملكيــة الفكريــة الــذي تــم ترخيصــه . 3. الــزام المرخــص لــه بقبــول 
الترخيــص بمجموعــة مــن الحقــوق بــدال مــن حــق واحــد . ب. تشــمل حقــوق الملكيــة الفكريــة المذكــورة فــي الفقــرة أ مــن هــذه المــادة 
بوجــه خــاص مــا يلــي : - حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لهــا . - العالمــات التجاريــة . - المؤشــرات التجاريــة . - الرســوم الصناعيــة 

والنمــاذج الصناعيــة . - بــراءات االختــراع . - التصاميــم للدوائــر المتكاملــة . - االســرار التجاريــة . - االصنــاف النباتيــة الجديــدة .
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ــنة )2002(، )41(  ــم )49( لس ــي رق ــة األردن ــون المنافس ــن قان ــادة )7( م ــي الم ــا ف كم
اعتبــرت أن الممارســات الناجمــة عــن تطبيــق قانــون ســاري المفعــول، ال يعتبــر مــن بــاب 
الممارســات المنافيــة للمنافســة. ومــن هنــا؛ مــن مقاصــد القوانيــن الســارية المفعــول، هــي 

قوانيــن حمايــة  الملكيــة الفكريــة الســارية بــاألردن . )42(

وفــي قانــون العالمــة التجاريــة األردنــي )29/2007(  المعــدل، نــص فــي المــادة )25( 
علــى حقــوق مالــك العالمــة، ومــن ضمنهــا حقــه فــي الترخيــص، وفــق عقــود ترخيــص 
ســتنظم بموجــب تعليمــات تصــدر مــن الوزيــر، )43( وأجــاز الترخيــص باســتعمال العالمــة 
التجاريــة، كمــا كان قــد أحــال إجــراءات التســجيل والتجديــد والمنطقــة الجغرافيــة المحــددة 
للتطبيــق والتنــازل والشــطب وأيــة أمــور أخــرى إلــى تعليمــات يصدرهــا الوزيــر. )43( إال 
أن هــذه التعليمــات لــم تصــدر إلــى أن جــاء التعديــل األخيــر لقانــون العالمــات التجاريــة 
رقــم 15 لســنة 2008 الــذي ألغــى فيــه اإلحالــة إلــى تلــك التعليمــات، وبقــي النــص علــى 
إجــازة عقــد الترخيــص باســتعمال العالمــة التجاريــة مــع بعــض أحكامــه، وأحــال موضوع 

تحديــد النطــاق الجغرافــي، إلرادة الطرفيــن، بمــا يتــالءم والتشــريعات الســارية. )44(

وفــي حكــم لمحكمــة العــدل العليــا األردنيــة، جــاء بالقــول: "ان قيــام المســتدعية باســتيراد 
VICE- "بضاعــة وإدخالهــا إلــى مينــاء العقبــة، وهــي عبــارة عــن ســجائر تحمــل عبــارة 

ROY"، لتنافــس عالمــة تجاريــة المســجلة بإســم المســتدعى ضدهــا فــي األردن، وحســب 

ــر المشــروع  ــس غي ــائل التناف ــن وس ــيلة م ــر يشــكل وس ــذا األم األصــول، ونظــرا الن ه
ويشــكل تضليــالً للجمهــور، فــإن حيــازة هــذه البضاعــة ال يمكــن ان تحظــى بحمايــة قانونية، 

)43( صالح زين الدين، العالمات التجارية وطنيا ودولياً ) دار الثقافة للنشر والتوزيع: 2006( 30.

)44( صالح زين الدين، مرجع سابق، 77.

)41( ال تعتبــر الممارســات الناجمــة، عــن تطبيــق قانــون ســاري المفعــول والممارســات الداخلــة ضمــن االجــراءات المؤقتــة التــي 

يقرهــا مجلــس الــوزراء..... اخــالال بالمنافســة بالمعنــى المقصــود فــي المادتيــن 5 و6 مــن هــذا القانــون..."
)42( - قانون العالمات التجارية رقم )33( لسنة 1952.

- قانون عالمات البضائع رقم )19( لسنة 1953.
- قانون حماية حق المؤلف رقم )22( لسنة 1992.
- قانون براءات االختراع رقم )32( لسنة 1999.

- قانون المنافسة غير المشروعة و األسرار التجارية رقم )15( لسنة 2000.
- قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية رقم )4( لسنة 2000.

- قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم )10( لسنة 2000.
- قانون المؤشرات الجغرافية رقم )8( لسنة 2000.

- قانون األصناف النباتية الجديدة رقم )4( لسنة 2000.
- تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم )7( لسنة  2000.

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

)45( المملكة األردنية الهاشمية، محكمة العدل العليا، الطعن رقم )118( لسنة )1992(، منشورات شبكة قوانين الشرق.

)46( تنــص المــادة )37/ب(: "علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة ودون االخــالل بأحــكام االتفاقيــات الدوليــة ذات 

العالقــة، يحظــر اســتيراد بضائــع او منتجــات مشــمولة ببــراءة االختــراع مــن أي شــخص حاصــل علــى ترخيــص مــن مالــك البــراءة 
اذا كان عقــد ترخيصــه يمنعــه مــن التصديــر الــى المملكــة شــريطة أن يخطــر مالــك البــراءة دائــرة الجمــارك والمســجل خطيــا, ويقــوم 
المســجل وعلــى نفقــة مالــك البــراءة باإلعــالن عــن هــذا االخطــار فــي صحيفــة يوميــة محليــة علــى األقــل وتطبــق علــى هــذه الحالــة 

التشــريعات النافــذة"

تؤهــل صاحبهــا التصــدي لمالــك العالمــة التجاريــة المســجلة ألنهــا غيــر متمتعــة بالحمايــة، 
ــة المشــروعة لتمكينهــا مــن إقامــة دعــوى...". )45(   وبالتالــي ال تتوفــر المصلحــة القانوني
كمــا أن المــادة )37/ ب( مــن قانــون بــراءات االختــراع، حظــرت اســتيراد بــراءة اختــراع، 
مــن مرخــص لــه، إذا كان عقــد ترخيصــه يمنعــه مــن التصديــر إلــى المملكــة، شــريطة أن 

يخطــر مالــك البــراءة -علــى نفقتــه- دائــرة الجمــارك والمســجل بذلــك خطيــاً. )46( 

وهــذا مماثــل لمــا جــاءت بــه المــادة )60( مــن قانــون الملكيــة الصناعيــة المغربــي، والتــي 
أجــازت الترخيــص اإلجبــاري، واشــترطت أن يتــم اســتغالل هــذه البــراءات داخــل األراضي 
المغربيــة فقــط، وإذا تــم تجــاوز ذلــك، يعتبــر المرخــص لــه مخالــف للقانــون وبنــود العقــد، 
ويعــرض نفســه للمســاءلة القانونيــة وفــق المــواد )-222 229( مــن نفــس القانــون. ومــن 
ــام أو  ــون الع ــخاص القان ــن أش ــخص م ــكل ش ــوز ل ــى: "يج ــادة )60( عل ــت الم ــا نص هن

الخــاص أن يحصــل مــن المحكمــة علــى ترخيــص إجبــاري لهــذه البــراءة .. بشــرط: 

ــة  ــة فعلي ــال تحضيري ــام بأعم ــراءة أو القي ــراع محــل الب ــي اســتغالل االخت أ- الشــروع ف
ــة. ــة المغربي ــراب المملك ــي ت وجــادة الســتغالله ف

ب- أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية.

ــر مــن  ــذ أكث ــراءة فــي المغــرب من ــي عــن اســتغالل أو تســويق الب ــع التخل ج - أو إذا وق
ثــالث ســنوات.

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، وأن التشــريع المغربــي أخــذ باالنقضــاء المحلــي، إال أنــه كفــل ســبيالً 
ــن )163( و )164(  ــي المادتي ــد نصــت ف ــك الحــق، فق ــل مال ــن قب ــكار م ــع االحت ــا لمن مرن
مــن نفــس القانــون، علــى أحــوال ســقوط حــق مالــك العالمــة التجاريــة فيهــا، إذا لــم يقــم 
باســتعمالها واســتغاللها بالشــكل المطلــوب. وبذلــك نــرى فــي ذلــك ســبيالً لمنــع االحتــكار، 

والتقليــل مــن الحمايــة المفرطــة لصاحــب العالمــة التجاريــة.

ــريع  ــو التش ــعودية، فه ــريعات الس ــى التش ــارة إل ــن اإلش ــد م ــذا الخصــوص ال ب ــي ه وف
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ــي ال يمســح باالســتيراد  ــواع االنقضــاء، وبالتال ــوع مــن أن ــأي ن ــذي ال يأخــذ ب ــد ال الوحي
المــوازي، وال يجيــز االســتفادة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، إال عــن طريــق التراخيــص 
اإلجباريــة، )47( وفــق شــروط وبنــود ضيقــة جــداً، حيــث نصــت المــادة )23( مــن نظــام 
ــة الســعودية )1410هـــ(: "مــع مراعــاة مــا  ــف فــي المملكــة العربي ــوق المؤل ــة حق حماي
ورد فــي هــذا النظــام يقــع باطــالً أي تصــرف فــي حقــوق المؤلــف مــن أي شــخص غيــر 
مــأذون لــه مــن مالــك حــق المؤلــف، وال يترتــب علــى ذلــك التصــرف أي أثــر قانونــي فــي 

مواجهــة مالــك حــق المؤلــف". )48(

وبالرجــوع للتشــريعات األردنيــة، وبمــا أنهــا تأخــذ باالنقضــاء المحلــي، فيحــق لصاحــب 
الملكيــة الفكريــة )أو المرخــص لــه( مــع ذلــك أن يعترض على اســتيراد الســلع األصلية، 
المســّوقة فــي الخــارج، علــى أســاس حــق التصديــر. وبهــذا جــاء حكــم محكمــة التمييــز 
ــا العالمــة  ــة وعليه ــة أجنبي ــأن مجــرد اســتيراد البضاعــة مــن دول ــول، ب ــة بالق األردني
المشــابهة لعالمــة داخــل المملكــة، ال يكفــي لتقريــر عــدم المســؤولية، إال إذا أثبــت أن 
العالمــة التــي اســتغلها، ليســت زائفــة ولــه الحــق فــي اســتعمالها واســتغاللها بموجــب 
ــه  ــاءت ب ــا ج ــاً م ــذا تمام ــنة 1953. )49( وه ــم 19 لس ــع رق ــات البضائ ــون عالم قان
المــادة )41( مــن قانــون الجمــارك األردنــي رقــم )20( لســنة )1998(، حيــث نصــت 
ــن  ــى أي حــق م ــاً عل ــكل تعدي ــي تش ــتوردة الت ــع المس ــال البضائ ــى: " يحظــر إدخ عل
حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاضعــة للحمايــة بمقتضــى التشــريعات النافــذة ذات العالقــة، 

وفقــاً لألســس التاليــة..." )50(

)49( المملكة االردنية الهاشمية، محكمة التمييز، االحكام الجزائية للطعن رقم )120( لسنة )1986(، منشورات شبكة قوانين الشرق.

ــص  ــف إجــراءات التخلي ــا لوق ــة تقبله ــة أو نقدي ــة مصرفي ــفوعاً بكفال ــة المختصــة مش ــى المحكم ــاً إل ــدم طلب )50( لصاحــب الحــق أن يق

واإلفــراج عــن تلــك البضائــع، وذلــك بعــد أن يقــدم للمحكمــة أدلــة كافيــة علــى التعــدي، وتقديــم وصــف مفصــل للبضائــع المخالفــة. - تصــدر 
المحكمــة المختصــة قرارهــا بشــأن الطلــب المشــار إليــه فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ويتــم إبــالغ 
مقــدم الطلـــب بقــرار المحكمــة خــالل مــدة زمنيــة معقولــة، ويجــوز للمســتدعى ضــده أن يســتأنف القــرار لــدى محكمــة االســتئناف خــالل 
ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ تفهمــه أو تبلغــه لــه ويكــون قرارهــا قطعيــا. ب- إذا لــم يقــم مقــدم الطلــب بتبليــغ الدائــرة خــالل ثمانيــة أيــام مــن 
تاريــخ تبليغــه بقــرار وقــف إجــراءات التخليــص واإلفــراج عــن البضائــع، بأنــه تــم إقامــة دعــوى، يتــم اإلفــراج عــن البضائــع بعــد التأكــد من 
اســتيفائها لجميــع المتطلبــات القانونيــة لالســتيراد. ج- للمحكمــة المختصــة أن تأمــر مقــدم الطلــب بــأن يدفــع لمســتورد البضاعــة والمرســلة 
إليــه ومالكهــا التعويــض المناســب عــن جميــع األضــرار التــي لحقــت بهــم نتيجــة وقــف إجــراءات التخليــص واإلفــراج عــن البضاعــة بنــاًء 
علــى طلــب غيــر محــق، أو فــي حــال اإلفــراج عنهــا وفقــاً لنــص الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة. د- يجــوز للمديــر أو مــن يفوضــه وقــف 
إجــراءات التخليــص واإلفــراج عــن البضائــع إذا توافــرت القناعــة لديــه بنــاًء علــى دالئــل ظاهريــة وواضحــة بحــدوث التعــدي وذلــك فــي 
الحــاالت التــي يتعلــق فيهــا األمــر بحقــوق المؤلــف والعالمــات التجاريــة وفقــاً لألحــكام التاليــة: -1 إبــالغ المســتورد وصاحــب حــق الملكيــة 

http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/export/international_exhaustion.htm   Visited on 29/7/2014 )47(

)48( نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية الصادر بالرسوم الملكي رقم )م/11( بتاريخ 1410/5/19 هـ

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

)51(  تعليمــات التدابيــر الحدوديــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم )7( لســنة )2000(، منشــور بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 

)1/10/2000(، ع4013. ع 4457.

وصــدرت تعليمــات رقــم )7( لســنة )2000(، )51( خاصــة بالتدابيــر الحدوديــة لحمايــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، والتــي فــي نصوصهــا بينــت اإلجــراءات التــي تتبعهــا الضابطــة 
ــة  ــة فكري ــوق ملكي ــى حق ــدي عل ــي تعت ــتوردة، والت ــع المس ــة لمصــادرة البضائ الجمركي
داخــل المملكــة، واجــراءات أخــرى لتنفيــذ قــرار المحكمــة المختصــة، فــي حــال اإلفــراج 
عــن تلــك البضائــع، وثبــوت عــدم اعتداؤهــا. واســتثنت المــادة )5( مــن هــذه التعليمــات، 
مجموعــة مــن البضائــع المســتوردة - تأخــذ أحــد أشــكال الملكيــة الفكريــة- ولكــن؛ ال تشــكل 
اعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي المملكــة، وبالتالــي يجــوز إدخالهــا والتصــرف 

فيهــا دون موافقــة مالــك الحــق داخــل المملكــة، وهــي: 

1 - الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية.
2 - البضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة.

3 - البضائــع العابــرة )الترانزيــت( ويشــمل ذلــك البضائــع التــي كانــت مودعــة فــي 
المناطــق الحــرة ونظــم بهــا بيانــات ترانزيــت. )52(

4 - البضائــع التــي يكــون طرحهــا فــي أســواق البلــد المصــدر قــد تــم مــن قبــل صاحــب 
الحــق أو بموافقتــه.

ــنة  ــم )19( لس ــي رق ــع األردن ــة البضائ ــون عالم ــن قان ــادة )13/1( م ــاءت الم ــا ج كم
ــون  ــق قان ــا وف ــيتم مصادرته ــع س ــات بضائ ــتيراد أي عالم ــت إس )1953(، )53( ومنع

)52( تجــارة الترانزيــت هــي اعــادة تصديــر الســلع والبضائــع المســتوردة. حيــث يتــم نقــل البضائــع مــن مراكــز االرســال الــى مراكــز 

وموانــئ االســتقبال بقصــد ايداعهــا مؤقتــاً أو اجــراء بعــض عمليــات التصنيــع عليهــا أو تغليفهــا أو تعبئتهــا ثــم يتــم تصديرهــا دون أن 
تــؤدى عنهــا أي رســوم جمركيــة. محمــود عســاف، مرجــع ســابق، 36.

ــدة الرســمية  ــم )19( لســنة )1953(، منشــور بالجري ــه رق ــع وتعديالت ــات البضائ ــون عالم ــة الهاشــمية، قان ــة األردني )53( المملك

بتاريــخ )17 /1 /1953(، ع1131. ص486.

الفكريــة إن كان عنوانــه معروفــاً لــدى الدائــرة بقــرار وقــف إجــراءات التخليــص واإلفــراج. -2 إذا لــم يتــم إبــالغ الدائــرة خــالل ثمانيــة 
أيــام مــن تاريــخ تبليــغ صاحــب الحــق بقــرار وقــف إجــراءات التخليــص الصــادر اســتناداً إلــى هــذه الفقــرة واإلفــراج عــن البضائــع بأنــه 
ــم اإلفــراج عــن البضائــع بعــد التأكــد مــن اســتيفائها لجميــع المتطلبــات القانونيــة لالســتيراد. -3 للمســتورد الطعــن  ــم إقامــة دعــوى، يت ت
بالقــرار الصــادر بمقتضــى أحــكام هــذه الفقــرة لــدى المحكمــة المختصــة خــالل ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه بهــذا القــرار، ويتــم تطبيــق 
األحــكام الــواردة فــي البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.ه- يحــق لمقــدم الطلــب تحــت إشــراف الدائــرة معاينــة البضائــع التــي تــم 
وقــف إجــراءات التخليــص واإلفــراج عنهــا فــي الحــرم الجمركــي، وذلــك لتمكينــه مــن إثبــات ادعاءاتــه. و- يســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذه 
المــادة الكميــات القليلــة مــن البضائــع ذات الصفــة غيــر التجاريــة والبضائــع الشــخصية والهدايــا الــواردة بحــوزة المســافرين أو فــي طــرود 
صغيــرة، كمــا تســتثنى البضائــع العابــرة )الترانزيــت( والبضائــع التــي يكــون طرحهــا فــي أســواق البلــد المصــدر قــد تــم مــن قبــل صاحــب 
الحــق أو بموافقتــه. ز- ال تتحمــل الدائــرة أي مســؤولية بالتعويــض عــن العطــل أو الضــرر تجــاه المســتورد أو مالــك البضاعــة التــي تــم 
وقــف إجــراءات التخليــص واإلفــراج عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة. المملكــة االردنيــة الهاشــمية، قانــون الجمــارك األردنــي وتعديالتــه 

رقــم )20( لســنة )1998(، منشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ )1/10/1998(، ع 4305. ص 3935.

األستاذة شوق حسين شويكي

132133



130131

الجمــارك، بمعنــى؛ أنــه أي بضائــع مســتوردة تشــكل اعتــداء علــى عالمــات بضائــع داخــل 
المملكــة، وســيتم مصادرتهــا وفقــاً للمــادة )41( مــن قانــون الجمــارك، ال يجــوز اســتيرادها. 
بحيــث نصــت علــى أنــه: "-1 ال يجــوز أن تســتورد إلــى المملكــة بضائــع تكــون فيمــا لــو 
بيعــت عرضــة للمصــادرة بمقتضــى هــذا القانــون، وكذلــك أيضــاً أيــة بضائــع مصنوعــة في 
الخــارج وعليهــا اســم صاحــب معمــل أو بائــع أو تاجــر فــي المملكــة أو عالمتــه التجاريــة 
ــم أو  ــك االس ــق بذل ــة إال إذا ألح ــه التجاري ــمه أو عالمت ــود اس ــى وج ــا عل ــتدل منه أو يس
بتلــك العالمــة التجاريــة اســم البــالد التــي صنعــت أو أنتجــت البضائــع فيهــا. ومــع مراعــاة 
أحــكام هــذه المــادة تعتبــر هــذه البضائــع مــن البضائــع الممنــوع اســتيرادها بمقتضــى قوانيــن 
الجمــارك المرعيــة اإلجــراء إذ كانــت فــي المملكــة وإذا اســتوردت أو أدخلــت أيــة بضائــع 
ــا أو بتســليمها  ــأن يأمــر بمصادرته ــر التجــارة ب ــا وزي ــة فيتصــرف فيه ــى المملك ــذه إل كه
ــإذا صــودرت يجــوز إتالفهــا أو التصــرف فيهــا  ــي يســتصوبها ف للمســتورد بالشــروط الت

علــى أي وجــه آخــر حســبما يشــير رئيــس الــوزراء". )54(

إضافــة إلــى ذلــك؛ جــاءت المــادة )10( مــن قانــون الرســوم الصناعيــة والنمــاذج الصناعية 
ــك الرســم الصناعــي  ــى: "أ .يكتســب مال ــث نصــت عل ــم )14( لســنة )2000(، بحي رق
أو النمــوذج الصناعــي بعــد تســجيله الحــق فــي حمايتــه وذلــك بمنــع الغيــر إذا لــم يحصــل 
علــى موافقتــه مــن القيــام ألغــراض تجاريــة بصنــع منتجــات تــم نســخ الرســم الــذي تحملــه 
أو النمــوذج الــذي تحتويــه أو جــزء أساســي منــه او اســتيراد هــذه المنتجــات أو بيعهــا". 
ــا،  ــة مالكه ــات، دون موافق ــذه المنتج ــتيراد ه ــن اس ــر م ــع الغي ــك؛ يُمن ــب ذل )55( فبموج

ــم  ــر يعل ــة إذا كان الغي ــؤولية القانوني ــة المس ــت طائل ــه تح ــاً، يوقع ــك تعدي ــرت ذل واعتب
ــع  ــى رســم صناعــي أو نمــوذج صناعــي يتمت ــه يتعــدى عل ــم بأن ــدوره أن يعل أو كان بمق

بالحمايــة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون. )56(

ــة  ــة الصناعي ــون الملكي ــي المــادة )53( مــن قان ــر، مــا ورد ف ــى حــد كبي وهــذا يشــابه إل

)55( قانــون الرســوم الصناعيــة والنمــاذج الصناعيــة رقــم )14( لســنة )2000(، المنشــور علــى الصفحــة 1307 مــن عــدد الجريــدة 

الرســمية رقــم 4423 بتاريــخ 2000/4/2.
ــال  ــن االفع ــاي م ــر ب ــام الغي ــر قي ــى: " ج. يعتب ــث نصــت عل ــادة، حي ــس الم ــن نف ــادة )10/ج( م ــه الم ــاءت ب ــا ج ــذا م )56( وه

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة أ مــن هــذه المــادة تعديــا علــى حقــوق مالــك الرســم الصناعــي او النمــوذج الصناعــي يقــع تحــت طائلــة 
ــع  ــوذج صناعــي يتمت ــى رســم صناعــي او نم ــدى عل ــه يتع ــم بان ــدوره ان يعل ــم او كان بمق ــر يعل ــة اذا كان الغي المســؤولية القانوني

ــا الحــكام هــذا القانــون". ــة وفق بالحماي

)54( المملكة األردنية الهاشمية، قانون عالمة البضائع األردني رقم )19( لسنة )1953(، الصادر بتاريخ )29 /12 /1952(

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

)57( المــادة )53( مــن قانــون الملكيــة الصناعيــة المغربــي، تنــص علــى: "يمنــع القيــام بمــا يلــي فــي حالــة عــدم موافقــة مالــك البــراءة 

علــى ذلــك: أ- صنــع المنتــج المســلمة عنــه البــراءة أو عرضــه أو تقديمــه لالتجــار فيــه أو اســتعماله أو اســتيراده ب-اســتعمال طريقــة 
مســلمة عنهــا البــراءة أو عــرض اســتعمالها فــي التــراب المغربــي إذا كان الغيــر يعلــم أو كانــت الظــروف تؤكــد أن اســتعمال الطريقــة 
المذكــورة ممنــوع دون موافقــة مالــك البــراءة. ج-عــرض المنتــج المحصــل عليــه مباشــرة بالطريقــة المســلمة عنهــا البــراءة أو تقديمــه 

لالتجــار فيــه أو اســتعماله أو اســتيراده أو حيازتــه لألغــراض الســالفة الذكــر"

)58( المــادة )124( مــن قانــون الملكيــة الصناعيــة المغربــي: "يخــول تســجيل الرســم أو النمــوذج الصناعــي صاحبــه حــق منــع الغيــر 

مــن القيــام بمــا يلــي عندمــا تكــون األعمــال التاليــة متخــذة ألغــراض تجاريــة أو صناعيــة:
أ-استنســاخ الرســم أو النمــوذج الصناعــي ألجــل اســتغالله. ب-اســتيراد منتــج مستنســخ عــن الرســم أو النمــوذج الصناعــي المحمــي 

أو عرضــه للبيــع أو بيعــه. ج-حيــازة هــذا المنتــج ألجــل عرضــه للبيــع أو بيعــه".
ال تصيــر األعمــال المشــار إليهــا فــي )أ( أعــاله مشــروعة لمجــرد اشــتمال المستنســخ علــى فــوارق ثانويــة بالنســبة الــى الرســم أو 

النمــوذج الصناعــي المحمــي أو تعلقــه بنــوع مــن المنتجــات غيــر نــوع الرســم أو النمــوذج الصناعــي المذكــور.

ــة  ــة أو تقديم ــراءة أو عرض ــج الب ــع منت ــن صن ــر م ــت الغي ــي منع ــي، )57( والت المغرب
ــة  ــتغالل دون موافقـ ــكال االس ــن اش ــكل م ــاي ش ــتيراده أو ب ــتعماله أو اس ــار أو اس لإلتج
ــك  ــا لمالـ ــازت أيض ــون، )58(  وأج ــس القـانـ ــن نف ــادة )124( م ــاءت المـ ــك. وج المال
النمـــوذج الصنـــاعي في منـــع الغير بالقيــــام بأي اســـتغالل للنموذج دون موافقتـــه، ويحـق 

للمـــالك بالتـــالي مســاءلته.

كمــا أن المــادة )54( مــن قانــون حــق المؤلــف األردنــي قانون رقــم )22( لعــام )1992(، 
بينــت حقــوق المؤلــف علــى مصنفــه، وأعطتــه الحــق فــي منــع الغيــر مــن بيــع أو انتــاج 
أو اســتيراد أو تصديــر هــذا المؤلــف دون موافقتــه،  )59( حيــث نصــت الفقــرة )هـــ( مــن 
المــادة، علــى: " للمؤلــف الحــق فــي اســتغالل مصنفــه بــأي طريقــة يختارهــا وال يجــوز 
ــن  ــف أو م ــن المؤل ــي م ــاه دون إذن كتاب ــن أدن ــا هــو مبي ــأي تصــرف مم ــام ب ــر القي للغي
يخلفــه ...... هـــ- اســتيراد نســخ مــن المصنــف بكميــات تجاريــة وإن كانــت هــذه النســخ قــد 
أعــدت بموافقــة صاحــب الحــق فيــه". وجــاءت المــادة )55( مــن نفــس القانــون، واعتبــرت 
ــذا  ــكام ه ــة ألح ــر مخالف ــف، يعتب ــى المصن ــر عل ــن الغي ــابقة م ــال الس ــن األعم أن أي م

)59( للمؤلف الحق في استغالل مصنفه بأي طريقة يختارها وال يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن

كتابي من المؤلف او من يخلفه :-
أ- استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او

السينمائي او التسجيل الرقمي االلكتروني
ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه

ج- التأجير التجاري  للنسخة االصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور
د- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية

هـ-استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه
و- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التالوة او االلقاء او العرض او التمثيل او النشر االذاعي او التلفزيوني او

السينمائي او أي وسيلة اخرى

األستاذة شوق حسين شويكي
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ــاً ألحــكام هــذا  ــر مخالف ــة: "يعتب ــرة الثاني القانــون، وتوجــب المســاءلة، حيــث نصــت الفق
القانــون كل مــن قــام بــأي مــن األفعــال التاليــة:... 2 - كل مــن وزع أو اســتورد ألغــراض 

التوزيــع أو أذاع أو نقــل إلــى الجمهــور دون إذن نســخاً مــن مصنفــات..".

ولــم يخــال قانــون حمايــة المصنفــات النباتيــة الجديــد األردنــي لســنة )2000(، مــن نــص 
يمنــع اإلســتيراد المــوازي، فقــد جــاءت المــادة )15( منــه، علــى حــق المســتنبط )60( فــي 
منــع الغيــر - إذا لــم يحصــل علــى موافقتــه - مــن القيــام بــأي مــن األعمــال التاليــة فيمــا 

يتعلــق بمــواد التكاثــر مــن الصنــف المحمــي ألغــراض تجاريــة: 

1 -  اإلنتاج أو التوالد )اإلكثار(.
2 - التهيئة ألغراض التكاثر.

3 -  العرض للبيع.
4 - البيع او غير ذلك من اعمال  التسويق.

5 - التصدير . 
6 - االستيراد.

7 - التخزين ألي من األغراض المذكورة في هذه الفقرة.
كمــا رأينــا، فــإن جميــع قوانيــن الملكيــة الفكريــة، فــي المملكــة األردنيــة، تمنــع قيــام الغيــر 
بإســتيراد أحــد أنــواع الملكيــة الفكريــة، دون موافقــة المالــك، واذا قــام بذلــك، اعتبــر متعديــاً 
عليهــا يســتوجب المســائلة. وال يقتصــر علــى ذلــك وحســب، وإنمــا وَحَســب المــادة )5/ب( 

مــن تعليمــات رقــم )3( لســنة )2000( والخاصــة بالمســتودعات العامــة. )61( "

ــى أي حــق مــن  ــاً عل ــي تشــكل تعدي ــع المســتوردة الت ــداع البضائ ــات إي ــل طلب ب- ال تقب
حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاضعــة للحمايــة بموجــب التشــريعات النافــذة". فبموجــب هــذا 
المــادة، ال تقبــل طلبــات تخزيــن البضائــع فــي المســتودعات العامــة، والتــي تشــكل اعتــداء 

علــى حقــوق ملكيــة فكريــة فــي المملكــة وفــق للقوانيــن الملكيــة الفكريــة النافــذة.

 ولكــن بإســتقراء نصــوص قانــون بــراءات االختــراع، نجــد المــادة )37( مــن هــذا القانــون 

)61( تعليمات المستودعات العامة رقم )10( لسنة )1999(، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ )16 /1 /1999(، ع 4319. ص188.

ــة  ــوق الملكي ــادر، حق ــد الق ــي عب ــداً. باق ــاً جدي ــاً نباتي ــذي اســتنبط، أو اكتشــف، أو طــور صنف ــات : الشــخص ال )60( مســتنبط النب

ــان  ــة: عم ــب القانوني ــة  )دار الكت ــة مقارن ــة تحليلي ــة : دراس ــات الدوائي ــدة و المنتج ــة الجدي ــاف النباتي ــة باألصن ــة ذات الصل الفكري
.13  )2011

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

ــات  ــة المســؤولية ، أي ممارســات او تحالفــات او اتفاقي ــة بالمنافســة: أ . يحظــر ، تحــت طائل )62( المــادة )5( الممارســات المخل

صريحــة او ضمنيــة تشــكل اخــالال بالمنافســة او الحــد منهــا او منعهــا وبخاصــة مــا يكــون موضوعهــا او الهــدف منهــا مــا يلــي : 
1. تحديــد اســعار الســلع او بــدل الخدمــات او شــروط البيــع ومــا فــي حكــم ذلــك . 2 . تحديــد كميــات انتــاج الســلع او اداء الخدمــات . 
3. تقاســم االســواق علــى اســاس المناطــق الجغرافيــة او كميــات المبيعــات او المشــتريات او العمــالء او علــى أي اســاس اخــر يؤثــر 
ســلبا علــى المنافســة . 4. اتخــاذ اجــراءات لعرقلــة دخــول مؤسســات الــى الســوق او القصائهــا منــه . 5. التواطــؤ فــي العطــاءات او 
العــروض فــي مناقصــة او مزايــدة، وال يعتبــر مــن قبيــل التواطــؤ تقديــم عــروض مشــتركة يعلــن فيهــا اطرافهــا عــن ذلــك منــد البدايــة 

علــى ان ال تكــون الغايــة منهــا منــع المنافســة بــاي صــورة كانــت. 
ــة للمؤسســات  ــي ال تتجــاوز الحصــة االجمالي ــر الت ــة االث ــات ضعيف ــى االتفاقي ــادة عل ــرة )أ( مــن هــذه الم ب. ال تســري احــكام الفق
التــي تكــون طرفــا فيهــا نســبة تحــدد بتعليمــات يصدرهــا الوزيــر لهــذه الغايــة وعلــى اال تزيــد تلــك النســبة علــى )10 %( وعلــى ان 
ال تتضمــن تلــك االتفاقيــات احكامــا بتحديــد مســتوى االســعار وتقاســم االســواق. قانــون المنافســة االردنــي المؤقــت رقــم 49 لســنة 

ــدة الرســمية رقــم 4560 تاريــخ 15 /8 /2002. 2002، المنشــور علــى الصفحــة 3836 مــن عــدد الجري

)63(  المــادة )6( يحظــر علــى أي مؤسســة لهــا وضــع مهيمــن فــي الســوق او فــي جــزء هــام منــه اســاءة اســتغالل هــذا الوضــع 

ــد او فــرض اســعار او شــروط اعــادة بيــع الســلع او  لإلخــالل بالمنافســة او الحــد منهــا او منعهــا بمــا فــي ذلــك مــا يلــي : أ . تحدي
ــه او تعريضهــا  ــى الســوق او اقصائهــا من ــة دخــول مؤسســات اخــرى ال الخدمــات .  ب. التصــرف او الســلوك المــؤدي الــى عرقل
ــدل  ــود المتشــابهة بالنســبة ألســعار الســلع وب ــي العق ــن العمــالء ف ــز بي ــع بالخســارة . ج. التميي ــك البي ــي ذل ــا ف لخســائر جســيمة بم
الخدمــات او شــروط بيعهــا وشــرائها . د. ارغــام عميــل لهــا علــى االمتنــاع عــن التعامــل مــع مؤسســة منافســة لهــا . هـ.الســعي الحتكار 
مــوارد معينــة ضروريــة لممارســة مؤسســة منافســة لنشــاطها او لشــراء ســلعة او خدمــة معينــة بالقــدر الــذي يــؤدي الــى رفــع ســعرها 
فــي الســوق او منــع انخفاضــه.  و. رفــض التعامــل ، دون مبــرر موضوعــي ، مــع عميــل معيــن بالشــروط التجاريــة المعتــادة . ز. 

تعليــق بيــع ســلعة او تقديــم خدمــة بشــراء ســلعة او ســلع اخــرى او بشــراء كميــة محــددة او بطلــب تقديــم خدمــة اخــرى.

ــة  ــة القانوني ــع بالحماي ــث، إذا كان هــذا الطــرف يتمت ســمحت باالســتيراد مــن طــرف ثال
لبــراءة اإلختــراع، وكان هــذا االســتيراد يتفــق ومبــادىء المنافســة التجاريــة المشــروعة، 
بحيــث ال يــؤدي هــذا االســتيراد إلــى منافســة غيــر مشــروعة مــع مالــك بــراءة اإلختــراع 
ــاً للمادتيــن )5( )62( و)6( )63(  فــي المملكــة، وأال يدخــل فــي األعمــال المحضــورة وفق
ــم )49( لســنة )2002(. بحيــث نصــت المــادة )37(  مــن قانــون المنافســة األردنــي رق
علــى انــه: "ال تحــول أحــكام هــذا القانــون دون الســماح ألي شــخص باســتيراد أي مــواد 
أو بضائــع مــن طــرف ثالــث اذا كان الطــرف يتمتــع بالحمايــة القانونيــة لبــراءة االختــراع 
ــادئ المنافســة  ــة فــي المملكــة، إذا كان االســتيراد مشــروعاً ويتفــق مــع مب نفســها المحمي

التجاريــة ويراعــي القيمــة االقتصاديــة لبــراءة االختــراع المحميــة بشــكل عــادل".            

ــض  ــت لبع ــال المؤق ــمح باإلدخ ــام )1999( تس ــي الع ــات ف ــا أيضــا؛ صــدرت تعليم كم
ــس  ــة مجل ــة، بموافق ــل المملك ــاء داخ ــاريع البن ــة لمش ــواد، الالزم ــدات والم اآلالت والمع
ــدات.  ــذه المع ــل ه ــم لمث ــدى حاجته ــن م ــد م ــروع، والتأك ــة المش ــد دراس ــوزراء، بع ال
ونــرى أنــه قــد تشــكل أحــد هــذه اآلالت والمعــدات والمــواد بــراءات اختــراع، كالجرافــات، 
الحفــارات المداحــل، الكمبيرســورات، الرجاجــات ، الكســارات ، الدنابــر... وغيرهــا. وقــد 
تعتــدي علــى بــراءات اختراعــات داخــل المملكــة، ولكــن بالرجــوع للمــادة )5( مــن هــذا 
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ــى المشــروع  النظــام، )64( اشــترطت أن يقتصــر اســتعمال واســتغالل هــذه المعــدات عل
المنــوي تنفيــذه فقــط.

ــة، الصــادر  ــة الفكري ــة حــّق الملكي ــي اإلسترشــادي لحماي ــون العرب كمــا أن مشــروع القان
ــدول  ــن ال ــا بي ــي فيم ــة، أخــذ باالنقضــاء المحل ــدول العربي ــة ال ــس وزراء جامع عــن مجل
ــال  ــر إدخ ــى:" يحظ ــه عل ــادة )135( من ــت الم ــد نص ــة، )65( فق ــي الجامع ــاء ف االعض
ــة  ــى أي حــّق مــن الحقــوق الخاضعــة للحماي ــاً عل ــي تشــّكل تعّدي البضاعــة المســتوردة الت
بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون، وتلتــزم الجهــة المختّصــة، إذا مــا توفّــر لديهــا دالئــل 
ظاهريــة واضحــة، إتّخــاذ التدابيــر الالزمــة لمنــع دخــول البضاعــة المخالفــة إلــى الدولــة 
ــي؛  ــك". وبالتال ــة بذل ــّق الخاضــع للحماي ــب الح ــالم صاح ــر إع ــذه التدابي ــن ه ــن ضم وم
فهــي تحظــر علــى الــدول األعضــاء إدخــال البضائــع المســتوردة التــي تشــكل تعديــاً علــى 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، وبذلــك    المــواد مــن )-154 157( )66( تبيــن اإلجــراءات التــي 
يتوجــب علــى الدولــة صاحــب الحمايــة، أو صاحــب الحــق نفســه بإتخاذهــا؛ لمنــع تعــدي 
ــة  ــو أن جامع ــرى، ل ــا ن ــة. ولكنن ــة الفكري ــوق الملكي ــى حق ــتوردة عل ــع المس ــذه البضائ ه
ــدول العربيــة، أخــذت باالنقضــاء اإلقليمــي علــى األقــل، فيمــا بيــن دول األعضــاء فــي  ال
المنظمــة، بتشــريعاتها التــي تتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكريــة واالســتيراد المــوازي، بدعــوى 
أن معظــم الــدول العربيــة هــي دول ناميــة، وبالتالــي هــي مســتوردة للملكيــة الفكريــة غيــر 
مصــدرة لهــا، مقارنــة بــدول اإلتحــاد األوروبــي وأمريكيــا، ففــي ذلــك إغنــاء إلمكانياتهــا 

ــذ مشــاريعها بمــا يلــي:  ــات والمعــدات الالزمــة لتنفي )64(  المــادة )5( تلتــزم الجهــة التــي تطلــب الســماح باإلدخــال المؤقــت لآللي

ــن  ــن الفرعيي ــه والمتعهدي ــاً  فيهــا مــدة المشــروع وكلفت ــذ المشــروع لحســابها مبين ــة التــي ينف ــة مــن الجهــة الحكومي ــراز توصي أ- إب
المشــتركين فــي تنفيــذه ومــدة الصيانــة الالزمــة لآلليــات والمعــدات. ب- أن يقتصــر اســتعمال اآلليــات والمعــدات علــى المشــروع . 

ــنة 1999 )48( لس

نظــام اإلدخــال المؤقــت لآلليــات والمعــدات صــادر بمقتضــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )135( مــن قانــون الجمــارك رقــم )20( 
لســنة 1998  

)65( مشــروع القانــون العربــي اإلسترشــادي لحمايــة حــّق الملكيــة الفكريــة، الصــادر عــن مجلــس وزراء الهــدل العــرب، جامعــة 

الــدول العربيــة، منشــورات المركــز العربــي للبحــوث القانونيــة والقضائيــة: بيــروت 2002. 67

)66(  مــادة )154( "لصاحــب الحــّق الخاضــع للحمايــة أن يقــّدم طلبــاً إلــى الجهــة المختّصــة لوقــف إجــراءات التخليــص واإلفــراج 

عــن البضاعــة المســتوردة التــي تمثـّـل تعّديــاً علــى حقـّـه، ويجــب أن يكــون الطلــب مشــفوعاً باألدلــة الكافيــة علــى هــذا التعــّدي، وتقديــم 
وصــف مفصــل للبضاعــة المخالفــة". وتصــدر الجهــة المختّصــة قرارهــا فــي الطلــب الُمشــار إليــه، خــالل أســبوع مــن تاريــخ تقديمــه، 
ــب مــن الجهــة  ــة أن يطل ــراراً بالرفض.مــادة )155("يجــوز لصاحــب الحــّق الخاضــع للحماي ــر مــرور هــذه المــدة دون رّد ق ويعتب
المختّصــة معاينــة البضاعــة المســتوردة التــي يــرى أنهــا تمثـّـل تعّديــاً علــى حقـّـه، ويجــب أن يكــون طلبــه مشــفوعاً باألدلــة الكافيــة علــى 
حــدوث هــذا التعــّدي، ويصــدر بإجــراءات ورســوم المعاينــة قــرار مــن الجهــات المختّصة.مــادة )156( "يتعيـّـن علــى الجهــة المختّصــة 
إخطــار المســتورد وصاحــب الحــق الخاضــع للحمايــة بقراراتهــا الصــادرة وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون ال ســيما المــادة )....( مــن هــذا 
القانون.مــادة )157( "لــذوي الشــأن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار وفقــاً لحكــم المــادة )....( مــن هــذا القانــون وتفصــل المحكمــة المختّصــة 

فــي الطلــب الُمشــار إليــه خــالل ثالثــة أيــام، مــن تاريــخ تقديــم طلــب وقــف التنفيــذ".

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

)67( نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، الصادر في )اكتوبر 2001(، منشور على الرابط التالي: 

- www.e.gov.kw/.../Arabic/.../CUSTOMS/التشريعات 20%والقوانين20% ال... Visited on )11/8 /2014(.

)68( تأتــي تســمية اإلمــارات نســبة إلــى اإلمــارات الســبع التــي شــكلت اتحــادا فيمــا بينهــا وهــي، إمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي وإمــارة 

الشــارقة وإمــارة رأس الخيمــة وإمــارة عجمــان وإمــارة أم القيويــن وإمــارة الفجيــرة. 

وقدراتهــا، وزيــادة فــي التنميــة بيــن الــدول العربيــة. وبالرغــم من ذلــك؛ فهنــاك دول عربية، 
هــي عضــو فــي جامعــة الــدول العربيــة، ولكــن تأخــذ بتشــريعاتها باإلنقضــاء اإلقليمــي أو 

ــة المتحــدة، ومصــر والمغــرب وُعمــان. ــل االمــارات العربي ــي، مث االنقضــاء الدول

ــد،  ــي الموح ــارك العرب ــون الجم ــن قان ــادة )24( م ــاءت الم ــا ســبق، ج ــى م ــداً عل وتاكي
ــة  ــي، ومنعــت إدخــال أي بضاعــة مســتوردة مخالف ــس التعــاون العرب الصــادر عــن مجل
ــة يمنــع إدخــال مثــل هــذه البضائــع،  لهــذا القانــون، أو أي نظــام أو تشــريع داخلــي للدول
ــة، هــي ضمــن  ــة الفكري ــوق الملكي ــى حق ــداًء عل ــع تشــكل اعت ــرى؛ أن اســتيراد بضائ ون
ــى:  ــادة عل ــث نصــت الم ــة العضــو، بحي ــدود الدول ــى ح ــا عل ــوع ادخاله ــة الممن البضاع
"تمنــع اإلدارة بموجــب أحــكام هــذا النظــام " القانــون " أو أي نظــام " قانــون " أو قــرار 
آخــر دخــول البضائــع الممنوعــة أو المخالفــة أو خروجهــا أو عبورهــا، كمــا تمنــع دخــول 
ــات  ــن جه ــادرة ع ــة ص ــب موافق ــا إال بموج ــا أو عبوره ــدة أو وخروجه ــع المقي البضائ

ــة". )67( ــي الدول االختصــاص ف

ومــن هنــا رأينــا؛ أن كال مــن المشــرعين األردنــي والمغربــي، أخــذا باالنقضــاء المحلــي، 
فــي مختلــف قوانينهــم التــي تحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى اختالفهــا، ولكنهــا كانــت 

ســبيال مرنــا لمنــع اإلحتــكار بالرغــم مــن سياســة االنقضــاء المحلــي. 

2( دولة اإلمارات العربية المتحدة
فــي حــاالت أخــرى؛ قــد يــؤدي بيــع المنتــج المحمــي بموجــب الملكيــة الفكريــة ألول مــرة 
ــة  ــن الملكي ــوق م ــة حق ــى انقضــاء أي ــه إل ــة أو بموافقت ــة الفكري ــد صاحــب الملكي ــى ي عل
الفكريــة بالنســبة إلــى تلــك المنتجــات علــى الصعيــد المحلــي وفــي داخــل اإلقليــم أيضــا، 
وال يصبــح باإلمــكان االعتــراض علــى التصديــر المــوازي داخــل اإلقليــم باالســتناد 
ــدول  ــن ال ــة المتحــدة، )68( م ــارات العربي ــة االم ــر دول ــة. تعتب ــة الفكري ــى حــق الملكي إل
العربيــة التــي أخــذت بتشــريعاتها بهــذا النــوع مــن االنقضــاء، فســمحت بتشــريعاتها للغيــر 
ــار  ــاد، دون اعتب ــم اإلتح ــل إقلي ــة داخ ــة الفكري ــوق الملكي ــتيراد لحق ــال االس ــام بأعم القي
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ذلــك تعديــاً، يســتوجب المســاءلة. فقــد جــاء فــي المــادة )55( مــن قانــون تنظيــم الملكيــة 
ــق  ــه ح ــص ل ــى: "للمرخ ــت عل ــي نص ــام )1992(،)69( والت ــي لع ــة االمارات الصناعي
اســتغالل واســتعمال موضــوع الحمايــة المرخــص بــه فــي جميــع أراضــي الدولــة طــوال 
مــدة الحمايــة القانونيــة فــي كل المجــاالت وبجميــع الوســائل مــا لــم ينــص عقــد الترخيــص 
ــة  ــتغالل عالم ــأن اس ــة، ب ــة اإلتحادي ــرار للمحكم ــاء ق ــا ج ــك...". وكم ــالف ذل ــى خ عل
تجاريــة دون موافقــة مالكهــا، هــي قرينــة علــى ثبــوت وقــوع الضــرر علــى مالكهــا، ممــا 
يســتوجب التعويــض. )70(  وكمــا جــاء أيضــاً فــي المــادة )17( مــن نفــس القانــون، علــى 
أنــه: " تقتصــر الحقــوق التــي تخولهــا البــراءة أو شــهادة المنفعــة علــى األعمــال التــي تتــم 
ألغــراض صناعيــة أو تجاريــة.  وال تمتــد هــذه الحقــوق الــى األعمــال الخاصــة بالمنتــج 
الــذي تحميــه بعــد بيعــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ومــع ذلــك إذا كانــت البــراءة 
أو شــهادة المنفعــة تتعلــق أيضــاً باســتعمال خــاص للمنتــج، فيكــون لمالكهــا حــق االحتفــاظ 

بهــذا االســتعمال".

ونــرى أن تشــريعات دولــة اإلمــارات، منعــت الغيــر مــن االســتيراد المــوازي مــن الخارج، 
لبضائــع تشــكل تعديــاً علــى حقــوق ملكيــة فكريــة داخــل دولــة االمــارات، فقــد نصــت فــي 
المــادة )15( مــن قانــون تنظيــم الملكيــة الصناعيــة، علــى أنــه: " تخــول البــراءة أو 
شــهادة المنفعــة لمالكهــا الحــق فــي منــع الغيــر مــن األعمــال اآلتيــة: 1. تصنيــع المنتــج 
واســتيراده وعرضــه للبيــع وبيعــه واســتعماله أو االحتفــاظ بــه بهــدف العــرض للبيــع أو 
ــا وجــاءت  ــج". كم ــراءة أو شــهادة المنفعــة عــن منت ــح الب ــا تمن ــك عندم لالســتعمال، وذل
المــادة )49( مــن نفــس القانــون، والتــي تحدثــت عــن حــق مالــك النمــوذج الصناعــي، فــي 
منــع الغيــر مــن اســتعمال منتجــه بقصــد تصديــره للخــارج، أو اســتيراد أي منــج لــه نفــس 
النمــوذج، مهمــا كان اســتخدام، يعتبــر هــذا التصــرف غيــر مشــروع، ويقــع الغيــر تحــت 
طائلــة المســاءلة، فقــد نصــت: " تخــول الحمايــة المقــررة للتصميــم أو النمــوذج الصناعــي 
بمقتضــى هــذا القانــون، الحــق فــي منــع الغيــر مــن ممارســة األعمــال اآلتيــة: 1. اســتعمال 
ــق  ــج يتعل ــتيراد أي منت ــج؛ 2.اس ــة أي منت ــي صناع ــي ف ــوذج الصناع ــم أو النم التصمي
ــب  ــه. وال تنقل ــع أو بيع ــه بغــرض عرضــه للبي ــوذج الصناعــي أو حيازت بالرســم أو النم

)69( قانــون اتحــادي رقــم )44( لســنة 1992 فــي شــأن تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج 
الصناعيــة: صــادر بتاريــخ )15 ربيــع الثانــي 1413 هـــ(.

ــة االمــارات  ــا". دول ــة مالكه ــة دون موافق ــوت اســتغالل عالمــة تجاري ــة بمجــرد ثب ــة ومعنوي ــوع أضــرار أدبي ــوت وق )70( "ثب
العربيــة المتحــدة، المحكمــة اإلتحاديــة العليــا، االحــكام الجزائيــة فــي الطعــن رقــم )98( لســنة )27( قضائيــة، ومنشــور بتاريــخ 

.)2006/  10/  16(
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)71( " وحيــث ان النيابــة العامــة اتهمــت.. فــي جنحــة، حــال كونــه صاحــب محــل العــاب فيديــو، ونســخ وبــاع أقــراص األلعــاب، دون 
موافقــة مــن المؤلــف مالــك المصنــف، أو مــن يخولــه وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي االوراق... والزامــه بالكــف عــن منازعــة المدعيــة 
بالحــق المدنــي واالمتنــاع عــن نســخ واســتيراد وبيــع اقــراص المنســوخة وخاصــة االلعــاب والتصريــح للمدعيــة بالحــق المدنــي بنشــر 
الحكــم فــي صحيفتيــن يوميتيــن باللغــة العربيــة واالنجليزيــة علــى نفقــة المتهــم مــع حفــظ حــق المدعيــة بإقامــة دعــوى مدنيــة مســتقلة 
للمطالبــة بالتعويــض عــن االضــرار الماديــة والمعنويــة". حكومــة دبــي، محكمــة التمييــز، األحــكام الجزائيــة للطعــن رقــم )374( 

لســنة )2000( قضائيــة، منشــور بتاريــخ )7 /4 /2001(.

األعمــال المشــار إليهــا مشــروعة، لمجــرد اختــالف مجالهــا عــن مجــال اســتعمال الرســم 
أو النمــوذج الصناعــي الــذي يحميــه القانــون، أو أنهــا تتعلــق بمنتــج يختلــف عــن الرســم أو 
النمــوذج المســجل". وبذلــك؛ حكمــت محكمــة تمييــز حكومــة دبــي، فــي قضيــة اســتغالل 
اقــراص بــالي ستيشــن واســتيرادها، بكــف يــد الغيــر عــن بيــع واســتغالل المصنــف؛ ألنــه 
قــام بذلــك دون موافقــة المالــك، مــع حــق المدعيــة بإقامــة دعــوى مدنيــة مســتقلة للمطالبــة 

بالتعويــض عــن األضــرار الماديــة والمعنويــة. )71(

وكمــا جــاء فــي عــدة قــرارات للمحكمــة االتحاديــة العليــا، والتــي بموجبهــا، منعــت 
أصحــاب الــوكاالت التجاريــة، مــن تجــاوز هــذه الوكالــة بتصديــر البضائــع التــي تحمــل 
ــذه  ــتيراد ه ــى اس ــاد، أو حت ــر دول اإلتح ــة أخــرى غي ــى دول ــة، إل ــة معين ــة تجاري عالم
ــم  ــرار رق ــي الق ــث جــاء ف ــة مالكهــا. حي ــدون موافق ــع مــن دول خــارج االتحــاد ب البضائ
)218( لســنة )2008( "....حكمــت المحكمــة بتغريــم وفــرض مبلــغ مائتــي ألــف درهــم 
مــع المصروفــات للمطعــون ضدهــا، وذلــك بســبب خرقهــا اإلتفــاق مــع الطاعــن، والــذي 
بموجبــه اتفقــت مــع المطعــون ضدهــا بصفتهــا الوكيــل المعتمــد لــذات المنتــج بإيــران علــى 
اســتيراد مكيفــات الهــواء المذكــورة عبــر دبــي لغــرض توصيلهــا إلــى إيــران، دون امكانيــة 
تصديرهــا إلــى دولــة أخــرى أو حتــى بيعهــا فــي نفــس الدولــة... )72( ". وفــي حكــم آخــر 
ــة  ــة تجاري ــع تحمــل عالم ــر بإدخــال بضائ ــام الغي ــأن: "قي ــرت ب ــي أق ــز دب ــة تميي لمحكم
معينــة، مملوكــة فــي اإلتحــاد، وذلــك مــن قيــام المطعــون ضــده باســتيراد تلــك البضائــع 
ــروعة  ــر مش ــة غي ــد منافس ــا يع ــو م ــة، وه ــر مراقب ــددة الغي ــذ المتع ــق المناف ــن طري ع
لمخالفتهــا المادتيــن 55 و92 مــن قانــون التجــارة، واعتــداء علــى حقــوق المرخــص لهــم 

)72( دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المحكمــة االتحاديــة العليــا، األحــكام المدنيــة والتجاريــة، طعــن رقــم )218(، لســنة )28( 
قضائيــة، منشــور بتاريــخ )18 /3 /2008(. وحكــم آخــر لمحمــة االمــارات االتحاديــة، بحيــث جــاء فيــه: "الــزام المطعــون ضدهمــا 
األولــى والرابــع بــأن يدفعــا للطاعنــة علــى ســبيل التضامــن مبلــغ "2.560.861" درهمــاً، تعويضــا ماديــا ومعنويــا عمــا لحــق بهــا 
ــة، وبإلزامهــم بعــد اســتيراد او جلــب أو عــرض أو بيــع وتشــويق أي  مــن تعديــات علــى وكاالتهــا التجاريــة المقيــدة حصــرا بالدول
ــات  ــة إعالن ــة الدعــوى والكــف عــن أي ــة بصحيف ــة، المبين ــة الطاعن ــوكاالت التجاري ــة- محــل ال ــات التجاري ــل العالم منتجــات تحم
تجاريــة ترتبــط بمنتجــات الوكالــة التجاريــة رقــم...". دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المحكمــة االتحاديــة العليــا، االحــكام المدنيــة 

والتجاريــة فــي الطعــن رقــم )329( لســنة )28( قضائيــة، منشــور بتاريــخ )12 /4 /2009(.
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ــة.." )73( ــن بالمنطق ــوكالء الحصريي وال

كمــا ونصــت المــادة )7/3( مــن قانــون اتحــادي رقــم ) 40 ( لســنة )1992(، فــي شــأن 
ــف  ــتغالل أي مصن ــوز اس ــف: " 3.... ال يج ــوق المؤل ــة وحق ــات الفكري ــة المصنف حماي
ــي  ــإذن كتاب ــة المتحــدة إال ب ــارات العربي ــة اإلم ــور بدول ــه للجمه ــق نقل فكــري عــن طري

موثــق مــن المؤلــف".

وجــاء قانــون الجمــارك اإلماراتــي رقــم )85( لســنة )2007(، وتنــاول فــي المــادة )80( 
منــه، علــى مجموعــة مــن البضائــع التــي يمنــع دخولهــا الســوق اإلماراتيــة، وتعتبــر مــن 
البضائــع الممنوعــة، )74 ( يحظــر دخــول البضائــع التاليــة إلــى المناطــق واألســواق الحرة: 
ــع  ــواد المشــعة .3 - األســلحة ......4 - البضائ ــة لالشــتعال..2 - الم ــع القابل 1 - البضائ
ــة ،  ــة والفني ــة واألدبي ــة والصناعي ــة التجاري ــة الملكي ــة بحماي ــة المتعلق ــة لألنظم المخالف

الصــادر بهــا قــرارات مــن الجهــات المختصــة ...".)75(

3( جمهورية مصر
بالذهــاب إلــى تشــريعات دول أخــرى، نــرى فيهــا أن حقــوق الملكيــة الفكريــة، تنقضــي فور 
بيــع المنتــج، مــن قبــل صاحــب الملكيــة الفكريــة أو بموافقتــه، فــي أي مــكان فــي العالــم، 
وهــذا النــوع مــا يســمى بالبيــع األول، والتــي تأخــذ بــه أغلــب الــدول الناميــة، ومــن ضمــن 
ــي،  ــد أخــذت مصــر فــي تشــريعاتها باالنقضــاء الدول ــا، )76( فق ــدول مصــر وليبي هــذه ال
حيــث نصــت المــادة )10( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري رقــم )82( لســنة 
)2002(، "يســتنفد حــق مالــك البــراءة فــي منــع الغيــر مــن اســتيراد أو اســتخدام أو بيــع أو 
توزيــع الســلعة، إذا قــام بتســويقها فــي أيــة دولــة أو رخــص للغيــر بذلــك". وبذلــك أعطــت 
ــة  ــع ومالحق ــراع، دون تتب ــراءة االخت ــي اســتعمال واســتغالل ب ــة ف ــة الكامل ــر الحري للغي
المالــك لــه، فيجــوز للغيــر بيــع ورهــن والتصــرف واســتيراد وتصديــر هــذه البــراءات بــكل 

)73( دولة دبي، محكمة التمييز، االحكام اإلدارية في الطعن رقم )180( لسنة )2002(، منشور بتاريخ )3 /3 /2003(.
)74( البضائــع الممنوعــة البضائــع التــي تمنــع الدولــة اســتيرادها أو تصديرهــا باالســتناد الــى أحــكام هــذا النظــام " القانــون " أو نظــام 

" قانــون " آخــر. وذلــك حســب التعريــف الــواد فــي المــادة )2( مــن نفــس القانــون.

ــارك  ــون ( الجم ــي شــأن نظــام ) قان ــي14 رمضــان 1428 هـــ. ف ــم )85( لســنة )2007( الصــادر ف )75( مرســوم اتحــادي رق
ــي. ــج العرب ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل الموحــد ل

ــة  ــة الفكري ــة الملكي ــون حماي ــع قان ــق م ــى حــد التطاب ــابه إل ــا تتش ــي، ونصوصه ــة باالنقضــاء الدول )76( أخــذت التشــريعات الليبي
ــة  ــي لحماي ــون الليب ــع: القان ــد راج ــي. للمزي ــري دون الليب ــريع المص ــى التش ــن عل ــي المت ــث ف ــأقصر الحدي ــك س ــري، لذل المص

االختراعــات الصــادر ســنة )1961(.
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حريــة، ولكــن بمــا ال يضــر بالمصالــح المشــروعة لمالــك البــراءة، وهــذا مــا نصــت عليــة 
الفقــرة )6( مــن نفــس المــادة ســالفة الذكــر: "6 - األعمــال التــي يقــوم بهــا الغيــر خــالف 
ــراءة،  ــادي للب ــع االســتخدام الع ــول م ــر معق ــارض بشــكل غي ــدم، شــريطة أال تتع ــا تق م
وأال تضــر بصــورة غيــر معقولــة بالمصالــح المشــروعة لصاحــب البــراءة، مــع مراعــاة 

المصالــح المشــروعة للغيــر".

بمعنــى أال يتعــدى الغيــر علــى االســتخدام العــادي للبــراءة، وال أن يقــوم بتصديرهــا مثــالً 
ــوم  ــك الحــق، أو أن يق ــة لمال ــوق األدبي ــى الحق ــي عل ــر بالتال ــة ال تحميهــا، ويؤث ــى دول إل
ــك  ــم المال ــة أو عل ــا ودون موافق ــر عليه ــراءة، تؤث ــى الب ــة عل ــرات جوهري ــال تغيي بإدخ
بذلــك. تمامــاً كمــا جــاء فــي المــادة )198( مــن نفــس القانــون والتــي تحدثــت عــن حــق 
الُمســتنبط علــى المصنــف النباتــي، ونصــت علــى: " ويحــق للمربــى أن يمنــع الغيــر مــن 
تصديــر الصنــف المحمــي إذا كان التصديــر يــؤدى إلــى إكثــار الصنــف فــي بلــد ال يتمتــع 
ــف  ــر الصن ــن تصدي ــر م ــع الغي ــى من ــق للمرب ــك ال يح ــع ذل ــة وم ــه بالحماي ــف في الصن

ــه هــو االســتهالك". ــة إذا كان الغــرض من ــى أي دول المحمــي إل

ــارات تؤكــد علــى  ــة الفكريــة، بعب ــم يخــال أي نــص ينظــم أي نــوع مــن حقــوق الملكي ول
ــأي شــكل مــن  ــر مــن اســتخدام واســتغالل الحــق، ب ــع الغي ــي من ــك ف انقضــاء حــق المال
األشــكال، ففــي نصــوص حمايــة حــق المؤلــف، نصــت المــادة )147( مــن قانــون الملكيــة 
الفكريــة المصــري، ســابق الذكــر علــى أنــه: "...... ويســتنفد حــق المؤلــف فــي منــع الغيــر 
مــن اســتيراد أو اســتخدام أو بيــع أو توزيــع مصنفــه المحمــي وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون 

إذا قــام بإســتغالله وتســويقه فــي أيــة دولــة أو رخــص للغيــر بذلــك". 

ــة: "يســتنفد حــق  ــك العالمــة التجاري ــوق مال ــق بحق كمــا جــاءت المــادة )71( فيمــا يتعل
ــع المنتجــات  ــع أو توزي ــن اســتيراد أو اســتخدام أو بي ــر م ــع الغي ــي من ــة ف ــك العالم مال
ــة أو رخــص  ــة دول ــي أي ــك المنتجــات ف ــام بتســويق تل ــي تميزهــا هــذه العالمــة إذا ق الت

ــك".  ــر بذل للغي

وجــاءت أيضــاً المــادة )127( مــن نفــس القانــون، والتــي نظمــت حقــوق صاحــب النموذج 
الصناعــي، بقولهــا: "يترتــب علــى تســجيل التصميــم أو النمــوذج الصناعــي حــق صاحبــه 
فــي منــع الغيــر مــن صنــع أو بيــع أو اســتيراد المنتجــات المتخــذة شــكل هــذا التصميــم 
أو النمــوذج أو تتضمنــه. ويســتنفد الحــق فــي منــع الغيــر مــن اســتيراد أو بيــع أو توزيــع 
ــة أو  ــة دول ــي أي ــات ف ــك المنتج ــويق تل ــه بتس ــام صاحب ــا إذا ق ــار إليه ــات المش المنتج
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رخــص للغيــر بذلــك". 

ــاول  ــذي تن ــة المصــري، وال ــة الفكري ــة الملكي ــون حماي ــي مــن قان ــاب الثان كمــا جــاء الب
موضــوع حمايــة التصميمــات التخطيطيــة للدوائــر المتكاملــة، نصــت المــادة )51( 
منــه: "مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام الحمايــة المقــررة فــي هــذا البــاب يجــوز ألي شــخص 
ــا  ــر مم ــل أو أكث ــق بعم ــب الح ــن صاح ــص م ــر ترخي ــام بغي ــاري القي ــي أو اعتب طبيع
ــع  ــع أو التوزي ــتيراد أو البي ــمل االس ــذي يش ــاري ال ــتغالل التج ــخ أو االس ــي: 1. النس يل
ــة تحتــوى علــى تصميــم تخطيطــي محمــي أو لســلعة تدخــل فــي صنعهــا  لدائــرة متكامل
ــه أن  ــا ل ــم يكــن متاًح ــم أو ل ــع الفعــل مــن شــخص ال يعل ــة، إذا وق ــرة المتكامل ــك الدائ تل
ــا  ــا تخطيطيً ــن تصميًم ــلعة تتضم ــة أو الس ــرة المتكامل ــك الدائ ــل، أن تل ــت الفع ــم وق يعل
محميــاً. وفــي هــذه الحالــة يجــوز للحائــز مقابــل أداء تعويــض عــادل لصاحــب الحــق، أن 
يتصــرف فيمــا لديــه مــن مخــزون ســلعي، أو ســلع أمــر بشــرائها، وذلــك بعــد إخطــاره 
مــن صاحــب الحــق، بكتــاب مســجل...؛ 2. االســتخدام الشــخصي .... 3. ... 4. اســتيراد 
ــم  ــتخدام تصمي ــا بإس ــم انتاجه ــي ت ــة الت ــر المتكامل ــي أو الدوائ ــي محم ــم تخطيط تصمي
تخطيطــي محمــي ســواء كانــت هــذه الدوائــر منفــردة أو مندمجــة فــي ســلعة أو الســلعة 
التــي تحتــوى دائــرة متكاملــة تتضمــن تصميًمــا تخطيطيــاً محميــاً وذلــك متــى تــم تــداول 

ــة أو فــي الخــارج". ــة مصــر العربي ايهــا فــي جمهوري

وكمــا لــم تخــال النصــوص التــي تنظــم حــق المســتنبط فــي الصنــف النباتــي، مــن عبــارات 
تؤكــد علــى انقضــاء حقــه فــي المصنــف وفــي مــواد اإلكثــار بمجــرد البيــع األول، فيحــق 
ــادة )198(  ــالف أشــكاله، فالم ــج بإخت ــع أو تســويق أو اســتيراد المنت ــداول أو بي ــر ت للغي
مــن نفــس القانــون، تنــص علــى: "تســتنفذ حقــوق المربــى علــى مــواد الصنــف المحمــي 
إذا طرحــت للتــداول بمعرفتــه أو بموافقتــه خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة ويحــق للغيــر 
فــي هــذه الحالــة تــداول او بيــع أو تســويق أو توزيــع أو اســتيراد الصنــف المحمــي ســواء 
فــي هيئــة مــواد إكثــار أو مــواد محصــول مــن نبــات كامــل أو أي جــزء منــه أو المنتجــات 

المســتخرجة أو المصنعــة مــن المحصــول أو غيــر ذلــك مــن مكونــات النبــات".

ــع دول  ــة، م ــات الثنائي ــن اإلتفاقي ــى مجموعــة م ــة، عل ــة مصــر العربي ووقعــت جمهوري
أوروبيــة؛ لدعــم االســتثمار بيــن البلديــن، ومــن ضمنهــا حقــوق الملكيــة الفكريــة، بالتبــادل 
أو االســتيراد أو بــأي شــكل مــن اشــكال االســتثمار، ومــن هــذه اإلتفاقيــات: اتفاقيــة بيــن 
حكومــة كنــدا وحكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة لتشــجيع وحمايــة االســتثمارات، 
واتفاقيــة تشــجيع وحمايــة اإلســتثمارات المتبادلــة بيــن حكومتــي جمهوريــة مصــر العربيــة 
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ــات االســتثمار. )77(  ــن اتفاقي ــا م ــا.. وغيره ــة ألباني وجمهوري

ــادل واســتثمار  ــى تب ــذي ســاعدها فــي ذلــك، تشــريعاتها المفتوحــة والتــي شــجعت عل وال
حقــوق الملكيــة الفكريــة، ممــا دعــم التنميــة فــي مصــر.

وفــي العــام )2005( صــدرت الئحــة تعليمــات بالتدابيــر الحدوديــة لحقــوق الملكيــة 
ــوق  ــى حق ــاً عل ــع مســتوردة، تشــكل تعدي ــة فــي مصــر، ومنعــت إدخــال أي بضائ الفكري
ــة  ــى: "يحــق لمالــك حقــوق الملكي ــة، حيــث نصــت المــادة )27( منهــا عل ــة الفكري الملكي
ــراج  ــف اإلف ــص لوق ــى الجمــرك المخت ــدم بشــكوى إل ــي أن يتق ــه القانون ــة أو ممثل الفكري
ــة  ــئ المصري ــى الموان ــا للوصــول إل ــي طريقه ــا أو ف ــرج عنه ــم يف ــي ل عــن الرســائل الت
مــن ســلع أو منتجــات أو عبــوات مســتوردة تحمــل الصفــة التجاريــة متــى أدعــي بتعديهــا 
علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة )حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة – العالمــات التجاريــة 
– المؤشــرات الجغرافيــة – التصميمــات والنمــاذج الصناعيــة – بــراءات االختــراع 

ــة(. )78( ــر المتكامل ــة للدوائ ــات التخطيطي والتصميم

 بمعنــى أنــه بموجــب نصــوص حمايــة الملكيــة الفكريــة، يجــوز إدخــال وإخــراج أي نــوع 
مــن أنــواع الملكيــة الفكريــة، دون الرجــوع للمالــك األصلــي، ولكــن بشــرط أال يــؤدي ذلــك 
إلــى تعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة داخــل مصــر، بمعنــى أن ال يتــم ادخــال بضاعــة 

مقلــدة أو مــزورة ألحــد حقــوق الملكيــة الفكريــة.

ــع  ــص يمن ــن أي ن ــنة )2002( م ــم )82( لس ــارك المصــري رق ــون الجم ــد خــال قان وق
ــا  ــم يعتبره ــر، ول ــة مص ــل جمهوري ــة داخ ــة الفكري ــواع الملكي ــن أن ــوع م ــال أي ن إدخ
ضمــن المــواد الممنــوع ادخالهــا فــي المــادة )15( منــه، والتــي جــاءت:" تعتبــر ممنوعــة 
كل بضاعــة ال يســمح باســتيرادها أو تصديرهــا، وإذا كان اســتيراد البضائــع أو تصديرهــا 
خاضعــاً لقيــود مــن أيــة جهــة كانــت فــال يســمح بإدخالهــا أو إخراجهــا مــا لــم تكــن مســتوفية 

للشــروط المطلوبــة". فهــي ليســت مــن البضائــع الممنــوع ادخالهــا، 

ألن مصــر أخــذت بنــوع االنقضــاء الدولــي، والــذي بموجبــه ينفــذ حــق المالــك فــي تتبــع 

.http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=755 Visited on  11/8/2014 )77(

)78( محسن أمين، التدابير الحدودية للجمارك المصرية لحماية حقوق الملكية الفكرية
http://www.international-mag.com/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=421:2011-04 Visite on 11/8/2014.
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ــراج  ــال واخ ــة، وادخ ــتيراد بحري ــر واالس ــه التصدي ــوز ل ــق، ويج ــتغالل الح ــر الس الغي
ــك بحــدود االســتعمال واالســتغالل المشــروع للحــق.  الحــق كيفمــا يشــاء، وذل

وكمــا ذكرنــا ســابقاُ فقــد اجــاز تعليمــات االدخــال المؤقــت بــاألردن، بإدخال بعــض األدوات 
ــة،  ــة الصناعي ــوق الملكي ــن حق ــكل م ــراع أو أي ش ــراءة اخت ــون ب ــد تك ــي ق واآلالت الت
ــي المشــروع  ــط اســتخدامها ف ــك، بشــرط فق ــة المال ــألردن دون موافق ــا ل أجــازت إدخاله

التــي أدخلــت مــن أجلــه، 

وبالنظــر لقانــون الجمــارك المصــري، فقــد جــاء بحكــم مشــابه لذلــك، عندمــا ســمح بإدخــال 
المــواد األوليــة، والمصنفــات، واعفاهــم مــن الضريبــة الجمركيــة، )79( وذلــك إلدخالهــم 
لتكملــة انتاجهــم وتصنيعهــم فــي مصــر، بشــرط أن يتــم اعــادة تصديرهــم خــالل ســنة مــن 
ــات  ــواد والمصنف ــذه الم ــر ه ــة، وتعتب ــة الجمركي ــت الضريب ــتيرادهم، وإال حل ــخ اس تاري
معفيــة مــن تراخيــص االســتيراد والتصديــر بموجــب القوانيــن المنظمــة لهــا؛ بمعنــى؛ أن 
ــي باالســتيراد المــوازي، فإدخــال بعــض هــذه  ــي، وبالتال مصــر أخــذت باالنقضــاء الدول
المصنفــات األدبيــة أو النباتيــة أو أي نــوع مــن أنــواع هــذه المصنفــات، ال يشــكل اعتــداء 
ــة مــن الحصــول  ــي فهــي معفي ــة مصــر، وبالتال ــة فــي جمهوري ــات المحمي ــى المصنف عل
علــى تراخيــص ســواء عنــد إدخالهــا باالســتيراد أو عنــد اخراجهــا بعمليــة التصديــر لهــا. 

وهــذا مــا يدلــل علــى سياســية االســتيراد المــوازي فــي مصــر.

كمــا وقــد خلــت جميــع نصــوص قوانيــن التــي تنظــم عمليــات االســتيراد والتصديــر، مــن 

)79( مادة 98 

" مستبدلة بالقانون 158 لسنة 1997 
تعفــى بصفــة مؤقتــة مــن الضرائــب الجمركيــة وغيرهــا مــن الضرائــب والرســوم المــواد األوليــة المســتوردة بقصــد تصنيعهــا فــى 
ــة  ــتورد بمصلح ــودع المس ــاء أن ي ــترط لالعف ــا . ويش ــة صنعه ــا أو تكمل ــل إصالحه ــتوردة ألج ــاف المس ــذا األصن ــة وك الجمهوري
الجمــارك تأمينــاً أو ضمانــاً بقيمــة الضرائــب والرســوم المســتحقة ، وأن يتــم نقــل المصنوعــات واألصنــاف بمعرفتــه أو عــن طريــق 
الغيــر إلــى منطقــة حــرة أو أن يتــم تصديرهــا خــالل ســنة مــن تاريــخ االســتيراد فــإذا انقضــت المــدة دون إتمــام ذلــك أصبحــت تلــك 
الضرائــب والرســوم واجبــة األداء ويجــوز إطالــة هــذه المــدة بقــرار مــن وزيــر الخزانــة ، كمــا يجــوز لوزيــر الخزانــة أو مــن ينيبــه 
االعفــاء مــن تقديــم التأميــن أو الضمــان المنصــوص عليــه طبقــاً للشــروط واألوضــاع التــى يصــدر بهــا قــرار منــه . كمــا تعفــى هــذه 
المــواد واألصنــاف أيضــاً مــن الحصــول علــى تراخيــص االســتيراد وتراخيــص التصديــر المنصــوص عليهــا فــى القوانيــن الخاصــة 
باالســتيراد والتصديــر . ويعتبــر التصــرف فــى المــواد واألصنــاف المذكــورة فــى غيــر األغــراض التــى اســتوردت مــن أجلهــا تهريبــاً 
يعاقــب عليــه بالعقوبــات المقــررة فــى هــذا القانــون . ويــرد التأميــن أو الضمــان المشــار إليــه فــى الفقــرة الثانيــة إذا تــم بيــع المنتــج 
النهائــى أو الصنــف الــذى تــم إصالحــه دون تصديــر لجهــات تتمتــع باالعفــاء الكلــى مــن الضرائــب والرســوم .ويــرد مــا يــوازى قيمــة 
االعفــاء الجزئــى مــن الضرائــب الجمركيــة وغيرهــا مــن الضرائــب والرســوم المســتحقة علــى المنتــج النهائــى أو الصنــف المشــار 

إليــه إذا تــم البيــع لجهــات تتمتــع بإعفــاء جزئــى .

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

ــة،  ــة الفكري ــوق الملكي ــد حق ــروج أح ــول وخ ــوع دخ ــا موض ــت فيه ــوص تناول أي نص
ــون )118( لســنة  ــن: قان ــت أهــم هــذه القواني ــة، وكان ــة مصــر العربي ــى جمهوري مــن وإل
)1975( الخــاص بتنظيــم االســتيراد والتصديــر؛ وقانــون رقــم )155( لســنة )2002( بشــأن 

تنميــة التصديــر؛ وقانــون رقــم )22( لســنة )1992( فــي شــأن مركــز تنميــة الصــادرات 
المصريــة لضمــان  الشــركة  بإنشــاء  لســنة )1992(  المصريــة؛ وقانــون رقــم )21( 
الصــادرات؛ وقانــون رقــم )5( لســنة )2002( بإلغــاء العمــل بقانــون ونظــام تحويــل مدينــة 
ــل بعــض أحــكام  ــم )1( لســنة )2006( بتعدي ــون رق ــة حــرة؛ وقان ــى منطق ــور ســعيد إل ب

ــم )5( لســنة )2002(. ــون رق القان
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الخاتمة
ــوع  ــى األخــذ بن ــدول األعضــاء عل ــر ال ــم تجب ــة، ل ــات الدولي ــرى أن االتفاقي ــة؛ ن وبالنهاي
ــريعاتها  ــالءم تش ــا ي ــار بم ــة االختي ــدول حري ــت لل ــاء، وترك ــواع االنقض ــن أن ــن م معي
ــوق  ــع حق ــه لجمي ــي أفردت ــة الت ــر للحماي ــدر الكبي ــن الق ــم م ــة، بالرغ ــا الداخلي وامكانياته
الملكيــة الفكريــة. كمــا واختلفــت التشــريعات العربيــة فــي األخــذ بنــوع االنقضــاء، فبالرغــم 
مــن أن معظــم الــدول العربيــة دول ناميــة، واألفضــل بهــا األخــذ باالنقضــاء الدولــي، إال 
ــة أخــذت  ــي، واالمــارات العربي أن األردن وُعمــان والمغــرب، أخــذت باالنقضــاء الوطن
ــة  ــدول اإلفريقي ــن ال ــا م ــودان وغيره ــا والس ــر وليبي ــال مص ــي، ومث ــاء االقليم باالنقض

ــي. ــوع االنقضــاء الدول أخــذت بن

التكتــالت  نحــو  الجديــد،  العالمــي  االتجــاه  ســياق  وفــي  القومــي،  الصعيــد  وعلــى 
والتجمعــات، البــد مــن تحقيــق التنســيق الضــروري، واالنســجام المطلــوب لمجمــوع 
ــي  ــي، ف ــي الوطــن العرب ــة ف ــة الفكري ــة الملكي ــي تنظــم حماي ــريعات، الت ــن والتش القواني
ــدول  ــع ال ــي جمي ــق ف ــد، يطب ــي موح ــون عرب ــى قان ــول عل ــو الوص ــى، نح ــوة أول خط
العربيــة، ويأخــذ باالنقضــاء الدولــي بيــن دول الوطــن العربــي، وبالتالــي يســمح باالســتيراد 
المــوازي، وكمــا يتناســب مــع ظــروف و طموحــات العالــم العربــي، فــي تحقيــق معــدالت 

ــة. ــة معقول ــة واجتماعي ــو اقتصادي نم

لقــد حاولــت فــي هــذه الورقــة المتواضعــة، التــي تعتبــر مجــرد رصــد لواقــع التشــريعات 
ــح ألن تشــكل  ــية تصل ــن رئيس ــة، وضــع عناوي ــة ذات العالق ــات الدولي ــة واالتفاقي العربي
إطــاراً للنقــاش، بيــن نخبــة مــن الكفــاءات المهنيــة والقانونيــة العربيــة، لهــا خبــرة معروفــة 
ــن  ــة م ــوازي قل ــتيراد الم ــريع. وخاصــة أن موضــوع االنقضــاء واالس ــال التش ــي مج ف
تناولتــه فــي كتاباتهــم، قــد تصــل لدرجــة العــدم، وبمــا أن المجتمعــات المعاصــرة، تتجــه 
نحــو العولمــة والتقــدم التقنــي واالقتصــادي، فــال بــد تنــاول هــذه المواضيــع فــي دراســات 

خاصــة بشــكل معمــق.

انقضاء حقوق الملكية الفكرية

تقنية الخاليا الجذعية 
بين الشرع والقانون

الدكتور عبدهللا محمد خلف الطراونة

148



147

د.عبدهللا محمد خلف الطراونة

الملخص
ــن  ــك م ــي، وذل ــي أو اإلصالح ــب التعويض ــة بالط ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــى اس ــق عل يطل
خــالل إنتــاج خاليــا جذعيــة وأنســجة الســتخدامها لعــالج المرضــى الذيــن يحتاجــون لــزرع 
أعضــاء، وال تتوافــر لهــم األعضــاء التــي تتناســب مــع خاليــا جســمهم بشــكل عــام، فتأتــي 
الخاليــا الجذعيــة التــي تــم استنســاخها -ســواء مــن جســم المريض نفســه أو من جســم شــخص 

آخــر متبــرع- لتحــل محــل الخاليــا أو األنســجة التالفــة التــي تشــكل العضــو البشــري.

ــارت جــدال  ــا أث ــرة، مم ــي الســنوات األخي ــوة ف ــد ظهــرت بق ــة ق ــة الحديث وإن هــذه التقني
فقهيــا وقانونيــا وشــرعيا حــول مشــروعية اســتخدامها، نظــرا لصعوبــة تحققهــا ســواء مــن 
حيــث الحصــول علــى الخاليــا أو حفظهــا أو تخزينهــا أو زراعتهــا أو صرفهــا للغيــر. وإن 
ــا إال إذا وجــدت منظومــة تشــريعية خاصــة تنظــم هــذا  ــات ال يمكــن تجنبه هــذه الصعوب

التقنيــة الحديثــة.

ــتخدم  ــث اس ــي حي ــل القانون ــان التأصي ــرح وبي ــرض والش ــه البحــث بالع ــا تناول ــذا م وه
الباحــث األســلوب الثنائــي فقســم البحــث إلــى مبحثيــن: ففــي المبحــث األول تنــاول ماهيــة 
الخاليــا الجذعيــة مــن خــالل بيــان التعريــف فيهــا - مفهومهــا و وصفهــا القانونــي والطبــي 
ومصادرهــا-، أمــا فــي المبحــث الثانــي: فقــد تنــاول اإلعتــراف الشــرعي والقانونــي 

ــة. ــا الجذعي بالخالي

Summary
Using Stem Cells named compensatory or reformative medicine, this 
through generating of Stem Cells and tissues to use it in treatment of 
patients who need Transplants, and there are no organs that are suitable 
for their bodies and generally their cells, therefore the stem cells which 
were cloned – whether from the patient’s  body or from another body of 
a donor – replaces the damaged cells or tissues which forms the human 
body organ.

This modern technology strongly developed in the last years, which 
created a jurisprudential, Legal, and judicial argument around the Legality 
of its use, as for the difficulty of prove the same, whether from the way the 
stem cells acquired, kept, stored, and transplanted or delivered to others. 
As these difficulties is hardly to be avoided unless there is a special 
legislative mechanism and system to regulate this modern technology and 
define the responsibility that resulted on using it.
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This is what discussed in the research by presentation, explanation, stating 
the lawful and legal grounds, as the researcher used the dual research 
module, so he divided the research into two sections. In the first section: 
the researcher discussed the intrinsic nature of the stem cells, through 
statement of the definition of stem cells - Its concept, legal, medical 
description and its sources . As for the second section: the researcher 
discussed the legitimate and legal recognition of using the stem cells.

تمهيد
يبــدأ كل عمــل بفكــرة ثــم تأتــي مرحلــة التنفيــذ وبعــد ذلــك تظهــر النتائــج الملموســة، وهكــذا 
بــدأت عمليــة اســتخدام الخاليــا الجذعيــة فــي عالج األمــراض المزمنــة واإلصابــات المختلفة 
)1(. حيــث يشــكل اكتشــافها تطــور وتقــدم حقيقــي فــي ميــدان العلــوم الطبيــة الحديثــة، وجــاء 
هــذا التطــور نتيجــة أبحــاث ســعى إليهــا العلمــاء منــذ فتــرة زمنيــة طويلــة. إن هــدف العلمــاء 
مــن وراء هــذه البحــوث فهــم العوامــل الوراثيــة التــي تنظــم التمايــز الخلــوي فــي التطــور 
المبكــر، وبحــث إمكانيــة اســتبدال الخاليــا المريضــة أو التالفــة بأخــرى ســليمة. وقــد القــى 
اكتشــاف العــالج بالخاليــا الجذعيــة اهتمامــا جديــا وبــارزا مــن قبــل العالــم بأســره، نظــراً 
لفكرتــه المســتحدثة فــي المعالجــات المتعــددة وللجــدل األخالقــي والقانونــي المثــار حولــه.)2(

ــة مــن مصادرهــا ومعالجتهــا وفصلهــا وتنقيتهــا  ــا الجذعي ــى الخالي كمــا إن الحصــول عل
مــن المــواد العالقــة بهــا وتخزينهــا وحفظهــا، عمليــة فــي غايــة الصعوبــة، حيــث واجهــت 
عمليــة الحصــول علــى هــذه الخاليــا مــن األجنــة فــي بدايــة تخلقها أو مــن األجنــة المجهضة 
الكثيــر مــن الجــدل والتســاؤالت مــع المنظمــات القانونيــة والدينيــة، )3( األمــر الــذي ترتــب 

)1( عرفــت المــادة األولــى مــن تقنيــن العمــل اإلماراتــي إصابــة العمــل علــى أنهــا: " إصابــة العامــل بأحــد األمــراض المهنيــة بالجــدول 
الملحــق بهــذا القانــون أو بــأي إصابــة أخــرى ناشــئة عــن عملــه حصلــت لــه أثنــاء تأديــة ذلــك العمــل وبســببه ويعتبــر فــي حكــم إصابــة 
العمــل كل حــادث يقــع للعامــل خــالل فتــرة ذهابــه لعملــه أو عودتــه منــه بشــرط أن يكــون الذهــاب واإليــاب دون توقــف أو تخلــف 
أو انحــراف عــن الطريــق الطبيعــي. ومــن جانــب آخــر فقــد عــرف الفقــه الرياضــي اإلصابــة بأنهــا: تعــرض أنســجة جســم الالعــب 
المختلفــة لمؤثــرات خارجيــة أو داخليــة، تــؤدي إلــى إحــداث تغيــرات تشــريحية وفســيولوجية فــي مــكان اإلصابــة ممــا يعطــل عمــل 
ووظيفــة ذلــك النســيج. )زينــب عبــد الحميــد العالــم، التدليــك الرياضــي وإصابــات المالعــب، الطبعــة الخامســة، دار الفكــر العربــي، 

القاهــرة، 1998 ص17(.

)3(  صالــح الكريــم، محمــد الفيفــي، الخاليــا الجذعيــة، مجلــة اإلعجــاز العلمــي، العــدد 11، 1422، ص31.  عبــد الهــادي مصبــاح، 
العــالج الجينــي، ص103، الــدار المصريــة اللبنانيــة، 2001، ص 103.

)2(  بلحــاج العربــي بــن محمــد، مشــروعية اســتخدام الخاليــا الجذعيــة مــن الوجهــة الشــرعية واألخالقيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة 
الوعــي اإلســالمي، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، الكويــت، العــدد526 فــي 23 /7 /2009. ص2.

عليــه توجــه معظــم األبحــاث المتقدمــة إلــى الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة مــن جســم 
الشــخص المريــض نفســه، أو مــن متبــرع، ومــن ثــم االحتفــاظ بهــا فــي بنــوك متخصصــة 
ــة هــي  ــذه الطريق ــر ه ــن، وتعتب ــاء متخصصي ــل أطب ــن قب ــت الحاجــة واســتخدامها م لوق
األنســب ألنهــا تســاعد فــي حــل مشــكلة الحصــول علــى األعضــاء بالنســبة إلــى المرضــى 
الذيــن يحتاجــون إليهــا، )4( وقــد تســاعد فــي حــل مشــكلة رفــض الجســم لألعضــاء المنقولــة 

لــه مــن شــخص آخــر.

ــي  ــة ه ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــي اس ــر ف ــن أن تؤث ــن الممك ــي م ــم الظــروف الت ــن أه وم
ــاء  ــة، ممــا تجعــل األطب ــوع مــن التقني ــة الخاصــة فــي هــذا الن قصــور التشــريعات الطبي
يتــرددون فــي اســتخدامها رغــم علمهــم اليقينــي بعــد إرادة هللا ســبحانه وتعالــى مــن نجــاح 
العمــل الطبــي باســتخدام هــذه النــوع مــن التقنيــة. وذلــك خوفــا مــن مالحقتهــم قانونيــاً وقيــام 

مســؤوليتهم المدنيــة إذا مــا ترتــب علــى اســتخدامها إلحــاق ضــرر بالغيــر.

أهمية البحث
تظهر أهمية هذا البحث من خالل نقاط عدة وأهما:

أوال:  إن موضــوع اســتخدام الخاليــا الجذعيــة فــي عــالج العديد من األمراض المســتعصية 
مــن المواضيــع الحديثــة نســبيا، إذ بــدأت الــدول تهتــم بهــذا النــوع مــن التقنيــة مــن خــالل 
إنشــاء بنــوك خاليــا متخصصــة واســتخدام هــذه الخاليــا فــي العديــد مــن الحــاالت الطبيــة 
والتــي أســفرت عــن نجــاح باهــر، إال أن بعــض الــدول ومنهــا اإلمــارات تفتقــر نصوصهــا 
التشــريعية تنظيــم لهــذه التقنيــة ممــا يثيــر إشــكاليات قانونيــة متعــددة، وإن هــذه اإلشــكاليات 
ــة الحصــول عليهــا، وحفظهــا، وصرفهــا  ــة وكيفي ــا الجذعي ــد طبيعــة الخالي ــة بتحدي متمثل
للمحتاجيــن لهــا، وبيــان أهــم الضمانــات القانونيــة واإلجرائيــة التــي يجــب علــى الطبيــب 
ــه مــن غيــر الممكــن اعتبارهــا عضــو مــن األعضــاء البشــرية مــن  اتباعهــا، الســيما بأن

أجــل تطبيــق قانــون زرع األعضــاء البشــرية عليهــا.

ثانيــا: تتزايــد عمليــات اســتخدام الخاليــا الجذعيــة فــي الوقــت الحاضــر ولكــن لغايــة اآلن 
ــب  ــك يج ــراد، لذل ــا األف ــيحصل عليه ــي س ــد الت ــن  الفوائ ــة ع ــات كامل ــد معلوم ال توج

ــر المشــروع فــي األعضــاء البشــرية، رســالة دكتــوراه، دار العلميــة  )4( بهــذا المعنــى انظــر: حســن عــودة زعــال، التصــرف غي
ــا. ــا بعده ــة، ط1، 2001، ص53 وم الدولي
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ــا وحفظهــا  ــة بخصــوص عمليــات تجميــع هــذه الخالي أن يكــون لديهــم المعلومــات الكامل
ــب مــن  ــك تتطل ــة ذل ــي المســتقبل، ومعرف ــة االســتفادة منهــا ف وتخزينهــا وصرفهــا وكيفي

ــع. ــد بهــا الجمي ــة ليتقي ــة تنظيمهــا بموجــب أنظمــة وتعليمــات قانوني الدول

ثالثــا: ال يقتصــر الموضــوع علــى تحديــد النصــوص القانونيــة الواجبــة التطبيــق علــى هــذا 
النــوع مــن التقنيــة، وإنمــا البــد مــن معرفــة العديــد مــن المصطلحــات الطبيــة المرتبطــة 
ــة  ــف نكه ــا تضي ــا مم ــل بحثن ــاس مح ــي أس ــي ه ــة، والت ــن الطبي ــا بالقواني ــا وثيق ارتباط
علــى هــذا العمــل ومعرفــة للباحثيــن القانونييــن واألطبــاء إلجــراء العديــد مــن الدراســات 
القانونيــة والطبيــة عليهــا، وذلــك نظــرا النعــدام األبحــاث القانونيــة فــي هــذا المجــال علــى 

الصعيــد المحلــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى الصعيــد الدولــي.

إشكالية البحث
ــي  ــا المشــرع اإلمارات ــرد إليه ــم يف ــة ل ــة حديث ــة تقني ــا الجذعي ــة اســتخدام الخالي ــد تقني تع
نصــوص تشــريعية خاصــة تنظمهــا علــى الرغــم مــن أهميتهــا وصعوبــة اللجــوء إليهــا، 
الســيما أنهــا قــد أحدثــت جــدال فقهيــا وقانونيــا حــول شــرعيتها وقانونيتهــا وكيفيــة التعامــل 
معهــا، إال أن المشــرع قــد اعتبــر الخاليــا الجذعيــة نوعــا مــن أنــواع األعضــاء البشــرية 
ــة الخاصــة  ــق األحــكام القانوني ــد تطبي ــأن المشــرع يري ــى ب ــة األول ــد يوحــي للوهل ممــا ق
ــى  ــوع إل ــن بالرج ــة، ولك ــة الحديث ــذه التقني ــى ه ــرية عل ــاء البش ــة األعض ــل وزراع بنق
هــذه النصــوص يتبيــن لنــا بأنهــا يجتنبهــا الغمــوض والقصــور فــي العديــد مــن المواطــن 
المختلفــة؛ لــذا فــال يمكــن تطبيقهــا علــى هــذا النــوع مــن التقنيــة لعجزهــا عــن مواجهتهــا 
وبيــان اآلثــار التــي مــن الممكــن أن تترتــب عليهــا، وإن اســتخدام الخاليــا الجذعيــة وحفظها 
ــا  ــا ووصفه ــع طبيعته ــة خاصــة تتناســب م ــة قانوني ــب إجــراءات تنظيمي ــا يتطل وصرفه

القانونــي، كمــا أن التكويــن التشــريحي الفســيولوجي لــكل منهمــا يختلــف عــن اآلخــر.

أهداف البحث
يهــدف البحــث إلــى عــدة أمــور راعاهــا الباحــث فــي متــن البحــث يمكــن إيجازهــا علــى 

النحــو التالــي:

أوال: يهــدف البحــث إلــى الوصــول لحقيقــة الوصــف القانونــي للخاليــا الجذعيــة مــن خــالل 
ــان ماهيتهــا ومصادرهــا التــي مــن الممكــن اســتخراجها منهــا، الســيما وأن الحصــول  بي

علــى الخاليــا الجذعيــة قــد تــرك جــدال فقهيــا وقانونيــا وأخالقيــا بيــن الفقهــاء.

ثانيــا: يهــدف البحــث إلــى الوقــوف علــى النصــوص القانونيــة التــي مــن الممكــن تطبيقهــا 
علــى هــذا النــوع مــن التقنيــة الحديثــة فــي التشــريعات المقارنة، ودعــوة المشــرع االتحادي 
ــاء  ــن األعض ــا ع ــا جوهري ــا اختالف ــة الختالفه ــوص خاص ــب نص ــا بموج ــى تنظيمه إل
البشــرية ســواء مــن حيــث طبيعتهــا أو حفظهــا أو الحصــول عليهــا أو كيفيــة اســتخدامها.

ثالثــا: يهــدف البحــث إلــى بيــان أهــم الضمانــات الشــرعية والقانونيــة للمريــض أو محــل 
ــن  ــد م ــي ال ب ــة الت ــراءات التنظيمي ــي واإلج ــاس القانون ــد األس ــة، وتحدي ــة الطبي التجرب

ــج. ــب المعال ــل الطبي ــن قب ــا م اتباعه

رابعــا: وأخيــرا يهــدف البحــث بــأن يكــون بــإذن هللا مرجعــا قانونيــا للباحثيــن والدارســين 
فــي المجــال الطبــي، ولبنــة  أوليــة مــن الممكــن البنــاء عليهــا فــي المســتقبل.

خطة البحث
تنــاول الباحــث فــي المبحــث األول: ماهيــة الخاليــا الجذعيــة مــن خــالل بيــان التعريــف 
فيهــا - مفهومهــا وصفهــا القانونــي والطبــي ومصادرهــا-، أمــا فــي المبحــث الثانــي: فقــد 

تنــاول االعتــراف الشــرعي والقانونــي بالخاليــا الجذعيــة.
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المبحث األول
ماهية الخاليا الجذعية

ــن  ــؤولة ع ــة المس ــا الجذعي ــن الخالي ــد م ــن العدي ــام م ــكل ع ــان بش ــم اإلنس ــون جس يتك
ــن  ــؤولة ع ــب المس ــا القل ــال خالي ــبيل المث ــى س ــم، فعل ــي الجس ــات ف ــن العملي ــر م الكثي
ضــخ الــدم للجســم، خاليــا الدمــاغ المســؤولة عــن التفكيــر، خاليــا الكلــى المســؤولة عــن 
تنظيــف الــدم، والخاليــا المكونــة للغضاريــف واألربطــة المســؤولة عــن الحركــة. كمــا أن 
الخاليــا الجذعيــة تتميــز بقدرتهــا علــى االنقســام لتجديــد نفســها بنفســها، ولتكويــن أنــواع 
مختلفــة مــن الخاليــا علــى ســبيل المثــال الخاليــا الجذعيــة للجلــد تســتطيع تكويــن خاليــا 
تكــون طبقــات الجــدد، وأيضــا خاليــا متخصصــة تقــوم بوظيفــة معينــة مثــل تكويــن صبغــة 

ــن.)5( الميالني

وتعــد أقــوى الخاليــا الجذعيــة هــي تلــك التــي يمكــن اســتخراجها مــن الجنيــن فــي مرحلــة 
المضغــة، وهــي المرحلــة التــي تتطابــق مــع وصــف الشــكل فــي القــرآن الكريــم بالجنيــن 
الشــبيه بمضغــة خــالل بيــان مراحــل تكويــن الجنيــن فــي عبــارات وصفيــة، حيــث كشــف 
خلــق الجنيــن اإلنســاني فــي أطــوار بخــالف مــا ظــل حكــرا للتخمينــات، فقــال هللا ســبحان 
ْنَســاَن ِمــْن ُســاَللٍَة ِمــْن ِطيــن، ثـُـمَّ َجعَْلنـَـاهُ نُْطفـَـةً فـِـي قـَـَراٍر َمِكيــن،  وتعالــى: ﴿َولَقـَـْد َخلَْقنـَـا اإْلِ
ــاَم  ــْونَا اْلِعَظ ــا فََكَس ــةَ ِعَظاًم ــا اْلُمْضغَ ــةً فََخلَْقنَ ــةَ ُمْضغَ ــا اْلعَلَقَ ــةً فََخلَْقنَ ــةَ َعلَقَ ــا النُّْطفَ ــمَّ َخلَْقنَ ثُ
ُ أَْحَســُن اْلَخاِلِقيــَن﴾.)6( وألن الجنيــن يبــدأ بالتحــام  ــاَرَك للاَّ ــا آَخــَر فَتَبَ لَْحًمــا ثـُـمَّ أَْنَشــأْنَاهُ َخْلقً
ــرض  ــن لغ ــذا الجني ــاك ه ــن يعارضــون انته ــإن الكثيري ــوي، ف ــوان المن البويضــة والحي

)5( بلحــاج العربــي، مرجــع ســبق ذكــره، ص 5. عبــدا لناصــر موســى، االنعكاســات األخالقيــة للبحــث فــي مجــال الخاليــا الجذعيــة، 

بحــث فــي كتــاب قضايــا طبيــة معاصــرة فــي ضــوء الشــريعة اإلســالمية، ج3، ص144. يعــد المثبــت علميــا بــأن الجســم البشــري 
يتكــون مــن حوالــي 50 مليــار خليــة حيــة، وكل يــوم تمــوت منهــا عــدة مليــارات مــن الخاليــا ألســباب مختلفــة، ومــن هنــا يمكــن أن 
نســتنتج بأنــه إذا لــم يكــن فــي مقــدور الجســم تعويــض الفاقــد مــن هــذه الخاليــا، لمــا اســتطاع اإلنســان أن يعيــش أكثــر مــن شــهرين 
فقــط، والســر يكمــن فــي أنــه فــي كل عضــو ونســيج مــن أنســجة الجســم هنــاك يوجــد نــوع خــاص مــن الخاليــا التــي تســمى بالخاليــا 
الجذعيــة، وتمتلــك هــذه الخاليــا الفريــدة القــدرة علــى التحــول والنمــو وتكــون خاليــا أعضــاء الجســم المختلفــة مثــل: خاليــا المفاصــل 
والعظــام وغيرهــا. وبذلــك يمكنهــا أن تعمــل علــى إصــالح جســم اإلنســان باســتبدال العضــو المريــض أو التالــف بهــذه الخاليــا الجذعيــة 
التــي تتمايــز ألنــواع مختلفــة حســب العضــو. وهــذه الخاليــا تمتــاز عــن غيرهــا مــن الخاليــا بــأن لهــا القــدرة علــى التطــور إلــى أي 
ــد الوهــاب ســليم،  ــا. أنظــر: طــارق عب ــم نايرني ــي كري ــي يشــملها الجســم وهــذا مــا أكــده البروفســور األلمان ــوع مــن األنســجة الت ن
ــة  ــي فــي مجــال مواجهــة ظاهــرة االتجــار باألعضــاء البشــرية، الريــاض، 2005، مطبوعــات جامعــة نايــف العربي التعــاون الدول

للعلــوم األمنيــة، ص33. أحمــد شــوقي عمــر أبــو خطــوة، الطــب الحديــث، 1994. القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ص 8. 

)6( سورة المؤمنين، آيات رقم 12، 13، 14.

البحــث العلمــي أو للعــالج؛ لــذا فهــم يــرون أن الحاجــة باتــت ُملحــة علــى نحــو أوضــح مــن 
أي وقــت مضــى لـــ "منهــج قانونــي طبــي" يسترشــد بــه العلــم والعلمــاء، يُمكــن مــن خاللــه 

التعامــل مــع التطــورات العلميــة والبحثيــة والتقنيــة الهائلــة الجديــدة.)7(

ــا  ــف بالخالي ــب األول: التعري ــي المطل ــن ف ــن: نبي ــى مطلبي ــه نقســم هــذا المبحــث إل وعلي
ــة. ــا الجذعي ــي: مصــادر الخالي ــب الثان ــي المطل ــة، وف الجذعي

المطلب األول: التعريف بالخاليا الجذعية
تعتبــر الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة بســبب قدرتهــا االنقســامية الالمحــدودة وتعــدد خياراتهــا 
ــو  ــالل نم ــدث خ ــي تح ــدة الت ــة والمعق ــة الدقيق ــوات التفصيلي ــم الخط ــا لفه ــدرا هام مص
اإلنســان، فيمكــن مــن خاللهــا التعــرف علــى العوامــل التــي تهيمن علــى العمليــة وديناميكية 
ــك  ــى ذل ــة إل ــة باإلضاف ــى تخصــص الخلي ــؤدي إل ــي ت ــة، والت اتخــاذ القــرارات فــي الخلي
جانبــا حيويــاً للعديــد مــن األفــكار حــول الطــب االســتبدالي، وتغييــر واســتبدال األعضــاء 

بعــد أذيتهــا أو مرضهــا.)8(

ــوع محــدد مــن  ــاك ن ــا أن هن ــاء حديث ــد اكتشــف العلم ــدؤوب فق ــام ال ــذا االهتم ونظــرا له
الخاليــا أطلقــوا عليهــا وصــف ســيدة الخاليــا، حيــث لهــا قابليــة التحــول إلــى أي نــوع مــن 
خاليــا الجســم وفــق معامــالت بيئيــة محــددة فــي المختبــر، وتســمى هــذه الخاليــا بالخاليــا 
ــك،  ــل عددهــا بعــد ذل ــم يق ــن الباكــرة ث ــاة الجني ــي حي ــا موجــودة ف ــة، وهــي خالي الجذعي
ــالج  ــا لع ــتعان به ــا يس ــة،)9( مم ــي مواضــع معين ــغ ف ــان البال ــى اإلنس ــتمر إل ــا تس ولكنه

أمــراض مختلفــة كالطــب بديــل.

ــوم  ــرع األول: مفه ــي الف ــن ف ــن: نبي ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــم ه ــك نقس ــى ضــوء ذل وعل
ــة. ــا الجذعي ــي للخالي ــف القانون ــي: الوص ــرع الثان ــي الف ــة، وف ــا الجذعي الخالي

)7( مقــال منشــور فــي جريــدة االتحــاد اإلماراتيــة علــى الموقــع االلكترونــي http://www.alittihad.ae.net.  تــم زيــارة الموقــع 

فــي 26 /6 /2015 وانظــر كذلــك مقــال عصــام عبدالعليــم، منظمــة المجتمــع العلمــي العربــي. الجــزء الثانــي.
http://www.arsco.orga.net  تم زيارة الموقع في 26 /6 /2015.

)8( عبــد الباســط الجمــل، الجينــوم والهندســة الوراثيــة، دار الفكــر، القاهــرة، 2001، ص 75 ومــا بعدهــا. هانــي رزق، بيولوجيــا 

ــدار الســعودية، 2002،  ــة، ال ــة والفقهي ــا األخالقي ــة، والقضاي ــا الجذعي ــار، الخالي ــي الب االستنســاخ، ص81 ومــا بعدهــا. محمــد عل
ص 63 ومــا بعدهــا.

)9( احمــد محمــود القاســم، مرجــع ســبق ذكــره، ص8. محمــد ســعيد رمضــان، مســألة تحديــد النســل وقايــة وعالجــا، مكتبــة الفارابــي، 

ط4، دمشق، 1988، ص207. 
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الفرع األول: مفهوم الخاليا الجذعية
نصــت المــادة األولــى مــن نظــام الخاليــا الجذعيــة األردنــي رقــم 10/ لســنة/ 2014 )10(  
بأنهــا:" خليــة متعــددة المصــادر غيــر متمايــزة وال متخصصــة تســتطيع فــي ظــروف معينة 
ومحــددة أن توالــي االنقســام وأن تتمايــز إلــى خاليــا متخصصــة تكــون لبنــات فــي بنــاء 

أنســجة أو أعضــاء."

وهنــاك مــن عرفهــا بأنهــا: )11( الخاليا الجذعيــة الجنينية وتســمى كذلــك بالخاليا األولية أو 
األساســية أو المنشــئ وهــي خاليــا لها القــدرة على االنقســام والتكاثــر لتعطي أنواًعا مختلفة 
مــن الخاليــا المتخصصــة، أي مــن الممكــن أن تعطــي أي نــوع مــن الخاليــا تحــت ظــروف 
فيزيولوجيــة أو تجريبيــة معينــة لتصبــح خاليــا ذات وظائــف تخصصيــة كخاليا العضــالت 
وخاليــا الكبــد والخاليــا العصبيــة والخاليا الجلدية وغيرهــا.)12( وهــذه الميــزة هــي التــي 
جعلــت العلماء واألطباء يهتمــون بهــا ويفكــرون فــي اســتخدامها لعــالج العديــد مــن 

األمــراض المزمنــة والتي ال يوجــد لهــا عــالج شــافي حتــى اآلن.

وبالتالــي يمكــن تعريــف هــذه الخاليــا بأنهــا: هــي خاليــا غيــر مكتملــة االنقســام، ولكنهــا 
ــة  ــة طبي ــل بيئ ــي ظ ــامات ف ــدة انقس ــم ع ــد أن تنقس ــة بع ــة بالغ ــن خلي ــى تكوي ــادرة عل ق
علميــة مناســبة، وتســتطيع تكويــن أي نــوع مــن أنــواع الخاليــا المتخصصــة بعــد أن تنمــو 

ــة. ــة المطلوب ــى الخلي وتتطور إل

ومــن جانــب آخــر تعتمــد الخاليــا الجذعيــة علــى مــا يســمى بـ"العمــر الجنينــي" للجســم، 
حيــث تتنــوع الخاليــا بتنــوع قدراتهــا علــى االنقســام، فمــن هــذه الخاليــا خاليــا ال يكــون 
هدفهــا محــدد وإنمــا تُوجــه توجيهــاً عامــا لـــصنع أي نســيج مــن أنســجة جســم اإلنســان، 
ــة  ــم الحصــول عليهــا مــن الكــرة الجرثومي ــا التــي يت ــة القــدرة: مثــل الخالي وتســمى كامل
لقدرتهــا غيــر المحــدودة علــى تشــكيل وتكويــن الخاليــا واألنســجة، وهنــاك خاليــا تُوجــه 
لصنــع أغلــب أنــواع األنســجة وتســمى متعــددة القــدرة، مثــل: خاليــا الجلــد وهنــاك خاليــا 

)10( نظام الخاليا الجذعية األردني، صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 6 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.

)11(  محمــد علــي البــار، الموقــف الفقهــي واألخالقــي مــن قضيــة زرع األعضــاء، دار القلــم، دمشــق ودار الشــامية، الطبعــة األولــى، 

1994، ص35.

ــدة الشــرق األوســط. العــدد9943 فــي 17 فبرايــر  ــال منشــور فــي جري ــة، مق ــا الجذعي )12( كمــال إدريــس، إنشــاء بنــوك للخالي

. 2006

تصنــع نســيجاً خاصــاً للجســم وتســمى أحاديــة القــدرات: مثــل نخــاع العظــم أو الغضاريــف 
ــخ.)13( أو الكبد..ال

ــي  ــة: وه ــة الجنيني ــا الجذعي ــا: الخالي ــن: أولهم ــى نوعي ــا إل ــاء الخالي ــم العلم ــه يقس وعلي
الخاليــا التــي تتكــون فــي المراحــل األولــى مــن التكويــن الجنينــي ولهــا القــدرة علــى بنــاء 
كل األعضــاء واألنســجة فــي جســم اإلنســان. وثانيهمــا: الخاليــا الجذعيــة البالغــة: وهــذه 
الخاليــا توجــد فــي األطفــال والبالغيــن علــى حــد ســواء، وتمتلــك القــدرة علــى تعويــض 

الجســم بمــا فقــده مــن خاليــا متخصصــة.)14(

والجديــر بالذكــر أن الفــرق بيــن الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة والخاليــا البالغــة هــو: أن الخاليا 
ــا  ــا الخالي ــم، أم ــي الجس ــا ف ــواع الخالي ــاج كل أن ــى إنت ــدرة عل ــا الق ــة له ــة الجنيني الجذعي
الجذعيــة البالغــة لهــا القــدرة علــى تكويــن أنــواع متخصصــة مــن الخاليــا. )15( فعلــى ســبيل 
المثــال خاليــا الــدم الجذعيــة لهــا القــدرة علــى إنتــاج الــدم ولكــن الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة 

لهــا القــدرة علــى إنتــاج خاليــا الــدم والعظــام والجلــد والدمــاغ وغيرهــا مــن الخاليــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة مبرمجــة إلنتــاج أي نــوع مــن 
األعضــاء واألنســجة بينمــا الخاليــا الجذعيــة البالغــة ال يمكنهــا ذلــك. وهــذا يوضــح ســبب 
قــدرة الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة علــى إصــالح الخلــل فــي األنســجة المريضــة أو التالفــة. 
وبمــا أن الخاليــا الجذعيــة لهــا القــدرة علــى تبديــل الخاليــا القديمــة والتالفــة أو التــي تعانــي 
مــن إصابــات فــإن العلمــاء متأكديــن مــن قــدرة اســتخدام هــذه الخاليــا لعــالج العديــد مــن 
األمــراض )16(، ال بــل فــإن اســتخدام الخاليــا الجذعيــة يعمــل علــى أكثــر مــن ذلــك، حيــث 
ــدرات الجســدية األخــرى  ــادة الق ــن وزي ــاء العضــالت للعاملي ــى بن ــا أن تســاعد عل يمكنه
بســرعة وكفــاءة ال يمكــن تحقيقهــا بالطريقــة التقليديــة شــأنها شــأن المنشــطات الرياضيــة 

إال أن األخيــرة مؤقتــة والخاليــا دائمــة.

)13( انظــر: المــادة 3 مــن  نظــام الخاليــا الجذعيــة األردنــي، أبحــاث الخاليــا الجذعيــة، جامعــة الملــك ســعود، جــدل وأمــل، ناصــر 

أحمــد ســنه، منشــور علــى الموقــع االلكترونــي التالــي :
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/11/191890.html. تــم زيــارة الموقــع فــي 28 /6 /2015، 

وبهــذا المعنــى، محمــد علــي البــار، مرجــع ســبق ذكــره، ص35، ومــا بعدهــا. 
)14( محمد سعيد رمضان، مرجع سبق ذكره، 208. 

)15( كمال إدريس، إنشاء بنوك للخاليا الجذعية، مقال منشور في جريدة الشرق األوسط. العدد9943 في 17 فبراير 2006 .

)16( محمد سعيد رمضان، مرجع سبق ذكره، 208. 
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الفرع الثاني: الوصف القانوني للخاليا الجذعية
يقــوم الوصــف القانونــي للخاليــا الجذعيــة علــى نقطــة رئيســية أساســها أن الخاليــا الجذعية 
ليســت إال عبــارة عــن وحــدات حيــة صغيــرة تّكــون أنســجة وهــذه األنســجة تشــكل كوحــدة 
واحــدة العضــو البشــري، وإن كان مــن الممكــن تطبيــق أحــكام األعضــاء البشــرية علــى 
الخاليــا الجذعيــة إال أن األمــر مــن الناحيــة العمليــة قــد يجتنبــه بعــض الصعوبــات إذا مــا 
ــم تعريــف  ــد ت ــه ق ــث أن ــكل منهمــا، حي ــن التشــريحي والفســيولوجي ل ــى التكوي ــا إل نظرن
العضــو مــن قبــل األطبــاء علــى أنــه مجموعــة مــن األنســجة تعمــل مــع بعضهــا البعــض 
لتــؤدي وظيفــة معينــة مثــل الكبــد والكلــى.)17( وقــد عرفــت عمليــة زرع األعضــاء بشــكل 
عــام بأنهــا: نقــل عضــو ســليم أو مجموعــة مــن األنســجة مــن متبــرع إلــى مســتقبل ليقــوم 
ــان  ــن اإلنس ــزء م ــو أي ج ــه ه ــد ذات ــف.)18( فالعضــو بح ــيج التال ــام العضــو أو النس مق
مكــون مــن أنســجة وخاليــا ودمــاء ونحوهــا ســواء كان متصــال بــه أم منفصــل عنــه. )19( 
ــا البعــض  ــع بعضه ــل م ــا تعم ــي عندم ــا والت ــن الخالي ــة م ــإن العضــو مجموع ــه ف وعلي
تــؤدي الوظيفــة المطلوبــة منهــا، لهــذا فالخليــة هــي أصغــر وحــدة فــي المــواد الحيــة وهــي 

الوحــدة األساســية فــي تكويــن الجســم.

ــون  ــة للقان ــة التنفيذي ــن الالئح ــى م ــادة األول ــت الم ــد عرف ــة فق ــة القانوني ــن الناحي ــا م أم
االتحــادي رقــم 15 لســنة 1993)20( العضــو بأنــه:" مجموعــة األنســجة والخاليــا 
ــه  ــة محــددة داخــل الجســم البشــري.” وعرفت المرتبطــة التــي تشــترك فــي وظائــف حيوي
ــنة  ــم 23 لس ــي رق ــان األردن ــم اإلنس ــاء جس ــاع بأعض ــون االنتف ــن قان ــة م ــادة الثاني الم
ــل  ــرف فص ــه. وع ــزء من ــان أو ج ــم اإلنس ــاء جس ــن أعض ــو م ــه: أي عض 1977 بأن

العضــو: بأنــه: نزعــه أو إزالتــه مــن جســم اإلنســان حــي أو ميــت حســب مقتضــى الحــال 
ــر. ــان آخ ــم إنس ــي جس ــه ف ــه أو غرس وتصنيع

وبنــاء علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إن الخاليــا الجذعيــة هــي عبــارة عــن المكون األساســي 

ــريعة  ــي الش ــرية ف ــل وزرع األعضــاء البش ــد، نق ــد الحمي ــرين عب ــره، ص41.  نس ــبق ذك ــع س ــواد، مرج ــد الج ــس عب )17( إدري

والقانــون الوضعــي، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة، اإلســكندرية، 2008، ص137.
)18( حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية، دراسة مقارنة، الدار العلمية، عمان، 2004، ص 51.

)19( احمد أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 1986،  ص17.

)20( قــرار وزاري رقــم 566 لســنة 2010 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم 15 لســمة 1993،  فــي شــأن تنظيــم 

نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية.

لألنســجة، وإن تجمــع األنســجة بــدوره يُكــون العضــو الــذي يقــوم بوظائــف معينــة. ووفقــا 
للتشــريع اإلماراتــي والتشــريع األردنــي فــإن الخاليــا الجذعيــة تعتبــر عضــو مــن أعضــاء 
ــل  ــا نق ــم فيه ــة يت ــار أي عملي ــن اعتب ــف يمك ــذا التعري ــاس ه ــى أس ــان، وعل ــم اإلنس جس
النســيج أو عــدد مــن الخاليــا تشــكل عمليــة مــن عمليــات نقــل وزراعــة األعضــاء،)21( إال 
أننــا نخالــف ذلــك ونقــول بــأن األنســجة ال تعــد عضــو بشــري بحــد ذاتهــا، وتعليــل ذلــك إن 
العضــو البشــري يترتــب علــى نزعــه مــن جســم إنســان حــي كان أم متوفــى فقــدان مكانــه 
علــى خــالف الخاليــا الجذعيــة التــي تولــد مكانهــا، كمــا أن األضــرار التــي تلحــق اإلنســان 
المتبــرع فــي العضــو البشــري تكــون أشــد مــن األضــرار التــي تلحــق اإلنســان المتبــرع 

فــي الخاليــا الجذعيــة.

ــواع األنســجة المتجــددة، وهــي  ــن أن ــة  نوعــا م ــا الجذعي ــد الخالي ــب آخــر تع ومــن جان
ــن  ــة م ــواع مختلف ــر لتعطــي أن ــى االنقســام والتكاث ــدرة عل ــا الق ــزة، له ــر متحي ــا غي خالي
الخاليــا المتخصصــة.)22( وبالتالــي ال يمكــن تطبيــق األحــكام القانونيــة الخاصــة باألعضاء 
ــي مســألة  ــود ف ــاك جم ــح هن ــا وإال أصب ــة له ــى األنســجة المكون ــا عل البشــرية وزراعته
البحــوث الطبيــة المتنوعــة، الســيما أن هنــاك العديــد مــن التشــريعات تحــول دون القيــام 
بالبحــوث الطبيــة علــى األعضــاء)23(، وتشــريعات أخــرى تفــرض قيــود وشــروط ال بــد 

مــن إتباعهــا عنــد إجــراء البحــوث العالجيــة الطبيــة )24(.

المطلب الثاني: مصادر الخاليا الجذعية.)25(
يتنــوع مصــدر الخاليــا الجذعيــة بتنــوع اســتخدامها فــي العــالج ومــن أهــم هــذه المصــادر 
النخــاع العظمــي، والحبــل الســري عنــد الــوالدة، والخاليــا الجذعيــة الجنينيــة. لــذا نقســم  

هــذا المطلــب إلــى ثالثــة فــروع علــى النحــو اآلتــي:

الفــرع األول:  النخــاع العظمــي. إن هــذا النــوع مــن الخاليــا تولــد خاليــا الــدم )كريــات 

)21( محمد حماد الهيبتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، د. ن، اإلسكندرية، 2004، ص 20.

)22( نســرين عبــد الحميــد، مرجــع ســبق ذكــره، ص101. عثمــان الجيــالم، عجــب الذنــب أصــل االنســان الــذي ال يبلــى، المؤتمــر 

الســابع لإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة، دبــي 2004،  موقــع www.alargam.com   تــم الزيــارة فــي 26 /10 /2015. 
)23( مثــل قانــون زرع االعضــاء واألنســجة  االلمانــي. عقيــل ســرحان، مــدى مشــروعية تقنيــة الخاليــا الجذعيــة، بحــث منشــور، 

مجلــة القادســية للقانــون والعلــوم السياســية، العــدد األول، المجلــد الرابــع، 2011، ص182. 
)24( مثل قانون زرع االعضاء االمريكي. عقيل سرحان، مرجع سبق ذكره، ص179.

)25( انظر بالتفصيل إلى مصادر الخاليا الجذعية في المادة 3 من نظام الخاليا الجذعية األردنية. 
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ــد  ــة عن ــاز المناع ــد جه ــا تول ــا أنه ــة، كم ــح الدموي ــراء(، والصفائ ــاء والحم ــدم البيض ال
ــف. ــه والعضــالت والغضاري ــا العظــم نفس ــى أنســجة أخــرى منه ــة إل ــان باإلضاف اإلنس

والجديــر بالذكــر أن أفضــل النتائــج التــي يمكــن الحصــول عليها مــن زرع الخاليــا الجذعية 
هــي تلــك الخاليــا التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الشــخص نفســه أو متبــرع متطابــق كأن 
ــى  ــان إل ــب األحي ــؤدي فــي أغل ــد أن هــذا األمــر كان ي ــاء، بي يكــون مــن اإلخــوة أو األبن

مضاعفــات بســبب عــدم التطابــق التــام بيــن المتبــرع والمتلقــي. )26(

ــن  ــرت م ــي ظه ــوب الت ــى العي ــرا إل ــوالدة. نظ ــد ال ــري عن ــل الس ــي: الحب ــرع الثان الف
اســتخدام النخــاع العظمــي، فقــد وجــد األطبــاء ضالتهــم فــي الحبــل الســري بعــد إجــراء 
العديــد مــن التجــارب البحثيــة المخبريــة، حيــث يؤمــن الحبــل الســري نوعــا مــن الخاليــا 
ــة،  ــر الوراثي ــا وغي ــة منه ــددة الوراثي ــراض متع ــي عــالج  أم ــن اســتخدامها ف ــي يمك الت
وذلــك مــن خــالل الــدم المتبقــي فــي بقايــا الحبــل الســري بعــد الــوالدة )27(. ممــا تجعــل 
المختصيــن يعملــون علــى حفظهــا لالســتفادة الحقــا منهــا إذا مــا تعــرض الجنيــن ذاتــه أو 

ــة. ــا الجذعي ــب زراعــة الخالي ــى مــرض يتطل ــه إل ذوي

ــة  ــة والدولي ــة الوطني ــات الرياضي ــة والهيئ ــى دعــوة اللجــان الطبي ــا إل ــذي يدفعن ــر ال األم
علــى أخــذ هــذه التقنيــة العالجيــة الحديثــة فــي عيــن االعتبــار، وتأميــن مصــدر عالجــي 
ألكبــر قــدر ممكــن مــن أفــراد المجتمــع الســيما العامليــن المحترفيــن والالعبيــن الرياضيين 
الناشــئين مــن خــالل التركيــز علــى حفــظ هــذا النــوع مــن الخاليــا فــي البنــوك المتخصصة، 
وحــث الالعبيــن نظــرا لتعرضهــم المســتمر لإلصابــات علــى االحتفــاظ بالخاليــا الجذعيــة 
ــل نجــاة  ــاره حب ــل الســري باعتب ــي الحب ــا الموجــودة ف ألبنائهــم بعــد والدتهــم، أي الخالي

يســتفيد منهــا الالعــب نفســه أو ابنــه إذا مــا تعرضــوا ألي إصابــات مســتقبلية.

الفــرع الثالــث: الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة.  تعتبــر األيــام األولــى مــن اإلخصــاب مرحلــة 
وســطية بيــن الالقحــة ) زيجــوت( وتكويــن الجنيــن، وهــي كتلــة مــن الخاليــا تتكــون مــن 
ــة يتوقــف  ــات البحثي ــا الوســطية للغاي ــد اســتخدام هــذه الخالي ــة، وعن ــى 100  خلي 70 إل

)26( عثمــان الجيــالن، عجــب الذنــب أصــل االنســان الــذي ال يبلــى، المؤتمــر الســابع لإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة، دبــي 

ــي 26 /10 /2015.  ــارة ف ــم الزي ــع www.alargam.com   ت 2004، موق

)27( كمـــال إدريـــس، إنشـــاء بنـــوك للخاليـــا الجذعيـــة، مقـــال منشـــور فـــي جريـــدة الشـــرق األوســـط. العـــدد 9943 فـــي 17 

ــر 2006 . فبرايـ

ــة،  ــة عالجي ــات طبي ــا تســتخدم لغاي ــا أن هــذه الخالي ــن، كم بعدهــا اســتكمال تكــون الجني
وذلــك بوضعهــا فــي ظــروف كيماويــة للحصــول علــى خاليــا متخصصــة تســتخدم لتكويــن 

األعضــاء البشــرية المختلفــة فــي الجســم مــن عضــالت وعظــام وغيرهــا.

والجديــر بالذكــر أن الحصــول علــى هــذه الخاليــا يتمثــل فــي طريقتيــن: أولهمــا: اســتخدام 
ــا:  ــب(. وثانيهم ــال األنابي ــح الخارجــي) أطف ــات التلقي ــة البشــرية الناتجــة مــن عملي األجن
االستنســاخ العالجــي، أي دمــج الخاليــا )بويضــة، وحيــوان منــوي( مــع بعضهــا البعــض 

بعــد عــزل نــواة هــذه الخاليــا. )28(

)28( عبــد الهــادي مصبــاح، الخاليــا الجذعيــة أمــل الطــب فــي عــالج األمــراض المســتعصية، مقــال منشــور فــي جريــدة الشــرق 

األوســط ـ العــدد 11002 فــي 11 ينايــر 2009. وقــد أكــدت بعــض التشــريعات العربيــة علــى  أن يكــون التصــرف باألعضــاء دون 
مقابــل مــادي كالمــادة الســابعة مــن القانــون االتحــادي اإلماراتــي رقــم )15( لســنة 1993 لنقــل وزراعــة األعضــاء وكذلــك مــا جــاء 
فــي المــادة الرابعــة مــن قانــون االنتفــاع بأعضــاء جســم اإلنســان األردنــي. هــذا مــا أشــار إليــه  تقريــر األمانــة الصــادر عــن منظمــة 
الصحــة العالميــة، جمعيــة الصحــة العالميــة الثالثــة والســتون، البنــد التوجيهــي الخامــس مــن جــدول األعمــال المؤقــت بشــأن زرع 

الخاليــا واألعضــاء البشــرية، ج63/24، 25 /3 /2010.
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المبحث الثاني
االعتراف الشرعي والقانوني باستخدام الخاليا الجذعية

يعتقــد الكثيــر مــن العلمــاء فــي مجــال الطــب أن إجــراء األبحــاث علــى الخاليــا الجذعيــة 
ســيكون مصــدر خيــر للبشــرية عامــة ولالعبيــن الرياضييــن خاصــة، وذلــك ألنهــا ســتفتح 
اآلفــاق فــي مجــال العــالج بالنســبة لبعــض األمــراض الخطيــرة بصفــة عامــة، وإصابــات 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــددة ف ــب متع ــات المالع ــيما أن إصاب ــة خاصــة، الس ــب بصف المالع
ــد  ــة فق ــة دائم ــن بصف ــم يك ــل الرياضــي إذا ل ــة الالعــب للعم ــول دون ممارس ــكل يح بش

يكــون بصفــة مؤقتــة .

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلبحــار فــي مجــال الخاليــا الجذعيــة يتقــدم بشــكل ســريع علــى 
الصعيــد العالمــي نظــرا لمــا تتمتــع بــه هــذه الخاليــا مــن فائــدة عالجيــة كبيــرة، وذلــك مــن 
خــالل تنشــيط العضــو التالــف أو إحــالل عضــو جديــد محلــه بوســيلة مبتكــرة متطــورة، 
ــة  ــة ال تذكــر وال ترهــق طالبيهــا مــن الناحي ــاة اإلنســان قليل ــى حي وتكــون مخاطرهــا عل
الماديــة.)29( كمــا أن التقــدم العلمــي العالجــي لــم يجعــل الــدول العربيــة منهــا والعالميــة 
مكتوفــة األيــدي بــل ســعت جاهــدة إلــى ســن التشــريعات المختلفة لمعالجــة اســتخدام الخاليا 
الجذعيــة وإمكانيــة إجــراء البحــوث العلميــة التــي تعتبــر بنيــة األســاس لوصــول األطبــاء 
ــات المفاصــل واألربطــة والغضاريــف  للعــالج المناســب لألمــراض المســتعصية وإصاب
التــي يتعــرض لهــا العديــد مــن األشــخاص. وعلــى ضــوء ذلــك نقســم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن: نبيــن فــي المطلــب األول: اإلعتــراف الشــرعي باســتخدام الخاليــا الجذعيــة، وفــي 

المطلــب الثانــي: نبيــن االعتــراف القانونــي باســتخدام الخاليــا الجذعيــة.

)29( أحمــد أبــو خطــوة، مرجــع ســبق ذكــره، ص 91.  تتفــق التشــريعات الطبيــة المقارنــة كالقانــون المدنــي الفرنســي والنمســاوي 
...، علــى شــرعية التجــارب الطبيــة العالجيــة إذا كان إجراءهــا بهــدف عالجــي بحــت، شــريطة أن تكــون نســبة النجــاح فيهــا علــى 
قــدر مــن التوثيــق مــن الناحيــة العمليــة. وهــذا مــا نــص عليــه إعــالن ميثــاق هلســنكي الــذي ينظــم كيفيــة إجــراء التجــارب الطبيــة 
العالجيــة والدوائيــة علــى اإلنســان) المعــدل عــام 1975 وكذلــك عــدل فــي ســنة 2000(، حيــث جــاء فيــه:" أن للطبيــب الحريــة 
ــي  ــي ســياق العــالج الطب ــا ف ــة بينه ــي التشــخيص والعــالج، والموازن ــي اســتخدام الطــرق المســتحدثة ف ــاء عــالج المرضــى ف أثن
ــرع  ب(  ــي الف ــدأ الثان ــدة المســتحدثة )المب ــي هــذه الطــرق الجدي ــة  ف ــة الكامن ــد المرجــوة والمخاطــر المحتمل ــا للفوائ الناجــح، وفق
المتعلــق باألبحــاث الطبيــة فــي إطــار العالقــة العالجيــة أو اإلكلينيكيــة مــن اإلعــالن المذكــور(، ويكــون العــالج بعــد أخــذ موافقــة 
المريــض أو المصــاب  الصريحــة والحــرة )المبــدأ التاســع(، وذلــك إذا رأى أنهــا تعطــي األمــل فــي إنقــاذ حياتــه أو تحســين صحتــه) 
المبــدأ الثالــث والرابــع مــن الفــرع ب(، شــريطة أن تعــرض علــى لجنــة طبيــة فنيــة متخصصــة محايــدة إلبــداء آرائهــا والنصــح 

واإلرشــاد )المبــدأ الخامــس والســادس(.

)30( سورة الذاريات آية رقم 21.
)31( محمد بن حرير الطبري، تفسير الطبري، جامع البيان في  تأويل آي القرآن، دار هجر، ج22، ص521.

المطلب األول: االعتراف الشرعي باستخدام الخاليا الجذعية
ــص خــاص  ــا ن ــرد به ــم ي ــي ل ــة الت ــور الحديث ــن األم ــة م ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــد اس يع
فــي القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة الشــريفة يحرمهــا، ولمــا كانــت الشــريعة اإلســالمية 
صالحــة لــكل زمــان ومــكان لقدرتهــا علــى اســتيعاب التقنيــات العالجيــة الحديثــة وتوازنهــا 
مــع مصلحــة اإلنســان فــي حياتــه وجســده وجثتــه، واحتــرام كرامتــه وقداســته اإلنســانية، 
ممــا ســعى الفقهــاء إلــى تحديــد ضوابطهــا الشــرعية وحدودهــا األخالقيــة واإلنســانية، بمــا 

فيهــا المســؤولية المدنيــة والجنائيــة المترتبــة علــى إبــادة األجنــة البشــرية.

وعلــى ضــوء ذلــك نقســم هــذا المطلــب إلــى ثالثــة فــروع نبيــن في الفــرع األول: الســند الشــرعي 
الســتخدام الخاليــا الجذعيــة، الفــرع الثانــي: موقــف مجمــع الفقهــاء اإلســالمي مــن تقنيــة الخاليــا 

الجذعيــة، وفــي الفــرع الثالــث: نبيــن موقــف الفقهــاء المعاصريــن مــن تقنيــة الخاليــا الجذعيــة.

الفرع األول: السند الشرعي الستخدام الخاليا الجذعية
يعــد الســند الشــرعي لمشــروعية اســتخدام الخاليــا الجذعيــة للعــالج أو إلجــراء األبحــاث 
ــدم العلمــي  ــة للمريــض وعــدم الحــد مــن التق ــة هــي المصلحــة العالجي والتجــارب الطبي
ــة فــي المســائل التــي بهــا  ــل الممكن ــة البحــث فــي البدائ ــة، وضروري فــي الحــاالت الطبي
ــة  ــات الحديث ــا التقني ــا فيه ــداوي بم ــى الت ــث عل ــالم يح ــة، فاإلس ــة وأخالقي ــر فقهي محاذي
ــال تُْبِصــُروَن(. ــُكْم أَفَ ــي أَْنفُِس ــى: )َوفِ ــة لقــول هللا ســبحانه وتعال لعــالج األمــراض المزمن

ــا الجذعيــة  )30(  حيــث تعــد اآليــة الكريمــة دليــال شــرعيا علــى إمكانيــة اســتخدام الخالي
فــي عــالج األمــراض المزمنــة، حيــث تعــد الخاليــا بديــال لنقــل األعضــاء البشــرية لتجنــب 
المشــكالت الطبيــة التــي مــن الممكــن أن تترتــب علــى نقــل األعضــاء البشــرية إذا مــا لــزم 

األمــر مثبطــات مناعــة للشــخص الــذي ســوف يتــم زراعــة العضــو البشــري لــه.)31(

وقــول هللا ســبحان وتعالــى: )ثـُـمَّ َخلَْقنـَـا النُّْطفـَـةَ َعلَقـَـةً فََخلَْقنـَـا اْلعَلَقـَـةَ ُمْضغـَـةً فََخلَْقنـَـا اْلُمْضغـَـةَ 
ُ أَْحَســُن اْلَخاِلِقيــَن(.)32(  ــاَرَك للاَّ ــا آَخــَر فَتَبَ ــأْنَاهُ َخْلقً ــا ثُــمَّ أَنَش ــْونَا اْلِعَظــاَم لَْحًم ــا فََكَس ِعَظاًم
ويتبيــن مــن اآليــة الكريمــة المراحــل التــي يمــر بهــا الجنيــن أثنــاء تكوينــه فــي رحــم أمــه، 
وهــي ذات المراحــل التــي تتكــون فيهــا الخاليــا الجذعيــة، وبالتالــي يمكــن الحصــول علــى 

)32( سورة المؤمنين آية رقم 14 .
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الخاليــا الجذعيــة مــن الجنيــن الــذي يســقط بعــذر شــرعي وقانونــي، وفــي أغلــب األحــوال 
ــه،)33(  ــد والدت ــن بع ــري  للجني ــل الس ــن الحب ــة م ــا الجذعي ــى الخالي ــول عل ــم الحص يت
شــريطة أن يتــم اجــراء الفحوصــات الطبيــة المخبريــة علــى عينــات الــدم فــي بنــك الخاليــا 

المتخصــص لهــذه الغايــة.

وفــي حديــث عــن رســول هللا صــل هللا عليــه وســلم رواه أبــي هريــرة قــال::" كل جســد 
ــث  ــن الحدي ــث يبي ــب.")34( حي ــه يرك ــق ومن ــه ُخل ــب من ــُب الذن ــى إال عج ــن آدم يبل اب
ــة  ــة بكاف ــا الجذعي ــية للخالي ــادر الرئيس ــد المص ــد أح ــة تع ــذه العظم ــأن ه ــريف ب الش
ــإذن  ــة األمــراض المســتعصية ب ــا عــالج كاف ــد يســتفاد منه ــا  ق ــا وأشــكالها، مم انواعه
ــد باألصــول الشــرعية  ــع شــرعا بعــد التقي ــا يمن ــال يوجــد م ــذا ف ــى، ل هللا ســبحان وتعال
ــبيل  ــى س ــوكي عل ــاع الش ــن النخ ــة م ــا الجذعي ــى الخالي ــن الحصــول عل ــة م والقانوني
المثــال لعــالج أمــراض الــدم، لقــول الرســول صــل هللا عليــه وســلم" إن هللا ينــزل داء إال 

ــداووا".)35( ــه شــفاء فت ــزل ل أن

الفرع الثاني: موقف المجمع الفقهي اإلسالمي 
من تقنية الخاليا الجذعية

قــد تناولــت مســألة اســتخدام الخاليــا الجذعيــة اهتمــام المجامــع الفقهيــة اإلســالمية، ممــا 
ــن، وأســفرت هــذه الدراســات  ــل علمــاء متخصصي ــة مــن قب ــى دراســتها بجدي دفعتهــم إل
إلــى وضــع ضوابــط وأســس معينــة لجــواز اســتعمال الخاليــا الجذعيــة فــي العــالج، وهــذا 
مــا يســتفاد مــن قرارات مجلـــس المجمـــع الفقهـــي اإلسالمـــي برابطــة العالم اإلســالمي في 

دوراتــه المختلفــة.

فقــــد جــــاء في الندوة الفقهية الطبية الســـادســــة المنعـقــــدة في الكــــويت عــــــام 1990 

)33( محمــد منيــب، وائــل الســنحي، اإلعجــاز العلمــي فــي قــول هللا ســبحانه وتعالــى: )فكســونا العظــام لحمــا( ســورة المؤمنيــن آيــة 

ــع   ــت 2006، ص272. موق ــة الكوي ــرآن والســنة بدول ــي الق ــم 14، مــن أبحــاث الموتمــر العالمــي الثامــن لالعجــاز العلمــي ف رق
www.eajas.org  تــم الزيــارة فــي 26 /6 /2015. وبهــذا المعنــى تفســير الطبــري، مرجــع ســبق ذكــره، ج18. 

ــم  ــلم 2270 /4 رق ــح مس ــم 4651 وصحي ــاري 1881 /4 رق ــه البخ ــاد، أخرج ــي الزن ــث اب ــن حدي ــح م ــي الصحي )34( ورد ف

ــة، 1999، ص420.  ــة الثاني ــث، الطبع ــع األحادي ــيوطي: جام ــن األس ــالل الدي ــي ج ــر ف 2955، وأيضــا ذك

)35( سنن البهيقي الكبرى، مكتبة دار الباز، مكة المكرم:1414-1994، المكتبة الشاملة، كتب الممتون، الجزء10، ص5.

)36(  القــرار رقــم 26 )1 /4(  الصــادر عــن مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي، ص190. وهــذا مــا أكدتــه المــادة 13 مــن قانــون 

ــى طلــب  ــاء عل ــم التناســل إال بن ــأي عمــل أو تدخــل بقصــد تنظي ــام ب ــم 10 لســنة 2008. أوال-ال يجــوز القي ــة رق المســؤولية الطبي
ــة  ــة طبي ــى رأي لجن ــاًء عل ــرأة إال بن ــل للم ــع التناس ــد قط ــل بقص ــل أو تدخ ــأي عم ــام ب ــوز القي ــا ال يج ــن، كم ــة الزوجي أو بموافق
متخصصــة ال تقــل عــن ثالثــة أطبــاء بــأن فــي الحمــل أو الــوالدة خطــراً محققــاً علــى حيــاة األم وبعــد موافقــة كتابيــة مــن الزوجــة 
وإخطــار الــزوج.  ثانيــا- ال يجــوز للطبيــب أن يجــري أيــة عمليــة إجهــاض أو أن يصــف أي شــيء مــن شــأنه إجهــاض امــرأة إال 
فــي الحالتيــن التاليتيــن: 1. إذا  كان فــي اســتمرار الحمــل خطــر علــى حيــاة الحامــل وبالشــروط اآلتيــة: أ- أن يتــم اإلجهــاض بمعرفــة 
ــة المبــررة لإلجهــاض.ب- أن يحــرر  ــة المرضي ــج للحال ــة الطبيــب المعال ــوالدة وموافق طبيــب متخصــص فــي أمــراض النســاء وال
محضــر بتقريــر الســبب المبــرر لإلجهــاض بمعرفــة األطبـــاء المعنييــن علــى أن توقــع عليــه الحامــل وزوجهــا أو وليهـــا فــي حالــة 
تعــذر الحصــول علــى موافقتهـــا بمــا يفيــد الموافقــة علــى إجــراء عمليــة اإلجهــاض ويحتفــظ كل طــرف مــن األطــراف المعنيــة بنســخة 
منــه، وال تشــترط موافقــة الــزوج فــي الحــاالت الطارئــة التــي تتطلــب تدخــال جراحيــا فوريــاً. 2. إذا ثبــت تشــوه الجنيــن وبالشــروط 
اآلتيــة: أ- أن يكــون اإلجهــاض بنــاء علــى طلــب الوالديــن.ب- أال يكــون قــد مــر علــى الحمــل مائــة وعشــرون يومــا. ج- أن يثبــت 
التشــوه بتقريــر لجنــة طبيــة تضــم استشــاريين فــي تخصــص التقنيــات المتعــرف عليهــا علميــا. ج- أن يكــون تقريــر اللجنــة مبنيــا علــى 
الفحــوص الطبيــة واســتخدام التقنيــات المتعــارف عليهــا علميا.هـــ- أن يكــون الجنيــن مشــوها تشــوها خطيــرا غيــر قابــل للعــالج بحيــث 

يــؤدي إن ولــد حيــا إلــي أن تكــون حياتــه ســيئة وآالمــا عليــه وعلــى أهلــه". 

وبالتعـــــاون بين هـــــذا المجمع وبيــــن المنظمــة اإلســـالمية للعلــوم الطبـيــة )36(  بأنه: 
ال يجــوز أن تخضــع عمليــات زرع األعضــاء ألغــراض التجــارب الطبيــة، ويجــب 
ــا  ــة متخصصــة، كم ــات طبي ــة جه ــات عالجي ــألة زراعــة األعضــاء لغاي ــى مس أن تتول
ــوب  ــة( مصــدراً لألعضــاء المطل ــا الجذعي ــة البشــرية )الخالي ــتخدام األجن ال يجــوز اس
زرعهــا فــي إنســان آخــر إال فــي حــاالت وشــروط معينــه البــد مــن توافرهــا وأهمــا:  أ- ال 
يجــوز إحــداث إجهــاض مــن أجــل اســتخدام الجنيــن لــزرع أعضائــه فــي إنســان آخــر، 
ــذر  ــاض للع ــد واإلجه ــر المتعم ــي غي ــاض الطبيع ــى اإلجه ــاض عل ــر اإلجه ــل يقتص ب
الشــرعي، وال يلجــأ إلجــراء العمليــة الجراحيــة الســتخراج الجنيــن إال إذا تعينــت إلنقــاذ 
حيــاة األم.  ب- إذا كان الجنيــن مــا زال علــى قيــد الحيــاة وال يوجــد مضاعفــات الســتمرار 
الحيــاة، فيجــب أن يســعى الطبيــب إلــى اســتبقاء حياتــه والمحافظــة عليهــا ال إلــى التوجــه 
الســتثماره لزراعــة األعضــاء البشــرية أو استنســاخ األجنــة البشــرية منــه، وأمــا إذا كان 
غيــر قابــل الســتمرار الحيــاة، فــال يجــوز االســتفادة مــن الخاليــا الجذعيــة إال بعــد موتــه 

وفقــا لألصــول واإلجــراءات القانونيــة المتبعــة.

ــة  ــن بعــد مائ ــى الجني ــة عل ــة والبحثي ــع األحــوال ال يجــوز إجــراء التجــارب الطبي وبجمي
وعشــرين يومــا مــن الحمــل والســبب بــأن الــروح تنفــخ بالجنيــن بعــد هــذه المــدة يصبــح 
إنســان ولــه حقــوق ال يجــوز اإلعتــداء عليهــا، وهــذا مــا قــرره المجمــع فــي دورتــه 12 
لســنة 1990 وجــاء فيــه:" إذا كان الحمــل قــد بلــغ مائــة وعشــرين يومــا ال يجــوز إســقاطة 
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ولــو كان التشــخيص الطبــي يفيــد أنــه مشــوه الخلــق")37(. أمــا بخصــوص الفتــرة الواقعــة 
ــم يذهــب  ــالف فقهــي، منه ــا اخت ــار فيه ــروح ث ــخ ال ــل نف ــى قب ــح البويضــة وحت ــن تلقي م
إلــى عــدم جــواز اإلجهــاض، ومنهــم ذهــب جــواز اإلجهــاض شــريطة أن يكــون ألســباب 

شــرعية وقانونيــة" )38(.

كمــا أن المجمــع المذكــور اتخــذ قــراراً آخــر)39(  فــي نفــس الــدورة حــول زراعــة خاليــا 
المــخ والجهــاز العصبــي وبيــن إنــه ال يقصــد مــن اســتخدام خاليــا المــخ  نقــل مــخ إنســان 
ــة فــي  ــا معيّن إلــى إنســان آخــر، وإنمــا الغــرض مــن هــذه الزراعــة عــالج قصــور خالي
ــودع فــي مواطنهــا  ــدر الســوّي فت ــة بالق ــة أو الهرموني ــراز مادتهــا الكيميائي المــخ عــن إف
ــة بعــض  ــي نتيج ــاز العصب ــي الجه ــوة ف ــر، أو عــالج فج ــن مصــدر آخ ــة م ــا مثيل خالي
اإلصابــات، وقــد قــرر مــا يلــي: أوالً: إذا كان المصــدر للحصــول علــى األنســجة هــو الغــدة 
الكظريــة للمريــض نفســه، وفيــه ميــزة القبــول المناعــي، ألن الخاليــا مــن الجســم نفســه، 
ــي،  ــن حيوان ــن جني ــا م ــو أخذه ــاً: إذا كان المصــدر ه ــك شــرعاً.  ثاني ــن ذل ــأس م ــال ب ف
فــال مانــع مــن هــذه الطريقــة إن أمكــن نجاحهــا ولــم يترتــب علــى ذلــك محاذيــر شــرعية. 
ــن  ــخ جني ــن م ــة م ــا حي ــى األنســجة هــو خالي ــا إذا كان المصــدر للحصــول عل ــاً: أم ثالث
باكــر؛ فيختلــف الحكــم علــى النحــو التالــي:  أ- الطريقــة األولــى: أخــذ األنســجة مباشــرة من 
الجنيــن فــي بطــن أمــه، وتســتتبع هــذه الطريقــة إماتــة الجنيــن بمجــرد أخــذ الخاليــا مــن 
مخــه، ويحــرم ذلــك شــرعاً، إالّ إذا كان بعــد إجهــاض طبيعــي غيــر متعمــد أو إجهــاض 
ــترد  ــي س ــاة الشــروط الت ــع مراع ــن، م ــوت الجني ــق م ــاة األم، وتحق ــاذ حي مشــروع إلنق
ــخ  ــا الم ــة خالي ــة: زراع ــة الثاني ــة )40(.  ب- الطريق ــن األجنّ ــتفادة م ــي موضــوع االس ف
فــي أماكــن متخصصــة لإلفــادة منهــا وال بــأس فــي ذلــك شــرعاً إذا كان المصــدر للخاليــا 
المســتزرعة مشــروعاً، وتــم الحصــول عليهــا علــى الوجــه المشــروع. وفــي المقابــل  فقــد 
أفتــى مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي بتحريــم االستنســاخ البشــري فــي قــراره المشــهور 
رقــم 97/ لســنة 1997 فــي دورة مؤتمــر 10 بجــدة الســعودية، أوصــى بتشــكيل لجــان 
علميــة متخصصــة تضــم الخبــراء وعلمــاء الشــريعة والقانــون لوضــع الضوابــط القانونيــة 

)37(  قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص227. 

)38(  محمــد مصطفــى الزحيلــي، أنتــاج األجنــة للعــالج بالخاليــا الجذعيــة، فقهــا وقانونــا وطبيــا وقانونــا، الفكــر الشــرطي، المجلــد9، 

العــدد 72، 2010، ص55. 
)39(  القرار رقم 56 الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص187. 

)40( القرار رقم 59 )8 /6( الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة، ص109-108 .

واألخالقيــة فــي مجــال بحــوث الهندســة الوراثيــة.

ــة  ــرة الواقع ــي الفت ــة، ف ــة المكرم ــي مك ــي ف ــالمي الدول ــي اإلس ــع الفقه ــد المجم ــد أك وق
ــة،  ــا الجذعيــة ضمــن شــروط معين مــن 17/12/2013-13 مشــروعية اســتخدام الخالي
حيــث جــاء بموجــب هــذا القــرار أوال: الخاليــا الجذعيــة" وهـــي خاليــا المنشــأ التــي يخلــق 
منهــا الجنيــن، ولهــا القــدرة -بــإذن هللا- فــي تشــكل مختلــف أنــواع خاليــا جســم اإلنســان، 
ــاً مــن التعــرف علــى هــذه الخاليــا، وعزلهــا، وتنميتهــا، وذلــك  وقــد تمكــن العلمــاء حديث
ــي  ــتخدامها ف ــن اس ــم يمك ــن ث ــة، وم ــة المختلف ــارب العلمي ــراء التج ــالج وإج ــدف الع به
عــالج بعــض األمــراض، ويتوقــع أن يكــون لهــا مســتقبل وأثــر كبيــر فــي عــالج الكثيــر 
مــن األمــراض والتشــوهات الخلقيــة، كالفشــل الكلــوي والكبــدي وقرنيــة العيــن والعظــام 
والمفاصــل وغيرهــا، وجــاء  فــي الفقــرة الخامســة مــن الــدورة نفســها، وذلــك عنــد تعــداد 
حــاالت جــواز االســتخدام مــا يلــي: )اللقائــح الفائضــة مــن مشــاريع أطفــال األنابيــب إذا 
وجــدت وتبــرع بهــا الوالديــن مــع التأكيــد علــى أنــه ال يجــوز اســتخدامها فــي حمــل غيــر 
مشــروع(. ثانيــا: يجــوز الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة وتنميتهــا واســتخدامها بهــدف 
العــالج أو إلجــراء األبحــاث العلميــة المباحــة، إذا كان مصــدرا مباحــا، ومثالــه: البالغــون 
إذا أذنــوا، ولــم يكــن فــي ذلــك ضــرر عليهــم، األطفــال إذا أذن أولياؤهــم، لمصلحــة شــرعية 
أو بــدون ضــرر عليهــم. المشــيمة أو الحبــل الســري، وبــإذن الوالديــن، الجنيــن المســقط 
تلقائيــا أو لســبب عالجــي يجيــزه الشــرع وبــإذن الوالديــن. ثالثــا: ال يجــوز الحصــول علــى 
الخاليــا الجذعيــة واســتخدامها إذا كان مصدرهــا محــرم، ومثالــه: الجنيــن المســقط تعمــدا 
ــوان  ــن متبرعــة وحي ــن بيضــه م ــد بي ــح المتعم ــزه شــرعا، التلقي ــي يجي ــدون ســبب طب ب
منــوي مــن متبــرع، االستنســاخ العالجــي. ولــو قــال قائــل بجــواز الحصــول علــى الخاليــا 
الجذعيــة واســتخدامها إذا كان مصدرهــا محــرم لــكان قولــه صحيحــا إلن االســتفادة مــن 
الخاليــا الجذعيــة التــي يكــون مصدرهــا محرمــا شــيئا آخــر منفصــل عــن ســبب التحريــم، 
فالخاليــا الجذعيــة ليســت محرمــة لذاتهــا بدليــل جــواز اســتخدامها إذا كان مصدرهــا 
مباحــا، إذن فالتحريــم عنــد القائليــن بــه هــو تحريــم وســيلة وتحريــم الوســيلة تبيحــه الحاجــة 
كمــا بيــن األصوليــون ومثالــه جــواز لبــس الحريــر للرجــال عنــد الحاجــة، واســقاط الجنيــن 
عمــدا  محرمــا لكــن ال يعنــي ذلــك تحريــم االســتفادة مــن الخاليــا الجذعيــة بالجنيــن 
المســقط عمــدا  فحرمــة الجنيــن المســقط عمــدا ليســت بأشــد مــن حرمــة الجنيــن المســقط 
ــراض المســتعصية  ــالج االم ــة لع ــا الجذعي ــى اســتخدام الخالي ــي، فالحاجــة  إل ــذر طب لع
ــن البشــر  ــر م ــاذ الكثي ــي إنق ــة ف ــن مصلحــة راجحــة متمثل ــه م ــا في ــه لم ــق علي ــر متف أم
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مــن المــرض وألن وجــود المصــادر المحرمــة حقيقــة ال يمكــن تجاهلهــا ألن الكثيــر مــن 
ــإذا وجــدت هــذه المراكــز  ــاوى العلمــاء؛ ف ــى فت ــت إل ــم ال تلتف ــي العال ــة ف المراكــز الطبي
ــا؟، أو  ــتفادة منه ــرم االس ــول مح ــل نق ــة المصــدر فه ــا محرم ــذه الخالي ــظ به ــي تحتف الت
نقــول بجــواز االســتفادة مــع قولنــا إن المصــدر حــرام، فاإلجابــة إن األقــرب إلــى مقاصــد 
الشــريعة وأدلــة الشــرع القــول بجــواز االســتفادة مــن الخاليــا الجذعيــة محرمــة المصــدر، 
واإلثــم والمســائلة الجنائيــة علــى مــن ارتكــب ســبب التحريــم وهــو اإلجهــاض العمــد أو 

االستنســاخ علــى ســبيل المثــال. )41(

ــة،  ــة الجنيني ــا الجذعي ــى الخالي ــة للحصــول عل ــة اآلدمي ــه ال يجــوز استنســاخ األجن وعلي
ــك  ــة تتحــول بعــد ذل ــاج بويضــات مخصب ــام باإلجهــاض المتعمــد إلنت كمــا ال يجــوز القي
إلــى جنيــن بهــدف الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة منــه. وفــي المقابــل يجــوز للطبيــب أو 
الباحــث الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة مــن خاليــا الحبــل الســري أو المشــيمة فــي إطــار 
البحــث العلمــي التجريبــي المعتــد شــرعا ونظامــا، كمــا يجــوز نقــل الخاليــا الجذعيــة فــي 
حــال الجنيــن الميــت باعتبــاره المصــدر الرئيســي للخاليــا الجذعيــة واالنتفــاع بهــا لعــالج 
األمــراض المســتعصية، أمــا الخاليــا الجذعيــة التــي تكــون موجــودة فــي الشــخص الميــت 
فيصعــب الوصــول إليهــا قبــل موتهــا إال إذا تــدارك األطبــاء ذلــك خــالل 24 ســاعة مــن 
حــدوث الوفــاة ، وأكثــر هــذه الخاليــا هــي الخاليــا التــي يكــون مصدرهــا النخــاع العظمــي، 
كمــا يجــوز بشــكل عــام الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة مــن اإلنســان البالــغ والموجــودة 
فــي النخــاع العظمــي بهــدف عالجــي أو علمــي بحثــي شــريطة مراعــاة األصــول العلميــة 

والقانونيــة والمحافظــة علــى ســالمة محــل العــالج أو البحــث العلمــي )42(.

الفرع الثالث: موقف الفقهاء المعاصرين 
من تقنية الخاليا الجذعية

ــاد  ــة موضــع اجته ــراض المزمن ــي عــالج األم ــة ف ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــة اس ــد تقني يع
ونظــر عنــد الفقهــاء المعاصريــن وعلمــاء الشــريعة الذيــن تصــدوا للبحــث فيهــا، والذيــن 

ــون  ــة للقان ــة النقدي ــة، المجل ــا الطبي ــة بالقضاي ــة المتعلق ــع الفقهي ــرات والمجام ــرارات المؤتم ــي ق ــزري، نظــرات ف )41( ســعيد بوي
ــزي وزو، 2008، ص402.  ــري، تي ــد معم ــة مول ــاص، جامع ــدد خ ــية، ع ــوم السياس والعل

)42(  ســعيد يويــزري، مرجــع ســبق ذكــره، ص406. رأفــت صــالح احمــد،  أبــو الهيجــاء، مشــروعية نقــل األعضــاء البشــرية بيــن الشــرع 
والقانــون، عالــم الكتــب الحديثــة، عمــان، 2006، ص36. اإلعــالن العالمــي للجنيــن البشــري وحقــوق اإلنســان، الصــادر ســنة 1997. 

)45( نصــر الديــن متــروك، مرجــع ســبق ذكــره، ص170، إدريــس عبــد الجــواد عبــدا هلل، األحــكام الجنائيــة المتعلقــة بعمليــات نقــل 
وزرع األعضــاء البشــرية بيــن األحيــاء،  دار الجامعــة الجديــدة، اإلســكندرية، 2009، ص.95

)46( سورة المائدة آية:  رقم )32(

ــن خــالل  ــع والمصلحــة م ــى البشــر بالنف ــود عل ــا يع ــي البحــث أن كل م ــم ف كان منطلقه
ــط  ــد والضواب ــى القواع ــه خــروج عل ــون في ــتعصية ال يك ــراض المس ــاد عــالج لألم إيج
الشــرعية وال يــؤدي إلــى اختــالط األنســاب فهــو أمــر جائــز ومشــروع. )43( لــذا يعــارض 
الفقــه اإلســالمي )44( بقــوة تجــارب قتــل األجنــة البشــرية الســتخالص الخاليــا الجذعيــة 
ــا قطــع  ــة لتؤخــذ منه ــا الجســدية واستنســاخ األجن ــا االستنســاخ للخالي ــا فيه ــة، بم الجنيني
ــارب  ــض التج ــه يرف ــا أن ــض، كم ــخص المري ــة للش ــاء التالف ــل األعض ــل مح ــار تح غي
ــس  ــر جن ــا وتغيي ــة والتالعــب فيه ــا الملحق ــة للخالي ــات الوراثي ــر الصف ــى تغيي ــة إل الهادف

ــة لشــرع هللا. ــود بمــا فيهــا مخالف المول

وعليــه فقــد قــرر الفقــه اإلســالمي أن الحصــول علــى هــذه الخاليــا الجذعيــة عــن طريــق 
األجنــة المجهضــة تلقائيــاً أو بســبب عالجــي جائــز شــرعا ألن األصــل في األشــياء اإلباحة 
ــى المفســدة إن  ــا راجحــة عل ــل إن المصلحــة هن ــى تحريمهــا، ال ب ــل عل ــوم الدلي ــى يق حت
وجــدت، وقاعــدة الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد ترجــح مصلحــة اســتخدام الخاليــا على 
ــع مــن اســتخدامها  ــذا فــال مان ــد تكــون معدومــة، ل ــا ق مفســدة االســتخدام ألن المفســدة هن
ــة جــادة  ــة أو الطبي ــة الشــرعية شــريطة أن تكــون األبحــاث والتجــارب العلمي مــن الناحي
ــرة. أمــا  ــد الحــد الشــرعي مــع مراعــاة األحــكام الشــرعية المعتب ــة، وأن تقــف عن وهادف
فيمــا يتعلــق بمســألة اســتخدام الفائــض مــن اللقــاح واألمشــاج اآلدميــة فــي مشــاريع أطفــال 
ــي  ــع الفقه ــإّن المجم ــة، ف ــا الجذعي ــى الخالي ــح الصناعــي( للحصــول عل ــب )التلقي األنابي
اإلســالمي منــع تخزيــن وتجميــد اللقــاح اآلدميــة، منعــا الختــالل األنســاب وســّداً لذريعــة 
ــة  ــأن استنســاخ األجن ــى القــول ب ــا إل ــذي يحــدو بن العبــث أو التالعــب بهــا.)45( األمــر ال
البشــرية ثــم إهالكهــا أو تدميرهــا، الســتخدامها فــي البحــوث العلميــة، والعالجــات الطبيــة 
هــو أمــر يرفضــه اإلســالم بحــزم، لقولــه تعالــى: )أَنَّــهُ َمــْن قَتـَـَل نَْفًســا بِغَْيــِر نَْفــٍس أَْو فََســاٍد 

ــا(.)46( ــاَس َجِميعً َــَل النَّ فِــي اأْلَْرِض فََكأَنََّمــا قَت

)43( عبــد الحميــد األنصــاري، ضوابــط نقــل وزرع األعضــاء البشــرية فــي الشــريعة والتشــريعات العربيــة، دار الفكــر العربــي، 
ــا بعدهــا. القاهــرة، ط1، 2000، ص25 وم

ــدد  ــون، الع ــريعة والقان ــة الش ــا، مجل ــى الخالي ــاث عل ــراء األبح ــة إلج ــة والقانوني ــة والديني ــب األخالقي ــح، الجوان ــواز صال )44( ف
الخامــس والعشــرون، ذو الحجــة 1426 هـــ - ينايــر 2006 م، ص406. قــرار مجلــس اإلفتــاء األردنــي رقــم )189( )9 /2013( 
أنــواع الخاليــا الجذعيــة وأحكامهــا بتاريــخ 27 ذو القعــدة 1434 الموافــق 3 /10 /2013. األميــن شــريط، نــزع وزرع األعضــاء 
فــي القانــون الوضعــي والشــريعة اإلســالمية، مجلــة الفكــر البرلمانــي، عــدد خــاص، مجلــس األمــة، الجزائــر، 2003، ص151. 
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المطلب الثاني: االعتراف القانوني باستخدام الخاليا الجذعية
ــذي  ــة ال ــراض المزمن ــن األم ــد م ــة عــالج العدي ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــى اس ــب عل يترت
عجــز الطــب العــادي عــن شــفاؤها، األمــر الــذي دفــع العديــد مــن األشــخاص للجــوء إلــى 
هــذه التقنيــة الحديثــة، إمــا لغايــات العــالج أو لغايــات التجــارب الطبيــة والبحثيــة او لغايــات 
حفــظ الخاليــا الجذعيــة فــي البنــوك المتخصصــة، ونظــرا لحداثــة هــذه التقنيــة نجــد العديــد 

مــن الــدول لــم تقــم بوضــع أنظمــة وتعليمــات  تنظــم اســتخدامها.

ــي  ــاس القانون ــرع األول: األس ــي الف ــن ف ــروع نبي ــة ف ــى ثالث ــب إل ــذا المطل ــم ه ــذا نقس ل
الســتخدام الخاليــا الجذعيــة فــي دولــة اإلمــارات. وفــي الفــرع الثانــي: موقــف التشــريع 
ــة  ــي لتقني ــث: موقــف التشــريع الدول ــرع الثال ــة. والف ــا الجذعي ــة الخالي ــي مــن تقني األردن

ــة. ــا الجذعي الخالي

الفرع األول: األساس القانوني الستخدام الخاليا الجذعية 
في دولة اإلمارات

يجــب أن تكــون التجــارب العالجيــة باســتخدام الخاليــا الجذعيــة بقصــد شــفاء المريــض فــي 
الحــاالت المرضيــة التــي يعجــز الــدواء أو العمليــات الجراحيــة المعروفــة عــن مواجهتهــا، أما 
إذا كان عــالج المريــض مســتطاعا بالوســائل الطبيــة العاديــة، فيجــب علــى الطبيــب أن يتقيــد 
فيهــا وال يســعى إلــى اســتخدام الخاليــا الجذعيــة وإن كان العــالج بهــا مقبــول منطقــا وقانونــا 
ــي بحــر التجــارب  ــة ال زال ف ــا الجذعي ــة، فالعــالج باســتخدام الخالي ــت نتائجــه إيجابي وكان
فمــن الممكــن أن يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر لمتلقــي العــالج، وهــذا ال نســعى لــه إال إذا كانــت 
الطــرق المعروفــة لــم تواجــه عــالج هــذا المــرض فــال يكــون أمــام الطبيــب والمريــض علــى 
قــدم مــن المســاواة إال اللجــوء إلــى الخاليــا الجذعيــة.)47( حيــث أن الهــدف األساســي مــن هــذه 
العمليــات هــو عــالج المريــض وشــفاؤه متــى روعيــت فــي هــذا الشــروط المقــررة قانونــا، 
أمــا التجــارب الفنيــة فإنهــا تهــدف إلــى إثبــات صحــة نظريــة علميــة معينــة أو اكتشــاف أدويــة 

)47( محمد غريب، التجارب الطبية والعلمية على الكيان الجسدي اإلنساني، دار الثقافة، األردن، 2009، ص11.

وقــد عــرف القانــون الفرنســي رقــم 1138 /88 الصــادر فــي 20 /12 /1980، المعــدل بقانــون رقــم 86 /90 الصــادر فــي تاريــخ 
ــى  ــي تجــري عل ــة الت ــة، بأنهــا:" مجموعــة األبحــاث والدراســات العلمي ــة إجــراء التجــارب الطبي ــق بكيفي 23 /1 /1990، والمتعل

الكائــن البشــري بهــدف تطويــر العلــوم الحيويــة والطبيــة.

)49( وهــذا مــا أشــار إليــه تقريــر األمانــة الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة، جمعيــة الصحــة العالميــة الثالثــة والســتون، البنــد 

1 مــن جــدول األعمــال المؤقــت بشــأن زرع الخاليــا والنســج واألعضــاء البشــرية، ج 63 /24، 25 /3 /2010. 
ــه:" ال يجــوز ألي شــخص أو مؤسســة أو أي جهــة كانــت  ــى أن ــة األردنــي عل ــا الجذعي )50( أكــدت المــادة 9/أ  مــن نظــام الخالي

الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة إال مــن مصــدر معتمــد شــرعا ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو مــن الناحيــة الشــرعية. حيــث جــاء 
فــي متــن المــادة الســابقة".

)51( نصــت المــادة 7 مــن نظــام الخاليــا الجذعيــة رقــم 10/ لســنة/2014. علــى أنــه: يشــترط للحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة 

ــك بمــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة  ــة، وذل ــررة أو حاجــة بحثي ــة مب ــة حقيقي ــة أو عالجي واســتعمالها وصرفهــا وجــود ضــرورة طبي
ــة، دراســة  ــي، والمســؤولية الطبي ــد عيســوس، الخطــأ الطب ــل:  فري ــا."  انظــر بالتفصي ــول به ــة المعم اإلســالمية واألعــراف الطبي

ــر، 2002، ص83.  ــوق، الجزائ ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــة، رس المقارن
)52( نصــت المــادة 7 مــن نظــام الخاليــا الجذعيــة رقــم 10/ لســنة/2014. علــى أنــه: يشــترط للحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة 

ــك بمــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة  ــة، وذل ــررة أو حاجــة بحثي ــة مب ــة حقيقي ــة أو عالجي واســتعمالها وصرفهــا وجــود ضــرورة طبي
ــة، دراســة  ــي، والمســؤولية الطبي ــد عيســوس، الخطــأ الطب ــل:  فري ــا."  انظــر بالتفصي ــول به ــة المعم اإلســالمية واألعــراف الطبي

ــر، 2002، ص83.  ــوق، الجزائ ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــة، رس المقارن

لعــالج األمــراض،)48( كمــا أن هــذا النــوع مــن التجــارب العمليــة المحضــة أو غيــر العالجيــة 
ــة  ــرة للشــخص الخاضــع للتجرب ــة شــخصية ومباش ــة عالجي ــق مصلح ــى تحقي ــدف إل ال ته
مــع إمكانيــة تعميــم هــذه الفائــدة إلــى غيــره مــن المرضــى ممــن يشــكون مــن نفــس المــرض 
أو اإلصابــة حاليــا أو مســتقبليا، وإنمــا يســتهدف المعرفــة الفنيــة الدقيقــة علــى وجــه العمــوم 
ــي  ــتحضر عالج ــار مس ــى إحض ــب إل ــعى الطبي ــالج، كأن يس ــخيص والع ــوص التش بخص

معيــن لبعــض إصابــات الغضاريــف باســتخدام الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة.

ــة  ــاس حال ــى أس ــاء عل ــن األحي ــا بي ــة فيم ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــة اس ــر عملي ــم تبري ــد ت وق
ــا مــن  ــع قانون ــل هــذا العمــل وال يوجــد مــا يمن ــى إجــراء مث ــي دعــت إل الضــرورة وهــي الت
الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة مــن أجســام الموتــى متــى توافــرت الشــروط القانونيــة.)49( 
ــا الجذعيــة متــى مــا تــم الحصــول عليهــا بالطــرق  فالفقــه القانونــي قــد أجــاز اســتخدام الخالي
القانونيــة التــي حددتهــا التشــريعات الخاصــة باســتخدام الخاليــا الجذعيــة )50(، وأن تكــون حالــة 
المريــض الطبيــة تســتوجب اســتخدام هــذه التقنيــة الحديثــة، فاســتخدام الخاليــا الجذعيــة يــدور 
وجــودا وعدمــا مــع حالــة الضــرورة التــي تتطلبهــا حالــة المريــض الصحيــة.)51(  إال أنــه يجــب 

التنويــه بــأن الضــرورة العالجيــة الســتخدام الخاليــا الجذعيــة لهــا طبيعتهــا الخاصــة.)52(

حيــث يُقصــد بحالــة الضــرورة وفقــا لقانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي هــي: حالــة 
الشــخص الــذي يجــد نفســه أمــام خطــر وشــيك الوقــوع وال ســبيل إلــى تفاديــه إال بارتــكاب فعــل 

)48( محمــد غريــب، مرجــع ســبق ذكــره، ص 11. الجديــر بالذكــر إن األســاليب الطبيــة والفنيــة المســتحدثة كثيــرة ومتنوعــة فــي 

المجــال الطبــي والبيولوجــي والبيوتكنولوجــي، وقــد يتصــف بعضهــا  بالغمــوض وســرعة التغيــر واختــالف النتائــج التجريبيــة فــي فروعهــا 
وتطبيقاتهــا  المختلفــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب قبولهــا أو تطبيقهــا لعــدم ضمــان نجاحهــا   التــي ســعى إليهــا الطبيــب المعالــج، والبعــض 
اآلخــر ال زالــت موضوعاتهــا  تشــكل نقطــة اختــالف بيــن األطبــاء ورجــال القانــون ورجــال الشــريعة اإلســالمية، ممــا يتطلــب األمــر عــرض 

هــذه التجــارب واآلراء المختلفــة للتدقيــق والتمحيــص لمحاولــة ترجيــح مــا يكــون أكثــر اتفاقيــة مــع حقــوق اإلنســان والقانــون والشــرع.
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محظــور يعاقــب عليــه، فيجــب الموازنــة فــي حالــة الضــرورة بيــن المســاواة واآلمــال وهــو مــا 
يعبــر عنــه الفقهــاء بالموازنــة بيــن المفســدة المتيقنــة والمصلحــة المتوقعــة، ويكــون ذلــك علــى 
مســتوى المريــض والمتبــرع، لــذا فيجــب الموازنــة بيــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا كل مــن 
المريــض والشــخص الســليم ومــن ثــم اآلمــال التــي يحتمــل أن يســتفيد منهــا المريــض، وألجــل 
ــك خطــر  ــون هنال ــة، فيجــب أن يك ــر ظــروف معين ــن تواف ــد م ــة الضــرورة ال ب ــق حال تطبي
محــدق بالمريــض، وإن عــدم اســتخدام الخاليــا الجذعيــة يــؤدي بــال محالــة إلــى المــوت، ويجــب 
أن يكــون الخطــر المــراد تفاديــه أكبــر بكثيــر مــن الضــرر الــذي قــد يقــع، ويجــب أن يكــون 
زرع أو اســتخدام الخاليــا الجذعيــة الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن عــن طريقهــا إنقــاذ المريــض.

وفــي الحقيقــة إن اعتبــار حالــة الضــرورة ســبباً مــن أســباب التبريــر يفضــي إلــى إباحــة 
فعــل الطبيــب ومشــروعيته، وبالتالــي قــد ال يســأل الطبيــب عــن الضــرر الــذي أحدثــه إذا 
مــا تقيــد باألصــول العلميــة والطبيــة والقانونيــة. وإن االســتناد إلــى هــذه الحالــة مــن شــأنها 
ــا،  ــال المرتجــى تحقيقه ــن المخاطــر واآلم ــق بي ــح الدقي ــد الترجي ــل بع ــة النق إباحــة عملي
وبمــا أن الفقــه قــد بــرر عمليــة النقــل بحالــة الضــرورة فيجــب أن يكــون هنالــك تشــريعات 
ــا  ــا لتعلقه ــن أطرافه ــوازن بي ــة الت ــل وإقام ــات النق ــم عملي ــك لتنظي ــة بذل ــة خاص قانوني

بالحقــوق األساســية لحيــاة اإلنســان.

أمــا إذا لــم يكــن هنــاك ضــرورة طبيــة عالجيــة يحظــر علــى المريــض اســتخدامها للغايــات 
األخــرى،)53( ومــن أهــم هــذه الغايــات اســتخدامها لزيــادة اللياقــة البدنيــة ورفــع الكفــاءة 
ــا  ــذه الخالي ــف ه ــم تكيي ــا ت ــا، إذا م ــورة دولي ــطات محظ ــدد منش ــا بص ــة وإال كن األدائي
ــع  ــر م ــد كبي ــى ح ــابه ال ــي تتش ــا الت ــرا لنتائجه ــة نظ ــطات رياضي ــا منش ــة بأنه الجذعي

ــة. ــطات الرياضي المنش

وعليــه وبالنظــر إلــى القواعــد القانونيــة نالحــظ بــأن قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي 
ــم  ــة ال تســعف تنظي ــام، وأن القواعــد العام ــا الع ــة الضــرورة بوصفه ــى حال ــد أشــار إل ق
ــة. –  ــة الثالثي ــذه العالق ــي ه ــدود كل طــرف ف ــان ح ــة وبي ــا الجذعي ــة الخالي ــة تقني عملي
ــيما أن  ــة خاصــة الس ــن طبيع ــا م ــم به ــا تتس ــرا لم ــرع- ، نظ ــب، المتب ــض، الطبي المري
اســتخدامها ال يتوقــف علــى العــالج وحســب، إنمــا أيضــا يســعى الباحثــون واألطبــاء إلــى 

)53( علــي الجيــالوي، رضــا المتضــرر وأثــره فــي المســؤولية المدنيــة، رســالة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 1988، 

ص 16-18.  ســمير عايــد الديــات، مرجــع ســبق ذكــره، ص8. 

)55( يالحــظ أن المشــرع المصــري لــم يضــع تنظيمــا شــامال لنقــل وزراعــة األعضــاء واألنســجة والخاليــا الجذعيــة، وفقــا للقوانيــن 

رقــم 103 لســنة 1962م الخــاص بنقــل القرنيــة وتنظيــم بنــك العيــون قــد قــرر المشــرع مبــدأ التبــرع بالقرنيــة. وتعــددت الجهــات 
ــدأ  ــر مب ــة، ومنهــا جامعــة المنصــورة، واتســمت كل هــذه المشــاريع بتقري ــل وزراعــة األعضــاء اآلدمي ــي تقدمــت بمشــروع لنق الت
التبــرع ورفــض فكــرة بيــع األعضــاء. اســتمر الوضــع كذلــك إلــى أن تدخــل المشــرع المصــري بالفعــل بإصــداره القانــون رقــم 5 
لســنة 2010 الســالف الذكــر، والــذي تنــص المــادة السادســة منــه علــى أن : ))يحظــر التعامــل فــي أي عضــو مــن أعضــاء جســم 
اإلنســان أو جــزء منــه أو أحــد أنســجته علــى ســبيل البيــع أو الشــراء أو بمقابــل ..((. وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يترتــب علــى 
زرع العضــو أو جــزء منــه أو أحــد أنســجته أن يكتســب المتبــرع أو أي مــن ورثتــه أيــة فائــدة ماديــة أو عينيــة مــن المتلقــي ومــن 
ذويــه بســبب النقــل أو بمناســبته. كمــا يحظــر علــى الطبيــب المختــص البــدء فــي إجــراء عمليــة الــزرع عنــد علمــه بمخالفــة أي حكــم 
مــن أحــكام الفقرتيــن الســابقتين((. ومــن خــالل نــص المــادة ســالفة الذكــر يتضــح لنــا أن المشــرع المصــري أراد أن تتــم عمليــة نقــل 
العضــو أو جــزء منــه أو حتــى أحــد أنســجته بــدون أي مقابــل، ســواء عــرض هــذا المقابــل مــن قبــل الشــخص الــذي يتنــازل عــن 
عضــو مــن أعضائــه ))المعطــي((، أو مــن المتلقــي للعضــو، أو أي مــن ورثــة كل منهمــا، وأيــا مــا كانــت الصــورة التــي يكــون عليهــا 

المقابــل ســواء كانــت فائــدة ماديــة أو عينيــة طالمــا كانــت بســبب النقــل أو بمناســبته.

إجــراء التجــارب المخبريــة إلنتــاج األدويــة، وزراعــة األعضــاء مــن خــالل تخليــق خاليــا 
جذعيــة وأنســجة الســتخدامها فــي عــالج المرضــى الذيــن يحتاجــون لزراعــة أعضــاء وال 
ــا  ــم اســتثمار هــذه الخالي تتوافــر لهــم األعضــاء التــي تتناســب مــع طبيعــة أجســامهم ويت
ــا أن القواعــد  ــا تكــون العضــو البشــري،")54( وبم ــي بدوره ــة الت لصناعــة انســجة معين
العامــة ال تســعف هــذه التقنيــة الحديثــة فقــد ارتــأى المشــرع اإلماراتــي بــأن قــام مشــكوراً 
بوضــع تشــريعات قانونيــة تنظــم عمليــة زرع األعضــاء بشــكل عــام حيــث صــدر قانــون 
االنتفــاع باألعضــاء البشــرية رقــم 15 لســنة 1993. إال أن هــذا القانــون قــد وضــع علــى 
صفــة االســتعجال ورغــم التعديــالت التــي أجريــت عليــه إال أن المشــرع لــم ينظــم عمليــة 

النقــل بشــيء مــن التفصيــل، حيــث أنــه لــم يبيــن حــدود وأســاس مســؤولية كل شــخص.

ــى  ــا عل ــم يتطــرق المشــرع االتحــادي له ــة ل ــا الجذعي ــق باســتخدام الخالي ــا يتعل ــا فيم أم
اإلطــالق وإن كان قــد يعتبرهــا نوعــا مــن أنــواع األعضــاء، علــى الرغم أن هنــاك اختالف 
جوهــري فــي التكويــن الفســيولوجي لكــون الخليــة الجذعيــة تعتبــر الجــزء المنشــئ للعضو. 
كمــا أنــه ال يوجــد نصــوص قانونيــة أو أنظمــة أو تعليمــات خاصــة فــي دولــة اإلمــارات 
ــان  ــة، أو بي ــا الجذعي ــي اســتخدام الخالي ــز المتخصصــة ف ــن المراك ــة المتحــدة تبي العربي
مفهومهــا، وكيفيــة الحصــول عليهــا، وتنظيــم العمــل باســتخدامها، علــى الرغــم مــن وجــود 

حــاالت متعــددة تــم عالجهــا مــن خــالل اســتخدام الخاليــا الجذعيــة.

الفرع الثاني: موقف التشريع األردني من تقنية الخاليا الجذعية
تعــد األردن مــن الــدول الســباقة فــي عــالج األمــراض المزمنــة مــن خــالل تقنيــة الخاليــا 
الجذعيــة، وقــد أفــردت لهــا جملــه  مــن التشــريعات الخاصــة )55( التــي تنظــم اســتخدامها 

)54( مجلة الصحة والطب التي تصدرها صحيفة الخليج، العدد443، األحد 20 /5 /2007، ص19.
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ــؤولية  ــن المس ــن م ــا والتأمي ــا وصرفه ــا وخزنه ــا وحفظه ــع أطرافه ــل م ــة التعام وكيفي
المدنيــة عــن األخطــار التــي تترتــب عليهــا، - كنظــام اســتخدام الخاليــا الجذعيــة رقــم 14/ 
لســنة 2014، وتعليمــات أســس جمــع الخاليــا الجذعيــة مــن الحبــل الســري رقــم 2/ لســنة 
ــنة /2014،  ــم 1/ لس ــة رق ــا الجذعي ــى الخالي ــن عل ــة للتأمي ــات المعدل 2014، والتعليم

وتعليمــات صــرف الخاليــا الجذعيــة مــن بنــك الخاليــا الجذعيــة رقــم 6/ لســنة -2014  
وإن الغايــة التــي ابتغاهــا المشــرع األردنــي بالدرجــة األولــى هــي ضبــط األبحــاث العلميــة 
والعــالج باســتخدام الخاليــا الجذعيــة البشــرية المســتخلَصة مــن األجنــة البشــرية، و تعــد 
هــذه األنظمــة والتعليمــات األول مــن نوعهــا فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُعـَـّد األردن واحدة 
مــن الــدول القليلــة فــي منطقــة الشــرق األوســط التــي تمتلــك قوانيــن لحمايــة المشــاركين 
ــه  ــذى ب ــال يحت ــل كمث ــي أن يعم ــر ينبغ ــون األخي ــذا القان ــة، وه ــارب اإلكلينيكي ــي التج ف

للــدول األخــرى فــي المنطقــة.

ــة  ــا الجذعي ــتخدام الخالي ــى الشــركات الخاصــة اس ــدة تحظــر عل ــن الجدي ــا ان القواني كم
البشــرية فــي األبحــاث أو العــالج، ولــن يُســمح بالتعامــل مــع الخاليــا الجذعيــة البشــرية إال 
لــة حكوميًّــا بــاألردن، والتــي  مــن قِبـَـل المؤسســات الحكوميــة، أو المعاهــد األكاديميــة المموَّ
ــة  ــةً بالشــركات الخاصــة، وتخضــع لرقاب ــفافية، مقارن ــن الش ــى م ــتويات أعل ــع بمس تتمت

وزارة الصحــة ولجنــة متخصصــة فــي هــذا الصــدد.

ــا فــي مركــز  والجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم بنجــاح تصنيــع نســيج العظــم البشــري مخبري
ــام  ــا فــي الجامعــة األردنيــة،)56( وســيتم اســتخدام هــذا النســيج خــالل األي العــالج للخالي
القليلــة القادمــة ويأتــي هــذا االنجــاز كمحصلــة ألربعــة ســنوات مــن البحــث المتواصــل، 
وســيفيد هــذا النســيج فــي العديــد مــن أمــراض العظــام مثــل أكيــاس العظــام والكســور غيــر 
ملتئمــة وفقــدان بعــض أجــزاء مــن العظــام ويســتطيع هــذا النســيج تســريع التئــام العظــام 

وإعــادة المريــض إلــى طبيعتــه.

ولقــد ثبــت االســتخدام العالجــي لــزرع نخــاع العظــم بمــا فــي ذلــك مســتزرعات الخاليــا 
ــب  ــل بموج ــة بالفع ــراءات منظم ــذه اإلج ــل ه ــي األردن، ومث ــدم ف ــة لل ــة المنتِج الجذعي
ــًزا  ــد يطــرح تميي ــون الجدي ــإن القان ــذا ف ــة؛ ل ــة خاصــة للممارســات الطبي ــن وأنظم قواني
واضًحــا بيــن هــذه التقنيــات والعــالج بالخاليــا الجذعيــة الجنينيــة البشــرية، كمــا ال يغطــي 

)56( مقال منشور في جريدة الرأي األردنية، بتاريخ 10 /3 /2015 ، ص6. 

ــه  ــي ان تكــون حيات ــكل إنســان الحــق ف ــي :" ل ــا يل ــى م ــوق اإلنســان عل ــة لحق ــة األمريكي ــادة الرابعــة مــن االتفاقي )58( تنــص الم

ــه بصــورة تعســفية....". ــذ لحظــة الحمــل، وال يجــوز أن يحــرم مــن حيات ــون، وبشــكل عــام من ــه القان ــة، هــذا الحــق يحمي محترم

القانــون جميــع الجوانــب الحاليــة ألبحــاث الخاليــا الجذعيــة واســتخدامها فحســب، ال بــل 
ــة  ــة وطني ــل مســتقباًل. فهــو يقضــي بتشــكيل لجن ــد مــن التعدي يفســح المجــال أيًضــا لمزي
ــن محــددة  ــال أخــرى مســؤولية رســم الخطــوط العريضــة لقواني ــن أعم ــن بي ــتتولى م س

ــا الجذعيــة فــي بنــوك خاصــة بهــا بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة. لحفــظ الخالي

الفرع الثالث: موقف التشريع الدولي من تقنية الخاليا الجذعية
تعــد األحــكام القانونيــة المتعلقــة بإجــراء األبحــاث علــى األجنــة البشــرية هــي نــادرة جــدا 
علــى الصعيــد الدولــي.)57( فهنــاك نصــوص قانونيــة عــدة تكــرس الحــق فــي الحيــاة بشــكل 
ــام 1948،  ــان لع ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــن اإلع ــة م ــادة الثالث ــك الم ــال ذل ــام، ومث ع
وكذلــك المــادة األولــى مــن العهــد الدولــي المتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســة لعــام 1966، 
ــات  ــض االتفاق ــبة لبع ــال بالنس ــك الح ــام 1976، وكذل ــي ع ــذ ف ــز التنفي ــل حي ــذي دخ وال
اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان كاالتفاقيــة األمريكيــة التــي دخلــت حيــز التنفيذ عــــام 1969)58(، 

والتــي تنــص فــي مـــــادتها الرابعــة علــى حمايــة الحيــاة اعتبــارا مــن تاريــخ الحمــل.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك نصــوص دوليــة تطرقــت بشــكل عــام إلــى حريــة البحــث 
العلمــي، حيــث نجــد المــادة 12/ب مــن اإلعــالن العالمــي بشــأن المجيــن البشــري وحقــوق 
ــي:" ب  ــا يل ــى م ــص عل ــام 1997، تن ــي ع ــكو ف ــة اليونس ــه منظم ــذي تبنت ــان ال اإلنس
– إن حريــة البحــث الالزمــة لتقــدم المعــارف، هــي حريــة نابعــة مــن حريــة الفكــر 
ــا  ــن البشــري، والســيما تطبيقاته ــات البحــوث الخاصــة بالمجي وينبغــي أن تتوخــى تطبيق
ــة والطــب، تخفيــف اآلالم وتحســين صحــة الفــرد  ــم الوراث ــا وعل فــي مجــاالت البيولوجي
ــه:"  ــى أن ــور عل ــالن المذك ــن اإلع ــادة /14/ م ــص الم ــا تن ــاء ....". كم ــرية جمع والبش
ــة  ــة المواتي ــة والمادي ــة الظــروف الفكري ــة لتهيئ ــر المالئم ــدول التدابي ــذ ال ــي أن تتخ ينبغ
لممارســة أنشــطة البحــوث فــي مجــال ممارســة حــرة، ولمراعــاة المتضمنــات األخالقيــة 
ــص  ــي ين ــادئ الت ــار المب ــي إط ــوث ف ــك البح ــة لتل ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والقانوني
عليهــا اإلعــالن". وقــد وضعــت المــادة العاشــرة مــن هــذا اإلعــالن قيــدا جوهريــا علــى 

ــة  ــق العالمي ــد األول: الوثائ ــان، المجل ــوق اإلنس ــر، حق ــم وزي ــد العظي ــاق، عب ــعيد الدق ــد الس ــيوني، محم ــريف بس ــود ش )57( محم

ــا. ــا يليه ــروت 1988، ص 343 وم ــن، بي ــم للماليي ــة، دار العل واإلقليمي
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ــوز ألي  ــا:" ال يج ــاء فيه ــث ج ــري حي ــن البش ــال المجي ــي مج ــي ف ــث العلم ــة البح حري
بحــث يتعلــق بالمجيــن البشــري، وال ألي مــن تطبيقــات البحــوث، والســيما فــي مجــاالت 
البيولوجيــا وعلــم الوراثــة والطــب، أن يعلــو احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية 

ــراد". ــرد أو مجموعــة أف ــة اإلنســانية ألي ف والكرام

وعلــى الصعيــد األوروبــي، تبنــى مجلــس أوروبــا فــي عــام 1997 اتفاقيــة حمايــة حقــوق 
اإلنســان وكرامــة الكائــن البشــري بمواجهــة تطبيقــات علــم األحيــاء والطــب، ولكــن هــذه 
االتفاقيــة لــم تحســم مســألة إمكانيــة إجــراء األبحــاث علــى الجنيــن. فالمــادة /15/ مــن هــذه 
االتفاقيــة تكــرس مبــدأ حريــة البحــث العلمــي فــي نطــاق علــم األحيــاء والطــب، كل ذلــك 
مــع مراعــاة أحــكام هــذه االتفاقيــة، ونصــوص قانونيــة أخــرى والتــي تؤمــن حمايــة الكائــن 

البشــري.)59(

أمــا بالنســبة إلجــراء األبحــاث علــى األجنــة البشــرية، فقــد تركــت االتفاقيــة األمــر إلــى 
الــدول األطــراف وذلــك نتيجــة لالنقســام الكبيــر بينهــا فــي هــذه المســألة كــي تنظــم إمكانيــة 
ــى  ــة فرضــت عل ــة، ولكــن االتفاقي ــة فــي تشــريعاتها الداخلي إجــراء األبحــاث علــى األجن
الــدول فــي هــذا النطــاق شــرطين أساســين وهمــا: أولهمــا: منــع اســتحداث أجنــة بشــرية 
ــة  ــن حماي ــأنها أن تؤم ــن ش ــة م ــد قانوني ــن قواع ــا: س ــي. وثانيهم ــث العلم ــات البح لغاي

ــن.)60( مالئمــة للجني

ــم  ــرأي رق ــدة ال ــات الجدي ــوم والتقني ــات العل ــة ألخالقي ــد أصــدرت المجموعــة األوروبي وق
/15/ بتاريــخ 14/1/2000 والمتعلــق بالجوانــب األخالقيــة إلجــراء األبحــاث علــى خاليــا 
المنشــأ البشــرية واســتعماالتها، حيــث ذهبــت فيــه إلــى أنــه من المرفــوض أخالقيا اســتحداث 
ــة.  ــا المنشــأ الجنيني ــى خالي ــدف الحصــول عل ــا به ــرع به ــن أمشــاج متب ــا م ــة انطالق أجن
وقــد قــرر االتحــاد األوروبــي فــي 30/9/2002، فــي نطــاق البرنامــج اإلطــار الســادس 

 L'article 15 de la convention pour les droits de l'home et la biomédecine déclara que    )59(

 :) La reacherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine séxrece
 librement sous réserve des dispositions de la présent convention et des autres dispositions
 ).juridiques qui assurent la protection

)60(  وعلى هذا نصت المادة /18/ من االتفاقية المذكورة والتي نصها باللغة الفرنسية االتي:

Lorsque la recherche sur les embryons en vitro est admise par la loi , celle-ci assure une pro-
  tection adéqute de l'embryon . 2- la constitution d'embryons humains aux fins de recherche

.est interdit

المتعلــق بالبحــث والتطــور األوروبــي )PCRD( للفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2003-2006، 
ــون األول 2003  ــخ كان ــا المنشــأ البشــرية حتــى تاري ــى خالي ــل األبحــاث عل تعليــق تموي
ــة القواعــد المشــتركة التــي ســتطبق علــى تمويــل مثــل  ــة األوروبي ، حيــث ســتقترح اللجن
تلــك األبحــاث. وقــد كانــت المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة واســتراليا وكنــدا تناصــر 
وتؤيــد القيــام بالبحــوث علــى األجنــة بمــا فيهــا تجــارب اإلستنســاخ العالجــي علــى اإلنســان، 
وكذلــك تجــارب العــالج بالخاليــا الجذعيــة الجنينيــة، وقــد أصــدرت هــذه الــدول النصــوص 
القانونيــة التــي تعالــج هــذه العمليــات البحثيــة )61( المتعلقــة فــي اســتخدام الخاليــا الجذعيــة، 
ــمح  ــد يس ــون موح ــى إصــدار قان ــام 2001 عل ــي ع ــة  ف ــت الحكوم ــتراليا وافق ــي اس وف

باستنســاخ العــالج عــن طريــق استنســاخ األجنــة البشــرية ألغــراض طبيــة.)62(

والجديــر بالذكــر أن الــدول األوروبيــة فــي معظمهــا كإيطاليــا والنرويــج وفرنســا وألمانيــا 
ومنظمــة الصحــة العالميــة تعــارض االستنســاخ ألغــراض التكاثــر البشــري، ولكنهــا مــن 
جانــب آخــر تســمح باالستنســاخ العالجــي وباســتخدام الخاليــا الجذعيــة وإن ترتــب علــى 
ذلــك هــالك الجــزء المســتخدم للعــالج،)63( فــإذا كان هــذا األمــر مقبــول لديهمــا فإنــه غيــر 
ــتخدام  ــر اس ــرى تحظ ــة أخ ــالمية وأي دول ــريعة اإلس ــة والش ــدول العربي ــي ال ــول ف مقب

الخاليــا الجذعيــة إذا ترتــب علــى ذلــك هــالك الجــزء المســتخدم للعــالج.

)61( انظــر جريــدة لومــن الفرنســية، العــدد الصــادر فــي 4 /10 /2002 والمنشــور علــى موقــع الجريــدة علــى شــبكة االنترنــت: 

ــخ 20 /6 /2015 ــع بتاري ــارة الموق ــم زي http://www.lemonde.fr/. ت

)62( بلحاج العربي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 179. عقيل سرحان، مرجع سبق ذكره، ص 182.

)63( ســميرة الديــات، عمليــة نقــل وزرع األعضــاء البشــرية بيــن الشــرع والقانــون، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 1999، 

ص 201.  
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الخــاتمــة
أوال: النتائج

ــام،  ــة االنقس ــر مكتمل ــة وغي ــر متخصص ــا غي ــا خالي ــة بأنه ــا الجذعي ــرف الخالي 1. تع
ولكنهــا قــادرة علــى تكويــن خليــة بالغــة تســتطيع فــي ظــروف معينــة ومحــددة أن توالــي 
االنقســام وأن تتمايــز إلــى خاليــا متخصصــة تكــون لبنــات فــي بنــاء أنســجة أو أعضــاء 
ــي العــالج ومــن أهــم هــذه  ــوع اســتخدامها ف ــا بتن ــوع مصدره ــي جســم اإلنســان، ويتن ف
المصــادر النخــاع العظمــي، والحبــل الســري عنــد الــوالدة، والخاليــا الجذعيــة الجنينيــة.

2. تعــد الخاليــا الجذعيــة مــن أهــم التقنيــات الحديثــة بمــا لهــا مــن قــدرة فــي إصــالح الخلــل 
فــي األنســجة المريضــة أو التالفــة واســتبدالها بأنســجة جديــدة، وبالتالــي يكــون لهــا القــدرة 

الكاملــة علــى عــالج األمــراض المســتعصية المتعــددة.

3. يعــد اســتخدام الخاليــا الجذعيــة مــن األمــور الحديثــة التــي لــم يــرد فيهــا نــص خــاص 
فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة يحرمهــا أو يمنــع مــن اســتخدامها شــريطة 
مراعــاة األحــكام الشــرعية المعتبــرة والمنظمــة لهــا والصــادرة مــن الجهــات المتخصصــة.

4. أن العمــل الطبــي الحديــث باســتخدام الخاليــا الجذعيــة قــد ظهــرت ذروتــه فــي اآلونــة 
ــد مــن الحــاالت الطبيــة حليفهــا النجــاح، وذلــك مــن  ــاك العدي األخيــرة، حيــث أصبــح هن
خــالل توافــر القــدرات الفنيــة والمهــارات الطبيــة العاليــة لــدى أصحــاب االختصــاص مــن 
األطبــاء العاملــون بهــذا المجــال، وبالتالــي فالحــل القانونــي ألي إشــكالية بهــذا المجــال قــد 
تختفــي بتقــدم الطــب مــادام الطبيــب المعالــج متقيــدا باألنظمــة والتعليمــات المهنيــة الطبيــة 
وبــذل العنايــة المطلوبــة، وكان هنــاك حالــة ضــرورة تســتدعي لجــوء الطبيــب والمريــض 

إلــى اســتخدام الخاليــا الجذعيــة.

5. يفتقــر التشــريع االتحــادي مــن نصــوص قانونيــة خاصــة تنظــم عمــل اســتخدام الخاليــا 
ــدول  الجذعيــة وكيفيــة حفظهــا فــي بنــوك متخصصــة وصرفهــا، علــى خــالف بعــض ال
التــي ســعت جاهــدة علــى ســن منظومــة تشــريعية تنظــم هــذا النــوع مــن التقنيــة وصرفهــا 

وفقــا إلجــراءات تنظيميــة صــادرة مــن الجهــات المتخصصــة.

ــا  6. ال يمكــن تطبيــق األحــكام الخاصــة بنقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية علــى الخالي
ــيولوجي   ــريحي والفس ــن التش ــى التكوي ــا إل ــا نظرن ــة إذا م ــة العملي ــن الناحي ــة م الجذعي
ــل  ــون نق ــي قان ــوظ ف ــاك قصــور ملح ــأن هن ــار ب ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــا، م ــكل منهم ل

وزراعــة األعضــاء اإلماراتــي فهــو لــم يــرد شــيئا مــن التفصيــل مــن حيــث آليــة وعمــل 
ــا. ــة زراعته ــل األعضــاء وكيفي نق

ثانيا: التوصيات
ــا  ــتخدام الخالي ــة اس ــم تقني ــاص ينظ ــريع خ ــن تش ــادي س ــرع االتح ــن المش ــو م 1. نرج
الجذعيــة، يبــن بموجــب نصوصــه تعريــف الخاليــا الجذعيــة وأنواعهــا وأوجــه االختــالف 
عــن األعضــاء البشــرية، وكيفيــة الحصــول عليهــا، وبيــان مصادرهــا، وتحديــد الجهــات 
الرســمية المختصــة فــي تولــي اإلشــراف علــى المراكــز الطبيــة المختصــة فــي هــذا النــوع 

مــن التقنيــة.

ــة المتحــدة وضــع  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة المختصــة ف ــة الطبي ــن الجه ــى م 2. نتمن
ــة  ــد الجهــات الطبي ــة، وتحدي ــة اســتخدام هــذه التقني ــان كيفي أنظمــة وتعليمــات خاصــة لبي
المرخــص لهــا باســتخدامها، وكيفيــة الحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة، وحفظهــا، 
ــد مــن إتباعهــا مــن  ــد اإلجــراءات الشــكلية التــي الب ــر، وتحدي وتخزينهــا، وصرفهــا للغي

ــا. ــى إدارته ــن عل ــل القائمي قب

3. العمــل علــى توحيــد الجهــود الطبيــة الحكوميــة إلنشــاء برنامــج وطنــي للخاليــا 
الجذعيــة، يبــدأ بإنشــاء بنــك حكومــي للخاليــا الجذعيــة، ومراكــز طبيــة حكوميــة للبحــوث 
ــة  ــان طبي ــالل لج ــن خ ــة م ــراف وزارة الصح ــت إش ــالن تح ــة، يعم ــات الطبي والدراس

ــة. ــة الحديث ــن التقني ــوع م ــذا الن خاصــة له
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الملخص
)نحو توجه جديد إلنقاذ العقد من الفسخ القضائي(

ــد مــن عدمــه ممــا  ــي للعق ــر الحكــم بالفســخ القضائ ــون للقاضــي ســلطة تقدي أعطــى القان
جعــل القضــاء فــي الواقــع العملــي ســيما فــي القطــاع العقــاري يميــل إلــى الفســخ بصــورةٍ 
ــة هــذا  ــه. ومــع اإلقــرار بأهمي ــذ التزامات ــد فــي تنفي ــاق أحــد طرفــي العق ــد إخف كبيــرة عن
الحــق للدائــن إال أنــه يترتــب عليــه مــن الناحيــة العمليــة أضــراراً جســيمة علــى المديــن 
المخفــق فــي تنفيــذ التزاماتــه فــكان البــد مــن توجــه وميــل إلــى التســوية القضائيــة بــدالً عــن 
الفســخ مــع تعويــض المتضــرر مــن التســوية لتوفيــر أقصــى درجــات الحمايــة القانونيــة 
للطــرف الضعيــف فــي العالقــة لكــون التســوية تتماشــى مــع مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ 
العقــود ولكــون األصــل مــن إبــرام العقــود تنفيذهــا ال إزهــاق روحهــا إال عنــد الضــرورة.

Abstract

About a new tendency to rescue the judicial rescission of the contract

Since, The law provide judicial authority, the power to appreciate rescission 
of the contract or otherwise not to do that, this leads the judiciary, in prac-
tice, especially in the real estate sector, to prefer substantially rescission 
when one of the two parties of the contract fail to implement his obliga-
tions. With the recognition of the importance of this right to the creditor, it 
entails in practice serious damage to the debtor who fail to implement his 
obligations. This lead to tendency towards judicial settlement, rather than 
rescission and this come with necessity of compensation the injured party 
of such settlement, to provide maximum legal protection for weaker party 
in the contractual relation, according to the fact that a settlement must be 
compatible with the principle of good faith in execution of contracts and the 
standard that the purpose of the concluding contracts is its execution and 
not to make it to loss her soul, except when its  necessary.
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قال تعالى:
)َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن(

 سورة البقرةاآلية رقم 280.
وقــال تعالــى أيضــاً: )لَقَــْد أَْرَســْلنَا ُرُســلَنَا بِاْلبَيِّنَــاِت َوأَْنَزْلنَــا َمعَُهــُم اْلِكتـَـاَب َواْلِميــَزاَن ِليَقـُـوَم 

النَّــاُس بِاْلِقْســِط(
 سورة الحديد، اآلية رقم 25.

المقدمة
نبذة عن البحث:

ــل  ــدرك أه ــك ي ــع ذل ــاً؛ وم ــي خطــورةً وإيالم ــون المدن ــزاءات القان ــد ج ــن أش ــر الفســخ م يعتب
ــذ التزامــه وهــذه مســألة  االختصــاص أنــه حــق مشــروع للدائــن طالمــا امتنــع المديــن عــن تنفي
مفــروغ منهــا ســيما، إذا كان المديــن متقاعســاً عــن التنفيــذ، وهــذا يجعلنــا نتنــاول فــي هذه الدراســة 
ــاذه مــن  مســألة الفســخ القضائــي وســبل تفاديــه لتجنيــب المتعاقديــن مخاطــره، طالمــا أمكــن انق

الفســخ الــذي يعتبــر اســتثناًء مــن الغايــة المقصــودة عنــد التعاقــد وهــي اســتمرارية العقــد.

أهمية البحث:
تتبلــور أهميــة البحــث فــي أنــه يجنــب المديــن مــن أضــرار الفســخ التــي قــد يتكبدهــا. فعلــى 
الرغــم مــن حــق الدائــن فــي الفســخ إال أن تفــادي الفســخ ســيوفر علــى المديــن أضــراراً 
ــى الحــل الســهل واليســير  ــن إل ــرة لجــوء الدائني ــي، مــع كث ــع العمل جســيمة أفرزهــا الواق
وهــو المطالبــة بحــق الفســخ واألشــد خطــورةً هــو انجــراف القضــاء إلــى هــذا الحــل الســهل 

الــذي ال نــراه حــالً ولــو أنــه قانونــي الصبغــة والمشــروعية.

إشكالية البحث:
تتمثــل إشــكالية البحــث فــي أن القاضــي يلجــأ مــن الناحيــة العمليــة إلــى الفســخ وبصــورة 
كبيــرة جــداً إذا أخفــق أحــد طرفــي العقــد فــي الوفــاء بالتزاماتــه انطالقــاً مــن القاعــدة التــي 
تجيــز للدائــن حــق الفســخ طالمــا امتنــع أو أخفــق المديــن فــي تنفيــذ التزاماتــه تأسيســاً علــى 

قاعــدة العقــد شــريعة المتعاقديــن.
 وعلــى الرغــم ممــا تقــدم، وبالنظــرة الواقعيــة إلــى مــا ســيترتب علــى الفســخ مــن أضــرار 
علــى المديــن نتيحــة الفســخ يأتــي الســؤال كيــف نــوازن بيــن إعطــاء طالــب الفســخ حقــه 
فــي الفســخ وبالمقابــل أال نقــع فــي ضــرر مجحــف علــى الطــرف اآلخــر؟ وبمعنــى آخــر، 
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أال يمكننــا إنقــاذ العقــد مــن الفســخ لحمايــة الطــرف الضعيــف فــي العالقــة القانونيــة مــع 
ــد تعويضــاً إن اقتضــى األمــر كــون االســتمرارية فــي  ــاذ العق إعطــاء المتضــرر مــن إنق

التنفيــذ هــي األصــل والفســخ هــو االمــر العــارض؟

ــة  ــرر مشــروع أو خســارة مالي ــاء لمب ــن عــن الوف ــع المدي ــا يمتن ــور االشــكالية عندم وتث
غيــر متوقعــة أو لظــروٍف طارئــة وماشــابه ذلــك مــن تعســٍر قــد يتعــرض لــه المديــن أثنــاء 

التنفيــذ فــكان البــد مــن إيجــاد حــالً آخــراً عــادالً غيــر الفســخ. 

لنضــرب علــى ذلــك مثــاالً عمليــاً مــن الواقــع العملــي حتــى تتضــح الصــورة، إذا تعاقــد شــخص 
مــع شــركة عقاريــة - مطــور عقــاري - علــى أن تبيعــه مســكناً وأن يكــون الثمــن مقســطاً علــى 
دفعــات، ثــم حصــل أن أخفقــت الشــركة فــي بنــاء الوحــدة الســكنية أو حتــى فــي مجــرد إتمامهــا 

لســبب يعــود إليهــا هــي، فاألصــل أن مــن حــق المشــتري أن يطالــب بالفســخ القضائــي.

ولكــن ذلــك ســيضر بالشــركة وبالتالــي يكــون الســؤال التالــي هــل يجــب إعطــاء المشــتري 
الفســخ مباشــرةً قبــل النظــر فــي مــدى إمكانيــة إعطــاء الشــركة مثــالً مبلغــاً ماليــاً كتســوية 
توازنيــة مــن المشــتري لتتمكــن الشــركة مــن إكمــال التزامهــا لبنــاء المســكن. واألمــر عينــه 
إذا أخفــق المشــتري فــي ســداد جميــع األقســاط إذ قــد تطالــب الشــركة بفســخ العقــد وهــذا 
حقــاً مشــروعاً لهــا بــل ســوف تســتفيد مــن حــق الفســخ أنهــا ســتبيع الوحــدة ربمــا بثمــٍن 
أغلــى لغيــره خاصــةً وأن مــن الطبيعــي ازديــاد األســعار بصــورة مســتمرة، وتكــون قــد 

اســتفادت مــن األقســاط المســددة فــي بنــاء المشــروع فــي بــادئ األمــر؟

وهنــا أيضــاً - ومــن بــاب العدالــة - ال يجــب اإلســتجابة مباشــرة إلــى طلــب الشــركة العقاريــة 
فــي الفســخ قبــل بحــث مــدى تعويضهــا مــن المشــتري برفــع المبلــغ عليــه قليــالً إن لــزم األمــر 
مــع إعطائــه أجــالً أطــول إنقــاذاً للعقــد مــن الفســخ، ومراعــاة لمصلحتــه ومنعــاً لتضــرره، فهــل 

يــا تــرى مثــل هــذه الحلــول ممكنــة التطبيــق مــن الناحيــة العمليــة إلنقــاذ العقــد مــن الفســخ؟

خطة البحث:
المقدمة

المبحث األول: التعريف بعملية إنقاذ العقد وإعادة توازنة.
المبحث الثاني: االساس القانوني لعملية إنقاذ العقد.

المبحث الثالث: تطبيقات عملية إلنقاذ العقد في التشريعات المختلفة.
المبحث الرابع: الجزاءات البديلة عن الحكم بالفسخ.

المبحث الخامس: اإلستثناءات على قاعدة إنقاذ العقد.
الخاتمة
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المبحث األول
التعريف بعملية إنقاذ العقد وإعادة توازنه

تمهيد:
يمثــل التعامــل الخــالق جوهــر الفطــرة الســليمة وبضياعــه تضيــع الفطــرة الســليمة برمتهــا 
)1(، ويأتــي الفســخ كأحــد أنــواع الجــزاءات المدنيــة المؤلمــة التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا 

ــى رشــفة مــن األخــالق  ــاج إل ــق الطــرف اآلخــر، وهــو يحت ــد إذا أخف ــي العق أحــد طرف
ــة وهــو ســلطان االرادة )2(.  ــادئ القانوني ــى حســاب أهــم المب ــو عل لتجنــب مســاوئه، ول
ــه  ــه ضــرراً ألحــد طرفي ــب علي ــد يترت ــه ق ــة هــذا الجــزاء إال أن ــى الرغــم مــن أهمي فعل
وهــو مــا يســتدعي إنقــاذ العقــد مــن الفســخ )3(. ولذلــك ســوف نتعــرف علــى عمليــة إنقــاذ 

العقــد مــن خــالل اآلتــي:  

المطلب االول

التعريف بعملية إنقاذ العقد من الفسخ وأهميته العملية
يعنــي الفســخ انهيــار العقــد وعــودة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد 
نظــراً إلخــالل أحــد عاقديــة بالتزامــه )4(. غيــر أن الســؤال المطــروح هــل الفســخ يعــد 
ــد ليفســخاه؟  ــا العق ــد أبرم ــي العق ــي كل األحــوال والظــروف؟ وهــل طرف ــاً ف حــالً مجدي
وهــل مــن الممكــن إنقــاذ العقــد مــن الفســخ ولــو جزئيــاً مــع إعطــاء المتضــرر تعويضــاً 

إن وجــد لــه مقتضــى؟ 

ــة  ــي(، دول ــون المدن ــه القان ــه االقتصــادي واالســالمي وفق ــي الفق ــة ف ــة مقارن ــوع )دراس ــات البي ــان، أخالقي ــد نعم ــري أحم )1(  د.فك

االمــارات العربيــة المتحــدة )دبــي(، بحــث منشــور فــي مجلــة األمــن والقانــون الصــادرة عــن أكاديميــة شــرطة دبــي، 2005م، ص293.

)2(  د.محمــد محيــي الديــن إبراهيــم ســليم، التســلط االقتصــادي وأثــره علــى التــوازن العقــدي، مصــر، الحنفــي للطباعــة للنشــر، ســنة 

النشــر غيــر معلومــة، ص4.

I. Kull. Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses )Principle of Good Faith in Mod-     )3(

 ern Contract Law(. Tartu University Press 2002, pp. 168–174 )in Estonian(. 86 T. Tampuu.
 Lepinguväliste võlasuhete õigus )Non-contractual Obligations Law(. Tallinn: Juura 2007, p.
.)102 )in Estonian
ــة االمــارات العربيــة  ــة االماراتــي، دول ــة فــي قانــون المعامــالت المدني )4(  د.عبدالناصــر توفيــق العطــار، مصــادر االلتــزام االرادي

ــارات، 1997م، ص313.   ــة االم ــن مطبوعــات جامع المتحــدة، م

ــادة  ــي إع ــخ تعن ــادئ الفس ــي أن مب ــداً وه ــة ج ــة مهم ــن نقط ــق م ــؤال ينطل ــذا الس إن ه
المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد أي إعــادة البضائــع بعــد إرســالها 
للمشــتري ومــا يصاحــب ذلــك مــن نفقــات للنقــل والتأميــن والتخزيــن، فضــالً عــن 
تعرضهــا لمخاطــر التلــف والهــالك، ويســترد المشــتري الثمــن بعــد دفعــه. فضــالً عــن 
بطــئ إجــراءات التقاضــي وهــو مــا يفاقــم الضــرر علــى طرفــي العقــد ســيما إذا صاَحــب 

ــزاع. ــرة الن ــر الظــروف خــالل فت ــب األســعار وتغي ــك تقل ذل

ــاً لــكل ذلــك يأتــي البحــث عــن محاولــة إنقــاذ العقــد مــن الفســخ الــذي  قــد ينتــج   وتفادي
عنــه أضــرار لــكل طرفــي العقــد )5(. وهنــا يكــون التشــدد والتضييــق مــن حــاالت الفســخ 
إلــى أبعــد مــدى حــالً مناســباً، كاســتبدال جــزاء الفســخ بجــزاءات أخــرى كإنقــاص الثمــن 
ومــا شــابهه. وهــذه الفكــرة تنســجم مــع األصــل فــي إبــرام العقــود وهــو التنفيــذ ال الفســخ، 
وهــو مــا يتطلــب الحفــاظ علــى هــذا األصــل مــا أمكــن مــع مراعــاة حقــوق األطــراف فــي 
الفســخ إن كان لــه مقتضــى، وهــذا دون شــك ال يتعــارض مــع مبــدأ ســلطان االرادة وإنمــا 

يعــد ذلــك مــن بــاب إعــادة التــوازن المعمــول بــه فــي العقــود التــي تحتــاج إلــى ذلــك.

ــي  ــع القضائ ــم أن الواق ــددها رغ ــي ننش ــرة الت ــع الفك ــدم م ــي ال يصط ــع القانون إن الواق
يميــل إلــى الفســخ لســهولته، حيــث نصــت المــادة 272 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة 
االتحــادي علــى أنــه:"1 - فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن إذا لــم يــوف أحــد المتعاقديــن 
ــذ  بمــا وجــب عليــه بالعقــد جــاز للمتعاقــد اآلخــر بعــد إعــذاره المديــن أن يطالــب بتنفي
العقــد أو فســخه. 2 - ويجــوز للقاضــي أن يلــزم المديــن بالتنفيــذ للحــال أو ينظــره إلــى 
ــه مقتضــي"  ــي كل حــال إن كان ل ــم بالفســخ وبالتعويــض ف ــه أن يحك أجــل مســمى ول
ــه:"- يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا  )6(، وورد كذلــك فــي المــادة 246 مــن القانــون ذات

اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة. 2 - وال يقتصــر العقــد إلــزام 
ــون  ــا للقان ــتلزماته وفق ــن مس ــو م ــا ه ــاول أيضــا م ــن يتن ــه ولك ــا ورد في ــد بم المتعاق

ــة، مصــر،  ــوق جامعــة الموفي ــة الحق ــة، مــن منشــورات كلي ــود التجاري ــم العق ــي تنظي ــة ف ــي، االتجاهــات الحديث )5(  د.هشــام فضل

ــة، 2005م، ص541. ــب القانوني ــر، دار الكت ــة، مص ــزام االرادي ــادر االلت ــواد، مص ــى عبدالج 2012م، ص12. د. مصطف

F. Ranieri. Europäisches Obligationenrecht. 2. Aufl . Springer 2003 pp. 344–345.

)6(  مجموعــة نصــوص قانــون المعامــالت المدنيــة  اإلماراتــي رقــم )5( نشــر بالجريــدة الرســمية لدولــة  اإلمــارات: س 15 عــدد158 

ــم 1 لســنة  ــون االتحــادي رق ــد عــدل بالقان ــن ديســمبر ســنة 1985م وق ــق 29 م ــي لســنة 1406 هـــ المواف ــع الثان ــن ربي ــي 17 م ف
1987م، المنشــور بالجريــدة الرســمية للدولــة  س: 17 عــدد 173 علــى أن يعمــل بــه اعتبــاراً مــن 29 مــن مــارس ســنة 1987م(. 
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ــة التصــرف". )7( والعــرف وطبيع

ومــن هــذه النصــوص يتضــح لنــا إعطــاء القانــون حــق اإلمتنــاع عــن التنفيــذ وحــق الفســخ 
وحــق التنفيــذ العينــي وكذلــك التعويــض لمــن يتضــرر مــن عــدم تنفيــذ المتعاقــد اآلخــر إذا 

توافــرت شــروط معينــة.

إن هــذه الحقــوق للمتضــرر مــن عــدم تنفيــذ العقــد مســائل مفــروغ منهــا، غيــر أن الواقــع 
العملــي أثبــت بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن هنــاك صــور جديــدة أفرزهــا الواقــع العملــي 
ــا تجنــب الفســخ  الحديــث تتطلــب عــدم اللجــوء إلــى الفســخ وتطبيــق حاالتــه، فهــل يمكنن
ســيما وهــو ليــس بهــدف بالنســبة للمتعاقديــن مــن التعاقــد؟ وبالتالــي مــا المانــع مــن إنقــاذ 
ــدأ  ــذا المب ــل ه ــض المتضــرر إن تضــرر، وه ــع تعوي ــذه م ــن تنفي ــا يمك ــذ م ــد وتنفي العق

ــو تقــرر ســيتوافق مــع مقتضيــات ومتطلبــات حســن النيــة فــي التعاقــد؟ ــد ل الجدي

المطلب الثاني
كيفية اختالل التوازن عند الحكم بالفسخ القضائي

تتمحــور مشــكلة التــوازن العقــدي أن النصــوص القانونيــة المتاحــة والموجــودة باإلضافــة 
إلــى المبــادئ القانونيــة كمبــدأ حســن النيــة فــي التعاقــد، فضــالً عــن الهــدف مــن التعاقــد 
وهــو تنفيــذ العقــد، وأيضــاً جوهــر القانــون وهــو التعبيــر عــن إرادة المجتمــع، فضــالً عــن 
ارادة المتعاقديــن أنفســهما اللــذان مــا ابرمــا العقــد إال لتنفيــذه، كل ذلــك يشــير إلــى أن هــذا 
المولــود المســمى عقــداً يحتــاج إلــى رعايــة وتنشــئة ال إلــى إزهــاق روحــه لمجــرد وجــود 

مبــرر قانونــي يســتدعي الفســخ.

الواقــع العملــي يقــرر أن القضــاة يميلــون إلــى الحــل األســهل وهــو الفســخ، وال شــك أن النــص 
يســاعدهم، ولكــن األمــر الــذي نطلبــه أال يكــون القاضــي منســاقاً وراء نــص وأصــم بــل يجــب 
أن يضــع نفســه مــكان الطــرف المتعثــر ويحــاول األخــذ بيــده واعــادة التــوازن للعقــد وإزالــة 
الفــوارق وتصحيــح اإلشــكاالت بمــا يجعلــه بمثابــة مصلــح وحكــم وانســان يعلــي مــن الجوانــب 
األخالقيــة واإلنســانية وقبــل ذلــك اإلســالمية الســمحة لتطبيق روح القانــون ومقتضيــات العدالة.

)7(  مجموعة نصوص قانون المعامالت المدنية  اإلماراتي مرجع سبق ذكره. 

ــون أمــام صــور  ــاف القان ــن جف ــي تبي ــا ســوف نســوق بعــض الصــور األساســية الت وهن
ــي الحكــم  ــي تســتدعينا إلعــادة النظــر ف ــون الجــاف وهــي الت ــع القان ــة أفرزهــا واق عملي

ــي: ــك اآلت ــن ذل ــي، وم بالفســخ كحــل قانون

• قيــام مطــور عقــاري بالتعاقــد مــع شــخص فــي بنــاء فيــال أو شــقة وعــدم اتمامهــا فــي 
ــع األقســاط  ــع جمي ــه بدف ــام بالتزامات ــد ق ــه يجعــل للمشــتري إذا كان ق الوقــت المتفــق علي
الحــق فــي المطالبــة بالفســخ. وهــذا ال شــك حــق مشــروع، ولكــن فيــه ضــرر علــى المطور 
العقــاري، واألمــر عينــه إذا كان المطــور العقــاري قــد أنجــز البــرج ولكنــه لــم يتمكــن مــن 
ــى ضعــف أحمــال  ــك ألســباب تعــود إل ــالً لعــدم اســتطاعته لذل ــط مث ــاء فق إدخــال الكهرب
الكهربــاء لــدى الجهــات المختصــة ويحتــاج األمــر إلــى وقــت طويــل حســب الدور وحســب 
ــذ التزامــه،  ــد عــن تنفي ــي العق ــر أحــد طرف ــة المتاحــة الخالصــة إذا تعث ــة الكهربائي الطاق

فهــل مــن العــدل فــي هــذه الصــورة الحكــم بالفســخ.

وبطبيعــة الحــال إذا تــم المطالبــة بالفســخ فــي حالــة المقــاوالت، فمــن غيــر المتصــور اعــادة 
الحــال إلــى الحالــة التــي كان عليهــا الطرفــان قبــل التعاقــد ولكــن إذا تــم فإنــه يتــم تقديــر مــا 
تــم إنجــازه وتقديــر ثمنــه مــن قيمــة الفيــال ويســتلمه المشــتري ويفســخ العقــد، ويتــم الفســخ 
فــي المرحلــة المتبقيــة مــن العقــد لكونــه يقســم إلــى مراحــل، حيــث قــد تبقــى المرحلــة األخيــر 
مــن بنــاء الفيــال لــم تنفــذ وهــي مجــرد األصبــاغ فقــط وفيهــا 30 % مــن المقابــل فــإذا تعثــر 

المقــاول فــإن رب العمــل أحيانــاً يطالــب بالفســخ وهــو مــا ال ينبغــي أال يتــم.

من هذه األعمال إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة وليس أثرا من أثار الفسخ". )8(

 إن مفــاد نــص المــادة 272 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة أن الفســخ فــي العقــود الملزمــة 
ــاع  ــى إيق ــب عل ــدي، ويترت ــه العق ــذ إلتزام ــن بتنفي ــام المدي ــدم قي ــزاء لع ــو ج ــن ه للجانبي
الفســخ وفقــاً لمفهــوم نــص المــادة 274 مــن ذات القانــون إعــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة 
التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد فــإذا إســتحال ذلــك يحكــم بالتعويــض، وال يعقــل فــي صحيــح 
النظــر أن يجمــع العاقــد بيــن طلــب تنفيــذ العقــد وفســخه فــي آن واحــد، وإنمــا يكــون لــه 
فقــط المطالبــة بإحــدى الحســنيين إمــا تنفيــذ العقــد أو المطالبــة بفســخه مــع إعمــال األثــر 

)8(  اعــدة الصــادرة ســنة 2012 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2012-04-25 فــي الطعــن رقــم 

ــي. ــن مدن ــي و 2011 / 370 طع ــن مدن 2011 / 364 طع
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المترتــب علــى أي منهمــا علــى حــده وذلــك حســبما يــراه هــو محققــاً لمصلحتــه. )9(

ــة  ــال بأربع ــه في ــي ل ــاري ليبن ــور عق ــع مط ــخص م ــد ش ــاً أن يتعاق ــن أحيان ــن الممك • وم
مالييــن ثــم تنقــص األســعار إلــى أن تصبــح الفيــال ســعرها فــي الســوق مليونيــن وهنــا طبعــاً 
ال يعــد ارتفــاع االســعار مبــرراً للفســخ ألن الفســخ يكــون فــي حالــة إذا مــا أخــل أحــد طرفــي 
االلتــزام بالتزامــه، ولكــن ســيكون المشــتري تحــت رحمــة البائــع بســبب ارتفــاع األســعار 
وهــذا يتيــح اإلنقــاص مــن إجــل اإلنقــاذ للعقــد وآليتــه هــي دعــوى إنقــاص الثمــن أو زيادتــه.  

• مــا نخلــص إليــه أنــه ينبغــي أن يكــون لــدى القاضــي قناعــة وعقيــدة أال يلجــا إلــى الفســخ 
ــام بالجــزء  ــد ق ــد ق ــد وجــود الضــرر الجســيم، أمــا إذا كان أحــد طرفــي العق ــة اال عن البت
ــه  ــو أن ــوح باتجــاه الفســخ ول ــال ينبغــي الجن ــالً ف ــن مث ــل الثلثي ــه ولنق ــر مــن التزامات األكب
ــا ينبغــي  ــدى أحــد طرفــي العقــد. ومــن هن طريــق ســهل علــى القاضــي إال أنــه موجــع ل
ــاك  ــة بالفســخ هن ــي كل مطالب ــاً  بحــق أحــد األطــراف، فف ــون الفســخ غالب ــه لك الحــد من

بالجهــة األخــرى مــن يطالــب بالتنفيــذ لتضــرره مــن الفســخ .

المطلب الثالث
اآلراء المفترضة بخصوص الفسخ

يجــد الباحــث نفســه أمــام مســألتين فــي موضــوع الفســخ مــن الناحيــة القانونيــة، ســيحاول أن 
يمحصهمــا للوصــول إلــى لــب المشــكلة محــل البحــث، وســوف نتناولهمــا مــن خــالل اآلتــي:

المســألة األولــى: عنــد وجــود شــرط الفســخ، بمعنــى إذا اشــترط طرفــي العقــد صراحــةً 
أنــه بمجــرد اإلخــالل بالعقــد يقــع العقــد مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه، وهنــا ال مجــال لســلطة 
القاضــي فــي تقديــر أســباب الفســخ ويقــع الفســخ مــن دون انــذار. ويبــدو أن هــذه مســألة 
مفــروغ منهــا وال إشــكال فيهــا وهــي مــا يســمى الفســخ االتفاقــي واالمــر عينــه فــي 

الفســخ القانونيــة الــذي يقــع بقــوة القانــون إذا حدثــت قــوة قاهــرة.

المســألة الثانيــة: وهنــا االشــكال عنــد عــدم وجــود شــرط الفســخ، حيــث يتمتــع القاضــي 

)9( القاعــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-12-11 فــي الطعــن رقــم 
ــاري. ــن عق ــاري و 2011 / 106 طع ــن عق 2011 / 105 طع

بســلطة تقديريــة فــي الحكــم بالفســخ، وفــي هــذه الحالــة أســتطيع القــول أننــا نجــد أنفســنا 
ــر  ــي وتدب ــى تأن ــاج إل ــا يحت ــح بينهم ــن الترجي ــن خطيري ــن هامي ــن عقالنيي ــن اتجاهيي بي

ــة وهذيــن االتجاهيــن همــا: لتقصــي أقصــى درجــات العدال

االتجــاه االول: ويميــل إلــى التســوية و التوســع فــي ســلطة القاضــي حــول مســألة تقديــر 
ــى  ــوء إل ــخ أو اللج ــدى الفس ــر م ــل تقدي ــن أج ــلطته م ــتغالله لس ــه واس ــن عدم ــخ م الفس
ــاص  ــل تعويــض أو عمــل تســوية بالموجــود مــع إنق ــة كاعطــاء أجــل مقاب ــول البديل الحل

ــرأي : ــالً وهكــذا، وحجــة هــذا ال ــل قلي المقاب

ــارة شــخص  ــتثمرين فخس ــن والمس ــة للمطوري ــة قانوني ــاد حماي 1. ضــرورة إيج
ولــو كانــت مؤلمــة لكنهــا أخــف مــن خســارة المطــور العقــاري مثــالً لكونــه يمثــل 
اســتثمار قومــي للبلــد. ومــن هنــا فالتســوية أخــف ضــرراً مــن الفســخ علــى المطور 

إذا كان األخيــر هــو المتخلــف عــن التزامــه.

2. وكذلــك قــد يكــون أحــد العاقديــن تعــرض ألزمــة انســانية معينــة جعلتــه يخفــق 
ــه كمــن يتخلــف عــن اكمــال  ــد مــن مراعات ــه فــكان الب ــأداء التزامات عــن قيامــه ب

اقســاط الوحــدة العقاريــة مثــالً وهنــا البــد مــن مراعاتــه.

3. وكذلــك ال مجــال للقــول بضــرورة زجــر الدائــن )المطــور العقــاري مثــالً( هنــا 
بالمطالبــة بالفســخ إذا قــد يكــون مــن مصلحــة المطــور الحكــم بالفســخ وليــس مــن 
ــذي قــد يكــون فــي أمــس الحاجــة إليهــا، بــل المطــور  مصلحــة طالــب الوحــدة ال
ــون  ــد يخســر لك ــو ايضــاً ق ــن الفســخ فه ــح م ــد يرب ــه ق ــا أن ــاري بالفســخ كم العق

المشــتري امتنــع عــن دفــع المبلــغ المتبقــي وقلــة قيمــة العملــة وهلــم جــرا. 

4. وكذلك الغاية من العقد ليست الفسخ وانما استمرار العقد.

•االتجــاه الثانــي: ويــرى أنــه ال مجــال للقاضــي بــأي حــل إال الفســخ طالمــا أحــل أحــد 
الطرفيــن التزاماتــه وحجــج هــذا الــرأي:

1. أن ســلطة القاضــي التقديريــة والميــل إلــى التســوية تتســبب بإشــكاالت للدائــن حيــث 
أنهــا تشــجع المدينيــن المتهوريــن الذيــن يقبلــون علــى مشــاريع فاشــلة باإلســتمرارا فــي 

مغامراتهــم لعلمهــم المســبق بوجــود التســويات القضائية.

2. كمــا يتســبب هــذا األمــر فــي فســاد المدينيــن بإختــالق رواتــب كبيــرة لمديــري 
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الشــركات المــالك علــى حســاب المســاهمين فــي الشــركة لعلمهــم المســبق بحلــول 
ــال أمــام جــزاء التســوية  ــة المطــاف وهــذا يعنــي شــيوع االحتي التســوية فــي نهاي

علــى خــالف جــزاء الفســخ الحــازم.

3. وكذلــك التســويات القضائيــة قــد تدفــع القضــاة إلــى التحايــل علــى أحــكام 
ــده ال  ــى ي ــا للقاضــي إل ــون الســمح هللا لكــون ســلطة التســوية ســلمت برمته القان

ــل. ــا األصي ــر صاحبه ــذي يعتب ــن ال ــد الدائ ــى ي إل

*- الترجيح: 
علــى الرغــم مــن الفرضيــات التــي طرحناهــا وافترضناهــا مــن الواقــع العملــي وباألخــص 
ــاحات  ــي س ــخ ف ــن الفس ــة ع ــكالت الناتج ــي المش ــن تقص ــة وم ــكالت العقاري ــي المش ف
القضــاء، إال أننــا نميــل إلــى حــالً وســطاً يتمثــل فــي ضــرورة قيــام القاضــي ببــذل جهــداً 

ــز الحالــة  . أعلــى ليميّ

أي بمعنــى أنــه يتعيــن النظــر فــي ماهيــة اإلخفــاق وكيفيتــه ومــدى كونــه مرهقــاً ومعقــوالً 
ــي إنهــاء الرابطــة  ــرة ف ــار خطي ــا للفســخ مــن آث ــك لم ــي الفســخ. وذل وطبيعــة أســبابه لتوق
العقديــة والتحــرر مــن التزامــات العقــد وذلــك تماشــياً مــع مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقود.

ــو ظــرف  ــث ه ــا طــرف ثال ــون فيه ــاك حــاالت يك ــرأي أن هن ــذا ال ــا له وســبب ترجيحن
ــة  ــب الرحم ــا كان واج ــن هن ــه وم ــن التزام ــق ع ــه يخف ــن جعل ــد العاقدي ــه أح ــرض ل تع
والنظــر مــن قبــل القاضــي لــكل حالــة علــى حــده ســيما إذا كان الفســخ ســيصيب أحدهمــا 

ــض المتضــرر. ــع تعوي ــم بالتســوية م بضــرر جســيم فيحك

)10(  د.أحمــد ســعيد الزقــرد، محــاوالت إلنقــاذ العقــود مــن الفســخ االتجاهــات الحديثــة فــي القانــون المقــارن، مصــر، المكتبــة  العصريــة، 

2007م، ص17. ومبــدأ حســن النيــة هــو اتجــاه اإلرادة إلــى عــدم اإلضــرار بالغيــر بصفــة عامــة والمتعاقــد بصفــة خاصــة مــع اتخــاذ مــا يلــزم 

مــن الحيطــة والحــذر وعــدم اإلهمــال فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، وااللتــزام بمبــدأ حســن النيــة مــن االلتزامــات الشــرعية والقانونيــة التــي تتضمــن 
إلــزام المتعاقــد بــأن يكــون صادقــاً وأمينــاً ويلتــزم بمســاعدة الطــرف اآلخــر فــي إطــار احتــرام النظــام وصــدق التعهــدات، ويشــمل مبــدأ حســن 
ــاء  ــة التفــاوض علــى العقــد بمبــدأ حســن النيــة قبــل التعاقــد، ويعــرف أثن النيــة كافــة المراحــل التــي يمــر بهــا العقــد، فهــو يعــرف فــي مرحل
مرحلــة تنفيــذ العقــد بمبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود، وهــو مبــدأ عــام يشــمل كافــة أنــواع العقــود مــن أجــل حمايــة مصالــح األفــراد حســني 

النيــة ممــن يســتندون فــي أعمالهــم وتصرفاتهــم إلــى ظواهــر األمــور. 
وخيــر مثــال علــى ذلــك إلــزام البائــع بــأن يفضــي للمشــتري بكافــة المعلومــات الجوهريــة التــي يتوقــف عليهــا رضــاؤه إلتمــام عمليــة البيــع فــي 
مرحلــة التفــاوض علــى العقــد وأيضــاً أثنــاء تنفيــذ العقــد حتــى ال يتعــرض المشــتري لضــرر مــن جــراء ذلــك، وأيضــاً إلــزام المؤمــن لــه بــاإلدالء 
بالمعلومــات المتعلقــة بالخطــر المؤمــن عليــه لشــركة التأميــن وعــدم تحريفهــا أو إخفائهــا. وال يقــف دور مبــدأ حســن النيــة عنــد هــذا الحــد، بــل 
يمتــد ليشــمل مرحلــة تفســير العقــد عنــد حــدوث أي خالفــات بيــن أطرافــه، إذ يلتــزم القاضــي بتنفيــذ العقــد بطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه مبــدأ 

حســن النيــة، وحســن النيــة هــو األصــل ألن األصــل فــي اإلنســان هــو بــراءة الذمــة ومــن يدعــي خــالف األصــل يقــع عليــه عــبء اإلثبــات.

المبحث الثاني
االساس القانوني لعملية إنقاذ العقد 

تمهيد:
تحتــاج مســالة اقــرار الــزام القاضــي بضــرورة التســوية إلــى بحــث األســاس القانونــي لهــذا 
االلــزام والــذي يتجاذبــه مــن وجهــة نظرنــا عموميــة نصــوص القانــون و المبــادئ العامــة 
فيــه وعلــى رأســها مبــدأ حســن النيــة فــي التنفيــذ وكذلــك منــع التعســف فــي اســتعمال الحــق 
حيــث ســنتناولهما مــن خــالل اآلتــي معززينهمــا ببيــان ســلطة القاضــي إزاء هــذه المســالة:

المطلب االول
مبدأ حسن النية كأساس قانوني إلنقاذ العقد من الفسخ

مــن المعلــوم بالضــرورة لــدى أهــل االختصــاص أن األصــل فــي التعامــل هــو حســن النيــة 
وعلــى ضــوء هــذا األصــل يمضــي كل تصــرف مــا لــم يثبــت العكــس.

وعلــى الرغــم مــن أن العقــد شــريعة المتعاقديــن وهــو مــا يعنــي عــدم جــواز اإلعفــاء مــن 
آثــاره إال بنــص أو اتفــاق إال أنــه قــد يحــدث طــارئ معيــن ألحــد الطرفيــن ممــا يجعلــه 
يتأخــر أو يخفــق فــي تنفيــذ التزامــه فــال ينبغــي أن يتخــذ الطــرف اآلخــر مــن هــذا االخفــاق 
المؤقــت ســبباً للمطالبــة بالفســخ، فهــذا يتعــارض مــع مقتضيــات حســن النيــة فــي التعاقــد، 
ــذ  ــى اإلخــالل بالتنفي ــك عل ــد بالفســخ وتؤســس ذل ــب المتعاق ــل طل ــا ال تقب ــة هن والمحكم
انطالقــاً مــن مخالفــة مبــدأ حســن النيــة فــي التنفيــذ وقــد توســع الفقــه فــي مبــدأ حســن النيــة 
ــة واإلخــالص  ــاون والصــدق والمصارح ــل التع ــدة مث ــات جدي ــمل التزام ــس ويش ليؤس

والتحذيــر، وهــو مــا يضيــق مــن حــاالت الفســخ القضائــي. )10(
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وقــد ورد مــا يدعــم هــذا األصــل فــي الموضــوع محــل البحــث أن مــن المقــرر - وعلــى مــا 
جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - أنــه وفقــاً للمــادة 246 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة 
يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة، 
وأن التــزام المتعاقــد ليــس مقصــوراً علــى مــا ورد بالعقــد ولكنــه يشــمل أيضــاً كل مــا هــو 
مــن مســتلزماته وفقــاً للقانــون والعــرف وطبيعــة التصــرف، وهــو مــا تســتخلصه محكمــة 
الموضــوع بمــا لهــا مــن ســلطة فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى ، ولهــا فــي هــذا 
الخصــوص ســلطة تقديــر مــا إذا كان المطــور قــد تأخــر فــي تنفيــذ العقــد وإن هــذا التأخيــر 
يرقــى إلــى مــا يــؤدي إلجابــة المشــتري إلــى طلــب فســخ العقــد مــن عدمــه طالمــا أنهــا 

أقامــت قضاءهــا فــي ذلــك علــى أســباب ســائغة لهــا مــا يســاندها فــي األوراق. )11(

ومــن هنــا يتبيــن فــي مختلــف العقــود أن حســن النيــة يعنــي أن يتعاقــد المتعاقــد مــع الطــرف 
اآلخــر وهــو يــرى مصلحــة الطــرف اآلخــر كمــا لــو أنهــا مصلحتــه هــو فالمقــاول المتعهــد 
بادخــال الكهربــاء يجــب اختيــاره القصــر الطــرق والناقــل كذلــك والدهــان ملتــزم بتغطيــة 
الجــدار بعــد الدهــن لحفظــه وان لــم يتفقــا علــى ذلــك بالعقــد وهكــذا ياتــي موضــوع تجنــب 

الفســخ قــدر االمــكان مــن طرفــي العقــد ضمــن مــا تقــدم.

المطلب الثاني
التعسف في استعمال الحق كأساس قانوني 

إلنقاذ العقد من الفسخ
إن القانــون ليــس بيئــة جافــة مجــردة مــن األخــالق بــل هــو أخــالق مقننــة ومــا انحــرف 
عــن األخــالق منــه فإنــه يــرد بقواعــد قانونيــة أخالقيــة ليصبــح أخالقــي الصبغــة، ومــن 
هنــا نجــد مــن يبنــي بحســن نيــة فــي أرض غيــره ال يجبــر علــى قلــع مــا بنــى بــل نلجــئ 
ــي ســلطة  ــه ف ــر عين ــي اســتعمال الحــق، واألم ــي التعســف ف ــا ف ــى التســوية واال وقعن إل
ــر  ــة وتعث ــود طالمــا الطــرف االخــر كان حســن الني حــق الفســخ ال يجــب تركهــا دون قي
عــن التنفيــذ وقــام باغلــب التزاماتــه بــل يجــب النظــرة إلــى الميســرة كمــا ورد فــي القــران 

)11(  القاعــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-12-11 فــي الطعــن رقــم 

2011 / 105 طعــن عقــاري و 2011 / 106 طعــن عقــاري.

)12( القاعــدة الصــادرة ســنة 2007 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2007-01-14 فــي الطعــن رقــم 

2006 / 158 طعــن مدنــي و 2006 / 179 طعــن مدنــي.

ــة، ولقاضــي  ــا القانوني ــة وعمدته ــد االخالقي ــف القواع ــه مختل ــا نصــت علي ــم وكم الكري
الموضــوع اســتخالص النيــة مــن الواقعــة المعروضــة أمامــه مــن خــالل االســباب التــي 

تمســك بهــا الدائــن فــي المطالبــة بحــق الفســخ.

فــإذا توافــرت معاييــر التعســف فــي اســتعمال الحــق وهــي وجــود نيــة االضــرار او كانــت 
ــا  ــة ام ــد واضح ــألة ج ــذه مس ــخ فه ــق الفس ــك بح ــن التمس ــروعة م ــر مش ــة غي المصلح
ــامة  ــام جس ــة أم ــة المنفع ــو تفاه ــده وه ــف عن ــذي يجــب ان نتوق ــو ال ــث فه ــار الثال المعي
الضــرر حيــث ال يحــق لطالــب الفســخ طالمــا المديــن قــد نفــذ اغلــب التزاماتــه وهنــا نجــد 
ــب الفســخ إذا كان ســيلحق  ــع طل ــام لمن ــار ه ــح كمعي ــي اســتعمال الحــق يصل التعســف ف
ضــرراً بالمديــن وبالمقابــل نحــرص ايضــاً وكتــوازن مطلــوب اال يلحــق منــع الفســخ ايضــاً 

ضــرراً بالدائــن.

ــل الفعــل الضــار  ــر مــن قبي ــي اســتعمال الحــق يعتب ــر بالذكــر أن التعســف ف ومــن الجدي
ولــو اتصــل األمــر بعقــد قائــم وهــو مــا قررتــه محكمــة تمييــز دبــي حيــث نصــت علــى 
أنــه:" مــن المقــرر أن التعســف يبقــى داخــالً فــي نطــاق المســئولية التقصيريــة حتــى ولــو 
كان تعســفاً متصــالً بالتعاقــد ذلــك أن الخطــأ هــو انحــراف عــن الســلوك المألــوف للشــخص 

المعتــاد.

وهــذا االنحــراف قــد يقــع مــن الشــخص وهــو يباشــر رخصــة أو يقــع منــه وهــو يســتعمل 
حقــاً، فالشــخص العــادي فــي ســلوكه المألــوف إذا أتــى رخصــة يلتــزم قــدراً مــن التبصــر 
واليقظــة حتــى ال يضــر بالغيــر وإذا أســتعمل حقــاً فإنــه ال يجــاوز الحــدود المرســومة لهــذا 
ــع  ــم الواق ــل وفه ــتعمال الحــق وتحصي ــي اس ــر التعســف ف ــرر أن تقدي ــن المق الحــق، وم
فــي الدعــوى وتفســير صيــغ العقــود والشــروط التــي يــدور النــزاع حولهــا واســتخالص 
الحــق فيهــا بمــا يتفــق مــع الظــروف والمالبســات التــي أحاطــت بإبــرام العقــد ووفقــاً لمــا 
هــو أوفــى بمقصــود المتعاقديــن وذوي الشــأن فيهــا ـ علــى مــا هــو مقــرر فــي قضــاء هــذه 
المحكمــة ـ مــن ســلطة محكمــة الموضــوع، وذلــك كلــه متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب 

ســائغه بمالهــا أصــل ثابــت بــاألوراق".)12(  

ويعــاب علــى هــذا النــص أن اســتخدم مصطلــح المســؤولية التقصيريــة بينمــا المصطلــح 
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المســتخدم أو باالحــرى النظريــة المعمــول بهــا فــي قانــون المعامــالت المدنيــة االماراتــي 
ــب  ــز للمســؤولية عــن الفعــل وال تتطل ــب التميي ــة الفعــل الضــار التــي ال تتطل هــي نظري
ــي المصــري  ــون المدن ــي يأخــذ بهــا القان ــة الت ــى خــالف المســؤولية التقصيري الخطــأ عل

والتــي تتطلــب الخطــأ والتمييــز.

المطلب الثالث
سلطة القاضي في االستجابة لطلب الفسخ القضائي

مــن المعلــوم أن الفســخ يمثــل جــزاًء لعــدم تنفيــذ العقــد، والفســخ بحكــم القضــاء هــو حكمــاً 
منشــئاً يحتــاج إلــى أهليــه مــن طرفيــه لكونــه مــن أعمــال التصــرف وليــس حكمــاً مقــرراً 
كمــا هــو حــال الفســخ اإلتفاقــي والقانونــي، فــإذا مــا رفــع الدائــن دعــوى الفســخ فالفســخ ال 
يكــون حتميــاً كمــا يؤكــد كبــار رجــاالت القانــون، إذ الخيــار هنــا مــن حــق الدائــن والمديــن 
ــذ  ــن أيضــاً أن ينف ــم. وللمدي ــل الحك ــدول عــن الفســخ قب ــه حــق الع ــن ل والقاضــي؛ فالدائ
التزامــه ليتجنــب الحكــم بالفســخ وممــا يســاعد علــى ذلــك انــذار الدائــن للمديــن قبــل الفســخ. 
ــة  ــد يعطــي مهل ــه أن يحكــم بالفســخ إذ ق ــك أن القاضــي ليــس محتمــاً علي واألهــم مــن ذل
للتنفيــذ ان رأى لذلــك مبــرراً، كأن يكــون مــا تبقــى مــن الوفــاء قليــالً بالنســبة إلــى جملــة 
االلتــزام أو وجــود عــذر للمديــن فــي التأخيــر، أمــا ان رأى إهمــاالً وتعمــداً فــي التأخيــر 

فلــه الحكــم بالفســخ. )13(

لــم يقيــد القانــون ســلطة القاضــي أو يحصرهــا بشــأن الفســخ القضائــي، فــإذا طلــب الدائــن 
ــن  ــه إعطــاء المدي ــل ل ــه والحكــم بالفســخ ب ــِة طلب ــراً فــي إجاب الفســخ ليــس القاضــي مجب
ــه مقتضــى،  نظــرة إلــى ميســرة إذا طلــب المديــن ذلــك مــع الزامــه بالتعويــض إن كان ل
)14( وكذلــك ان طلــب المديــن التنفيــذ وكان ممكنــاً وجــب علــى القاضــي االســتجابة مــع 
ــاً فللقاضــي  ــذ التزامــه جزئي ــد نف ــن ق ــه مقتضــى، أمــا إذا كان المدي التعويــض إن وجــد ل

)13( د.عبدالــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانونــي المدنــي الجديــد، المجلــد2 نظريــة االلتــزام )مصــادر االلتــزام(، 
ــة  ــة مقارن ــات )دراس ــة لاللتزام ــة العام ــذر الفضــل، النظري ــة، 2011م، ط3، ص 803. د.من ــي الحقوقي ــورات الحلب ــان، منش لبن
ــة  ــزام، االردن، مكتب ــع، ج1، مصــادر االلت ــة للنشــر والتوزي ــة دار الثقاف ــة، مكتب ــة الوضعي ــن المدني ــه االســالمي والقواني ــن الفق بي
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 1995م، ص318.  د.محمــد حســن قاســم، الموجــز فــي عقــد البيــع، مصــر ، دار الجامعــة الجديــدة، 

1996م، ص364.
ــون  ــدل بالقان ــنة 1985م المع ــم )5( لس ــادي رق ــون االتح ــادر بالقان ــة الص ــالت المدني ــون المعام ــة لقان ــرة االيضاحي )14( المذك

االتحــادي رقــم )1( لســنة 1987، وزارة العــدل )دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة(، ص250.

)17(  القاعــدة الصــادرة ســنة 2012 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2012-12-19 فــي الطعــن رقــم 
2012 / 18 طعــن مدنــي. وورد المقــرر أيضــاً طبقــا لنــص المــادة )272( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة ـ وعلــى مــا جــرى بــه 
قضــاء هــذه المحكمــة ـ أنــه إذا أثبــت المشــتري أن البائــع لــم يســلمه المبيــع علــى الوجــه المبيــن بالعقــد جــاز للقاضــي أن يلــزم المديــن 
ــر  ــروك لتقدي ــه مقتضــى ، وهــو أمــر مت ــه أن يحكــم بالفســخ و التعويــض إن كان ل ــى أجــل مســمى ول ــذ للحــال أو ينظــره ال بالتنفي
قاضــي الموضــوع .القاعــدة الصــادرة ســنة 2012 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2012-12-26 فــي 

الطعــن رقــم 2012 / 49 طعــن مدنــي.

ــون  ــدل بالقان ــنة 1985م المع ــم )5( لس ــادي رق ــون االتح ــادر بالقان ــة الص ــالت المدني ــون المعام ــة لقان ــرة االيضاحي )18( المذك
االتحــادي رقــم )1( لســنة 1987، وزارة العــدل )دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة(، ص250.

أن يقتصــر علــى تعويــض الدائــن عمــا تخلــف المديــن عــن تنفيــذه إذا كان مــا تــم تنفيــذه 
هــو الجــزء األهــم فــي االلتــزام وللقاضــي أن يجيــب الدائــن إلــى طلبــه ويقضــي بالفســخ، 
)15( وورد أن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة 
فــي فهــم الواقــع فــي الدعــوى وفــي تفســير صيــغ العقــود والشــروط التــي يــدور النــزاع 
حولهــا واســتخالص وجــه الحــق فيهــا بمــا يتفــق مــع الظــروف والمالبســات التــي أحاطــت 
ــى كان  ــن وذوي الشــأن فيهــا مت ــراه أوفــى بمقصــود المتعاقدي ــاً لمــا ت ــد ووفق ــرام العق باب

اســتخالصها ســائغا ولــه أصــل ثابــت فــي االوراق. )16(

ــدل وحســبما  ــة االتحــادي ي ــون المعامــالت المدني ــن قان ــادة )272( م ــي الم ــص ف إن الن
أفصحــت عنــه المذكــرة االيضاحيــة لهــذا القانــون - علــى أنــه ليــس حتمــاً علــى القاضــي أن 
يحكــم بالفســخ فــي كل األحــوال و لــه ســلطة تقديريــة فــي طلــب الفســخ فهــو يحكــم بــه إذا 
تبيــن لــه مــن الظــروف مــا يبــرر القضــاء بالفســخ كمــا لــو اتضــح لــه تعمــد المديــن عــدم 
التنفيــذ أو اهمالــه فــي ذلــك إهمــاالً واضحــاً كمــا أن لــه أال يســتجيب لطلــب الفســخ ويمنــح 
المديــن مهلــة لتنفيــذ التزامــه إذا مــا تبيــن عــذر المديــن فــي تأخــره فــي التنفيــذ وأن الدائــن 
لــم يصــب بضــرر كبيــر مــن جــراء التأخيــر أو أن مــا لــم يــوف بــه المديــن قليــل االهميــة 

بالنســبة لاللتــزام فــي جملتــه وان مــا تــم تنفيــذه هــو الجــزء االهــم فــي االلتــزام. )17(

ــة  ــي حال ــه ف ــة االتحــادي أن ــالت المدني ــون المعام ــة لقان ــرة االيضاحي ــد نصــت المذك وق
ــزال  ــاء ال ي ــاء بالتزامــه رغــم أن الوف ــن عــن الوف ــف أحــد العاقدي ــي يتخل الفســخ القضائ
ممكنــاً ويكــون العاقــد اآلخــر بالخيــار بيــن المطالبــة بتنفيــذ العقــد وبيــن طلــب الفســخ علــى 

ان يكــون قــد اعــذر المديــن مــن قبــل. )18(

)15(  د.الشــهابي ابراهيــم الشــرقاوي، مصــادر االلتــزام االراديــة، االمــارات العربيــة المتحــدة )الشــارقة(، مكتبــة الجامعــة، 2012م، 
ص 223. بــه موبرويــز، المســؤولية الناجمــة عــن الفســخ التعســفي )دراســة مقارنــة(، لبنــان، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2009م، 

ط1، 173.
)16(  القاعــدة الصــادرة ســنة 2012 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2012-12-19 فــي الطعــن رقــم 

2012 / 18 طعــن مدنــي.
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ــه  ــم ب ــي ال يحك ــخ القضائ ــى ان الفس ــارة إل ــام االش ــذا المق ــي ه ــر ف ــر بالذك ــن الجدي وم
القاضــي مــن تلقــاء نفســه بــل يتعيــن طلبــه مــن الدائــن حيــث ورد ان مــن المقــرر- وفقــا 
لمــا تقضــى بــه المــادة 272 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة - أنــه فــي العقــود الملزمــة 
للجانبيــن إذا لــم يــوف أحــد المتعاقديــن بمــا وجــب عليــه بالعقــد جــاز للمتعاقــد اآلخــر بعــد 
ــن  ــزم المدي ــوز للقاضــي أن يل ــخه، ويج ــد أو فس ــذ العق ــب بتنفي ــن أن يطال ــذاره المدي إع
بالتنفيــذ للحــال أو بنظــره إلــى أجــل مســمى، ولـــه أن يحكــم بالفســخ والتعويــض فــي كل 
ــه مقتضــى، ومــؤدى ذلــك أنــه ال يجــوز لمحكمــة الموضــوع أن تقضــى  حــال أن كان لـ
بتنفيــذ العقــد مــن تلقــاء نفســها مــا لــم يكــن ذلــك بنــاء علــى طلــب الخصــم ســواًء بدعــوى 
أصليــة أو بطلــب عــارض مــن المدعــى عليــه بذلــك بالطريــق الــذى رســمه القانــون. )19(

)19( القاعــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-09-18 فــي الطعــن رقــم 

2011 / 57 طعــن عقــاري و 2011 / 68 طعــن عقــاري و 2011 / 71 طعــن عقــاري.

المبحث الثالث
تطبيقات عملية إلنقاذ العقد في التشريعات المختلفة

تمهيد:
إذا كانــت النظــرة الســائدة أن العقــد إذا أبــرم بطريقــة صحيحــة لطرفيــة بحريــة تامــة فإنــه 
ــاً مــن الناحيــة الشــخصية بصــرف النظــر عــن التــوازن الموضوعــي إال أن  يعــد متوازن
هــذا المبــدأ ال يجــب قبولــه فــي العصــر الحديــث بــل يجــب النظــر فــي األداءات خاصــةً 
طالمــا كان غيــاب التــوازن قائمــاً لمــا ألحــد طرفيــه مــن تســلط اقتصــادي إذا الحريــة هنــا 
ــي أي حــق  ــه ف ــر عين ــة، )20( واالم ــلطان الهيمن ــة بس ــي مكبل ــا ه ــدر م ــرة بق ليســت ح
قانونــي مــن الممكــن أن يترتــب عليــه ضــرر فالقاعــدة ال ضــرر وال ضــرار، وفــي هــذا 
التمهيــد ســنورد بعــض التطبيقــات التشــريعية المحليــة والدوليــة التــي تؤيــد هــذا التوجــه 
القديــم المتجــدد اذ هــو مــن الناحيــة التشــريعية حاضــر ورغــم تخلــف الواقــع العملــي وميــل 

القاضــي إلــى الحــل الســهل وهــو الفســخ ســيما فــي القضــاء المحلــي.

المطلب االول
إنقاذ العقد عند عرض المدين إصالح الخلل في التنفيذ

ورد فــي القانــون المدنــي المصــري مــا نصــه:")1( إذا ثبــت اثنــاء ســير العمــل أن المقــاول 
يقــوم بــه علــى وجــه معيــب او منــاف للعقــد جــاز لــرب العمــل أن ينــذره بــأن يعــدل مــن 
طريقــة التنفيــذ خــالل أجــل معقــول يعينــه لــه فــإذا انقضــى األجــل دون أن يرجــع المقــاول 
إلــى الطريقــة الصحيحــة جــاز لــرب العمــل أن يطلــب إمــا فســخ العقــد وإمــا أن يعهــد إلــى 

مقــاول آخــر بإنجــاز العمــل علــى نفقــة المقــاول األول طبقــا ألحــكام المــادة 209". )21(

 )20(  د.محمد محيي الدين ابراهيم سليم، مرجع سبق ذكره، ص10.

، دار الكتــب   )21(  مجموعــة  نصــوص القانــون المدنــي المصــري حســب أحــدث التعديــالت، المــادة رقــم 150، مصــرـ  المحلــة الكبــرىـ 

القانونيــة، 1993م، ص 88 ؛ وهــو القانــون الجديــد الــذي صــدر فــي 16 مــن شــهر يوليــو 1948م وعمــل بــه ابتــداًء مــن 15 أكتوبــر 
1949م، المــادة رقــم 650. وقــد حرصــت   اتفاقيــة فيينــا المنظمــة لعقــد البيــع الدولــي علــى الحفــاظ علــى العقــد قــدر االمــكان  و التقليــل 

مــن الحــاالت التــي تبــرر اللجــوء الــى الفســخ ، حتــى فــي حالــة اخــالل البائــع بالتزاماتــه العقديــة ســواء تجســد هــذا االخــالل فــي عــدم  تنفيــذ 
تلــك االلتزامــات أو تنفيذهــا علــى نحــو معيــب. وذلــك عندمــا اشــترطت فــي االخــالل الــذي يبــرر اللجــوء الــى الفســخ ان يكــون علــى درجــة 
كبيــرة مــن الخطــورة ، وهــو مــا اطلــق عليــه المخالفــة الجوهريــة للعقــد، ولكــن نظــرا لمــا قــد يثــار مــن  منازعــات بشــأن مــا إذا كانــت 
المخالفــة جوهريــة أم ال، أرادت اإلتفاقيــة وضــع حــد لهــذا الخــالف حتــى ال يســارع  المشــتري إلــى فســخ العقــد دون التأكــد مــن جوهريــة 
المخالفــة فمنحــت نظامــا تتحــول فيــه المخالفــة غيــر الجوهريــة إلــى مخالفــة جوهريــة، ، و المســماة بالمخالفــة الجوهريــة المكتســبة، تمييــزا 
لهــا عــن المخالفــة الجوهريــة األصليــة. بالمقابــل مــن غيــر المرغــوب فيــه اإلبقــاء علــى بيــع دولــي رغــم مــا قــد يظهــر جليــا مــن أن مخالفــة 

جوهريــة ســترتكب مــن طــرف البائــع مســتقبال و هــو مــا ســمحت بــه اتفاقيــة فيينــا بمقتضــى الفســخ المبتســر أو المســبق.

202203



إعداد / د.فؤاد الشعيبي نحو توجه جديد إلنقاذ العقد من الفسخ القضائي

200201

إن هــذا الخيــار يعنــي ببســاطة التضييــق مــن الفســخ واعطــاء المديــن فرصــة الصــالح 
الخلــل بــدالً مــن المســارعة فــي المطالبــة بالفســخ وواضــح هنــا أن النــص القانونــي يجيــز 
كمــا تقــدم لــرب العمــل بــأن ينــذر المقــاول أن يعــدل عــن اخاللــه بتنفيــذ التزامــه ويمنحــه 
ــن واال يكــون  ــادي الفســخ ان اســتغلها المدي ــك وهــذه فرصــة مهمــة لتف ــول لذل أجــل معق

آخــر الحلــول الفســخ بطبيعــة الحــال.

وبالتالــي فمثــل هــذا النــص القانونــي يعتبــر أساســاً صالحــاً ألي عقد مــن العقود لالســتئناس 
بــه مــن أجــل إعطــاء المديــن فرصــة فــي إصــالح خلــل التنفيذ.

المطلب الثاني
إنقاذ العقد عند تخلف التعيين الثانوي للثمن

ورد فــي قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي مــا نصــه:" إذا اتفــق المتبايعــان علــى تحديــد 
الثمــن بســعر الســوق فيعتبــر ســعر الســوق فــي زمــان ومــكان البيــع وإن لــم يكــن فــي هــذا 
المــكان ســوق اعتبــر المــكان الــذي يقضــي العــرف بــأن تكــون أســعاره ســارية"، )22( ومــا 
هــذا اال حرصــاً مــن المشــرع علــى عــدم انهيــار العقــد حيــث اعتــد القانــون بأســس تحديــد 
الثمــن ومنهــا ســعر الســوق، بــل نــص قانــون التجــارة المصــري علــى أنــه:"إذا لــم يحــدد 
المتعاقــدان الثمــن انعقــد البيــع بالســعر الــذى يجــرى عليــه التعامــل بينهمــا فــإذا لــم يكــن 

بينهمــا تعامــل ســابق فبالســعر المتــداول فــى الســوق . 

ــا  ــعر وفق ــذا الس ــذ به ــعر الســوق أو إذا وجــب األخ ــع بس ــون البي ــى أن يك ــق عل وإذا اتف
ــا  ــم فيهم ــن ت ــى الزمــان والمــكان اللذي ــرة بمتوســط ســعر الســوق ف ــرة الســابقة فالعب للفق
ــن  ــن م ــك أو تبي ــر ذل ــى غي ــارة عل ــرف التج ــرى ع ــاق أو ج ــى االتف ــد إال إذا قض العق
الظــروف وجــوب اعتمــاد ســعر آخــر وإذا تعــدد ســعر الســوق فالعبــرة بالســعر الوســط " 

ــة. ــالت التجاري ــي المعام ــم اال ف ــذا الحك ــال ال يســري ه ــة الح )23( وبطبيع

واضــح مــن التعاقــدات المســتحدثة أن القوانيــن العقاريــة الحديثــة ومعهــا القضــاء باألخــص 

)22(  المادة 504.

)23( المادة 89.

ــه  ــاً مــا أمكن ــدر االمــكان مرغب ــى تحاشــي الفســخ ق ــي يتجــه وبشــكل تدريجــي إل ــي دب ف
ــاً ســيما إن كان فــي الفســخ ضــرراً علــى  ــو جزئي إلــى ذلــك ســبيالً فــي انعــاش العقــد ول

الطــرف اآلخــر.

حيــث ورد أن النــص فــي المــاده 246و247و272 مــن قانــون المعامــالت المدنيــه 
مفــاده - وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة - أنــه نظــراً لطبيعــة التصرفــات التــي 
تــرد علــى الوحــدات العقاريــة المباعــة علــى الخارطــة وضمانــاً للمحافظــة علــى حقــوق 
المشــترين، ألقــى المشــرع علــى المطــور التزامــاً بالبــدء فــي تنفيــذ المشــروع خــالل مهلــة 
ال تزيــد عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ منحــه الموافقــة بالبيــع مــن الجهــات المختصــة ، فــإذا 
إنقضــت هــذه المــدة دون قيامــه بالبــدء فــي تنفيــذ المشــروع بــدون عــذر مقبــول، أو إذا ثبت 
عــدم جديتــه فــي تنفيــذ المشــروع أو عجــزه عــن تنفيــذ المشــروع بســبب إهمالــه أو أعــرب 
عــن رغبتــه فــي عــدم التنفيــذ، فإنــه يحــق للمشــتري أن يحبــس الثمــن أو جــزءاً منــه عــن 
ــة واســترداد  ــة التعاقدي ــب فســخ العالق ــى المحكمــة المختصــة بطل المطــور واللجــوء إل
ــى  ــي المســتند إل ــدأ القضائ مــا دفعــه مــن ثمــن المبيــع، )24( حــث يتضــح مــن هــذا المب

التشــريعت العقاريــة المســتحدثة ان الفســخ القضائــي يتطلــب اآلتــي: 

1. انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع للوحدة العقارية على الخارطة.
2. أاّل يوجد للمطور العقاري عذراً مقبوالً في التأخير عن التنفيذ.

3. أو أن يثبت عدم جدية المطور العقاري في التنفيذ.
4. أو أن يثبت عجز المطور العقاري في التنفيذ بسبب إهماله.

5. أو أن يعرب المطور العقاري عن عدم رغبته في التنفيذ.
وبالتالي فهذه الشروط تضيق الفسخ بصورة كبيرة.

المطلب الثالث
إنقاذ العقد وفقاً لنظرية الظروف الطارئة 

ورد فــي قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي النــص علــى أنــه:"إذا طــرأت حوادث اســتثنائية 
عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ االلتــزام التعاقــدي وان 

)24(  القاعــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-12-25 فــي الطعــن رقــم 

2011 / 60 طعــن عقــاري.
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لــم يصبــح مســتحيال صــار مرهقــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقاضــي تبعــاً 
ــد  ــى الح ــق إل ــزام المره ــرد االلت ــن أن ي ــة الطرفي ــن مصلح ــة بي ــد الموازن ــروف وبع للظ

المعقــول إذا اقتضــت العدالــة ذلــك ويقــع باطــال كل اتفــاق علــى خــالف ذلــك". )25(

ــد أن يســتقل  ــي التعاق ــه وإن كان كأصــل ال يجــوز ألحــد طرف ــرر أن ــن المق  وورد أن م
بنقضــه أو تعديلــه كمــا ال يجــوز ذلــك أيضــاً للقاضــي إال أن المشــرع اســتثنى بنــص المــادة 
ــه إســتجابة لحاجــة  ــر المتوقع ــة الطــوارئ غي ــة حال ــون المعامــالت المدني ــن قان 249 م

ملحــه تقتضيهــا العدالــة واشــترط لتطبيقهــا:

أوالً: وقوع حادث استثنائي أي حادث يندر حصوله وال يكون في حسبان أحد . 

ثانياً: وأن يكون الحادث عاماً وليس خاصاً بالمدين أو بعدد محدود من الناس . 

ثالثــاً: وأن يكــون الحــادث غيــر متوقــع الحصــول عنــد إبــرام العقــد والمعيــار فــي ذلــك 
هــو معيــار الرجــل المعتــاد.

ــه  ــة علي ــج المترتب ــه أو درء النتائ ــه أو دفع ــر ممكــن تفادي ــاً: وأن يكــون الحــدث غي رابع
ــي .  ــار موضوعــي وليــس ذات ــك هــو أيضــاً معي ــار ذل ــذل جهــد معقــول ومعي بب

خامساً : وأن يقع الحدث بعد ابرام العقد وقبل تمام تنفيذه . 
سادســاً: أن يكــون مــن شــأن الحــدث أن يجعــل تنفيــذ االلتــزام بالــغ االرهــاق علــى المديــن 
تترتــب عليــه خســارة فادحــه غيــر معتــاده وليــس ثقيــالً يضيــق بــه المديــن . وأن اثبــات 
توافــر كل هــذه الشــروط مجتمعــه يقــع علــى عاتــق مــن يدعــى نشــوء حالــة الطــوارئ غيــر 
المتوقعــة ، كمــا أن اســتخالص توافرهــا مــن عدمــه مــن ســلطة محكمــة الموضــوع متــى 

أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة. 

سـابعاً: وفضـالً عـن كافـة الشـروط السـابقة فإنـه يشـترط أن تقتضـي العدالة تطبيق هـذا المبدأ 
علـى الوقائـع الماثلـة أمـام المحكمـة ، وهـو مـا يدخل في تقديـر محكمة الموضـوع . )26(

إذا توافرت هذه الشروط فللقاضي إعادة التوازن للعقد بتخفيف االلتزام المرهق. 

)26(  القاعــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-11-13 فــي الطعــن رقــم 

ــة  ــة االتحــادي لدول ــون المعامــالت المدني ــي شــرح قان ــز ف ــد، الوجي ــق حســن أحم ــتاذنا د.عبدالخال ــاري. أس ــن عق 2011 / 235 طع

االمــارات العربيــة المتحــدة، ج3، دبــي، عقــد البيــع، مطابــع البيــان التجاريــة، مــن مطبوعــات أكاديميــة شــرطة دبــي، 2002م، ص79.

)25(  مجموعة نصوص قانون المعامالت المدنية  اإلماراتي مرجع سبق ذكره، المادة رقم )249(.

المبحث الرابع
الجزاءات البديلة عن الحكم بالفسخ

تمهيد:
إن مــن أهــم مــا يميــز الفســخ أنــه اختيــاري للدائــن والمديــن فهــو لــألول حــق لــه أن يطالــب 
بــه أو يعــدل عنــه إلــى التنفيــذ العينــي أو التنفيــذ بطريــق التعويــض، وهــو للثانــي حــق ان 
ــل الحكــم النهائــي فــي الدعــوى، )27(  ــذه فعــالً قب ــذ التزامــه او نف ــاه إذا عــرض تنفي يتوق
فالفســخ ال يقــع اال باخــالل المديــن واســتمراره باالخــالل إلــى تاريــخ ايقــاع الفســخ. )28(

وبالتالــي فالفســخ ووفقــاً لألصــل العــام هــو جــزاء اختيــاري وتنظمــه قاعــدة مكملــة ألي مــن 
الطرفيــن األخــذ بــه أو تجنبــه والحــد منــه ويعتبــر العقــد متضمنــاً لــه ولــو لــم ينــص عليــه وال 
يجــوز حرمــان أحــد المتعاقديــن منــه أو الحــد منــه إال بإتفــاق صريــح يحضــر فيــه طلــب الفســخ. 

وقــد مضــت االشــارة إلــى أن الفســخ مــن أقســى الجــزاءات علــى الطــرف المرفــوع ضــده 
دعــوى الفســخ وبيّنــا أن القانــون تَنَبـّـه منــذ وقــت مبكــر لهــذه المشــكلة اال أن القضــاء يميــل 
إليــه كثيــراً، وهنــا يأتــي الســؤال عــن الحلــول البديلــة للفســخ التــي تجعلنــا نبعــد عنــه وعــن 

اشــكاالته وهــذا مــا ســوف نتناولــه مــن خــالل اآلتــي:  

المطلب االول
طلب الدائن التنفيذ وانقاص الثمن 

للدائــن الحــق فــي العــدول عــن طلــب الفســخ والعــودة للتنفيــذ فهــذا هــو االصــل مــن ابــرام 
العقــد علــى اال يــؤدي ذلــك إلضــرار المديــن الــذي تهيــأ للفســخ فــإن أضــر بــه العــدول فلــه 

دفــع الضــرر عــن نفســه باإلصــرار علــى الفســخ.

وهنــا علــى القاضــي اال يســتجيب علــى الفــور لطلــب الفســخ طالمــا وجــد أن المديــن قــد قام 
بتنفيــذ أغلــب التزاماتــه انطالقــاً مــن مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود ومراعــاة لقواعــد 

)27(  د.أحمد السعيد الزقرد، مرجع سبق ذكره، ص95.

)28(   د.أحمــد ابراهيــم عطيــة ، بطــالن وفســخ وصوريــة عقــد البيــع فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، مصــر دار الراضــي، 2012م، 

ط1، ص 156.
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العدالــة فــي التنفيــذ، حيــث يجــب مراعــاة التــوازن العقــدي بيــن طرفــي العقــد ومنــع الفســخ 
الــذي يكــون فيمــا لــو وقــع اســتجابةً لطلــب الدائــن أشــبه بالتعســف فــي اســتعمال الحــق 

فــي مثــل هــذه الصــورة.

ــه  ــث األصــل ل ــع الفســخ وهــو حــق مشــروع مــن حي ــن مــن من ــى ال يتضــرر الدائ وحت
فــان القاضــي يمنحــه ميــزةً مــا تتمثــل فــي تعويضــه عمــا اصابــه مــن ضــرر حرمانــه مــن 
الفســخ، وال شــك أن مثــل هــذا الحــل يتيــح المجــال للقاضــي فــي تلمــس القضايــا وفحــص 
ــد التعثــر لســبب قــد  ــذ أو عن ــد التعنــت دون مبــرر فــي التنفي مــا يجــب اقــرار الفســخ عن

يكــون مرهقــاً علــى المديــن فــي بعــض الحــاالت.

حيــث ورد :" التنفيــذ العينــي لاللتــزام هــو األصــل و العــدول عنــه إلــى التعويــض النقــدى 
هــو رخصــة لقاضــي الموضــوع تعاطيهــا كلمــا رأى فــى التنفيــذ العينــى إرهاقــا للمديــن و 

بشــرط أال يلحــق ذلــك ضــررا جســيما بالدائــن . 

و إذا فمتــى كانــت المحكمــة قــد رأت أن عــدم التنفيــذ العينــي مــن شــأنه أن يضــر بالدائــن 
ضــررا جســيما فإنــه التثريــب عليهــا إذ هــى أعملــت حقــا أصيــال لهــذا الدائــن و قضــت 

بالتنفيــذ العينــي و ال شــأن لمحكمــة النقــض فــى التعقيــب عليهــا فــى ذلــك". )29(

المطلب الثاني
حق المدين في التنفيذ لتفادي الفسخ

ــذ التزامــه إذا هــو عــرض تنفــي االلتــزام او نفــذه بالفعــل  للمديــن أن يتوقــى الفســخ بتنفي
ــاً. قبــل ان يحكــم فــي الدعــوى نهائي

والفقــه والقضــاء مســتقران علــى أنــه إذا طلــب الدائــن فســخ العقــد ورفــع دعــوى بذلــك، 
يســتطيع المديــن أن يتوقــى الفســخ إذا قــام بتنفيــذ التزامــه قبــل صــدور حكــم نهائــي فــي 

ــخ 14-04-1955  ــم 969 بتاري ــة رق ــى 06 صفح ــب فن ــنة 21 مكت ــم 0424 لس ــن رق ــة الطع ــض المصري ــة النق )29(   محكم

ــم : 2 ــرة رق ــزام فق ــذ االلت ــزام الموضــوع الفرعــي : تنفي الموضــوع : الت

الدعــوى. 

وحق المدين بتوقي الفسخ منوط بعدم الحاق ضرر كبير بالدائن.

وإذا ثبــت أن توقــي المديــن للفســخ يلحــق ضــرراً كبيــراً بالدائــن فعلــى القاضــي أن يرفــض 
عــرض المديــن بتنفيــذ التزامــه أثنــاء ســريان الدعــوى. ويمكــن للمديــن أن يتوقــى الفســخ 
ألول مــرة أمــام محكمــة االســتئناف، وذلــك ألن التنفيــذ العينــي هــو األصــل والفســخ هــو 
االســتثناء، وبالتالــي يجــب دائمــاً إيثــار التنفيــذ العينــي علــى الفســخ طالمــا ال يترتــب علــى 
ذلــك ضــرراً كبيــراً للدائــن. وال يتوقــف حــق المديــن فــي توقــي الفســخ علــى حســن نيتــه، 
فــال يفــرق القضــاء بيــن المديــن حســن النيــة والمديــن ســيئ النيــة فــي مثــل هــذه الحــال. 
ولكــن يمكــن للقاضــي فــي مثــل هــذه الحــال أن يحكــم علــى المديــن ســيء النيــة بالتعويــض 

عــن الضــرر الــذي لحــق بالدائــن نتيجــة التأخيــر فــي تنفيــذ التزامــه. )30(

ورد فــي قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي مــا يفيــد تفــادي الفســخ فــي هــذا الصــدد مــن 
خــالل النــص اآلتــي:" إذا عيــن فــي العقــد مقــدار المبيــع وظهــر فيــه نقــص أو زيــادة ولــم 

يوجــد اتفــاق أو عــرف بهــذا الشــأن وجــب اتبــاع القواعــد التاليــة:

1 - إذا كان المبيــع ال يضــره التبعيــض فالزيــادة مــن حــق البائــع يســتحق اســتردادها عينــا 
والنقــص مــن حســابه ســواء أكان الثمــن محــددا لــكل وحــدة قياســية أم لمجمــوع المبيــع. 

2 - وإذا كان المبيــع يضــره التبعيــض وكان الثمــن محــددا علــى أســاس الوحــدة القياســية 
فالزيــادة مــن حــق البائــع يســتحق ثمنهــا والنقــص مــن حســابه.

أمــا إذا كان الثمــن المســمى لمجمــوع المبيــع فالزيــادة للمشــتري والنقــص ال يقابلــه شــيء 
مــن الثمــن.

ــه  ــرق علي ــترى أو تف ــا اش ــر مم ــتري أكث ــزم المش ــص تل ــادة أو النق ــت الزي 3 - وإذا كان
الصفقــة كان لــه الخيــار فــي فســخ البيــع مــا لــم يكــن المقــدار تافهــا وال يخــل النقــص فــي 

مقصــود المشــتري.

)30(   ياســر مــرزوق، الفســخ القضائــي للعقــود فــي القانــون المدنــي )3(، مجلــة ســوريتنا | العــدد الســابع والســتون | 30 كانــون 

األول 2012م.
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ــخ  ــار الفس ــي خي ــه ف ــقط حق ــص س ــه ناق ــه أن ــع علم ــع م ــتري المبي ــلم المش 4 - وإذا تس
ــن أو  ــاص الثم ــد أو إنق ــابقة. ال تســمع الدعــوى بفســخ العق ــرة الس ــي الفق ــه ف المشــار إلي

ــع". )31( ــليم المبي ــى تس ــنة عل ــت س ــه إذا انقض تكملت

وواضــح هنــا أن النقــص إذا كان تافهــاً وال يخــل بمقصــود المشــتري فــال ينبغــي أن يكــون 
مبــرراً للفســخ ولكــن يتيــح للدائــن حــق رفــع دعــوى انقــاص الثمــن أي بمعنــى أن طلــب 

الفســخ ال محــل لــه.

ومــا تقــدم حالــة خاصــة وضحهــا القانــون بدقــة حتــى ال يقــع البائــع تحــت رحمــة المشــتري 
ويطالــب بالفســخ لنقــص تافــه ال يخــل بمقصــوده وهــو مــا قــد يعــرض البائــع إلــى خســارة 

كبيــرة وعلــى المشــتري المطالبــة هنــا بانقــاص الثمــن كحــل أمثــل وعــادل.

ــه حــق الفســخ،  ــه يخــل بمقصــود المشــتري فل ــاً ولكن ــراً أو تافه ــا ان كان النقــص كبي أم
ــت يســيرة. ــة إذا كان ــات المطلوب ــة للمواصف ــذا الحــال عــن عــدم المطابق ويســري ه

المطلب الثالث
الدفع بعدم التنفيذ كحل أمثل لتفادي الفسخ

ــذ  ــر بتنفي ــرف اآلخ ــم الط ــم يق ــذ إذا ل ــدم التنفي ــع بع ــن الدف ــد المتعاقدي ــون أح ــّول القان خ
التزامــه طالمــا كانــت االلتزامــات مســتحقة الوفــاء، ومثــل هــذا الحــق بعــدم التنفيــذ يشــكل 
ــع االلتزامــات مســتحقة  ــت جمي ــا كان ــذ طالم ــى الطــرف اآلخــر بالتنفي وســيلة ضغــط عل

ــا طريــق الفســخ. الوفــاء وهــو مــا يجنبن

ــزام  ــدم الت ــة أن ع ــذه المحكم ــاء ه ــي قض ــرر ف ــن المق ــدد أن:" م ــذا الص ــي ه وورد ف
المشــتري باتبــاع اإلجــراءات التــي نصــت عليهــا المادتــان 110، 111 مــن قانــون 
المعامــالت التجاريــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى حقــه فــي رفــع دعــوى الفســخ 
أو إنقــاص الثمــن أو ضمــان العيــب ال يحرمــه مــن حقــه فــي التمســك بطريــق الدفــع قبــل 
ــة أو حقــه فــي  ــه بقيمــة المبيــع بعــدم التزامــه بدفــع ثمــن البضاعــة المعيب البائــع إذا طالب
خصــم قيمــة األضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء عيــوب المبيــع، وهــذا الدفــع الــذي يبديــه 

)31(  مجموعة نصوص قانون المعامالت المدنية  اإلماراتي ، مرجع سبق ذكره، المادة رقم )-523 524(.

المشــتري ال يعــدو أن يكــون صــورة مــن صــور الدفــع بعــدم التنفيــذ ال يــرد عليــه الســقوط 
لعــدم إتباعــه لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن المشــار إليهمــا". )32(

والدفــع بعــدم التنفيــذ بطبيعــة الحــال مثلــه مثــل الفســح ال يجــوز التمســك بــه بمــا يخالــف 
مبــدأ حســن النيــة فــي التعاقــد، بمعنــى أنــه ال يجــوز للطــرف اآلخــر أن يمتنــع عــن تنفيــذ 

التزامــه إذا كان الطــرف اآلخــر قــد نفــذ الجانــب األكبــر مــن التزاماتــه قبلــه. )33(

وهــذا الدفــع ال يحــل العقــد كالفســخ ولكنــه يوقــف التزامــات أحــد االطــراف حتــى يقــوم 
اآلخــر بتنفيــذ التزامــه وال يحتــاج إلــى اعــذار كمــا هــو الحــال فــي الفســخ وبالتالــي فــإن 
كنهــه ال يتعــدى مجــرد تهديــد وضغــط علــى الطــرف اآلخــر للقيــام بالتنفيــذ، ولكنــه يعتبــر 

مرحلــة تمهيديــة للفســخ فــي نهايــة المطــاف عنــد عــدم االســتجابة للتنفيــذ.

)32(   عــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-01-24 فــي الطعــن رقــم 

2010 / 299 طعــن تجــاري و 2010 / 302 طعــن تجــاري.

)33(   د.أحمد السعيد الزقرد، مرجع سبق ذكره، ص 63.

210211



إعداد / د.فؤاد الشعيبي نحو توجه جديد إلنقاذ العقد من الفسخ القضائي

208209

المبحث الخامس
االستثناءات على قاعدة إنقاذ العقد

تمهيد: 
يوجــد عــدة اســتثناءات علــى قاعــدة تفــادي الفســخ حيــث تــرى المبــادئ القضائيــة الحديثــة 
عــدم اللجــوء إلــى الفســخ إذا توافــرت مثــل هــذه اإلســتثناءات، وبالتالــي ســنجد أنفســنا فــي 
هــذه الحــاالت والظــروف نرجــح حــق الدائــن فــي طلــب الفســخ للضــرر الجســيم الــذي مــن 
المرجــح أن يلحقــه، والجــل ذلــك ســوف نتنــاول هــذه االســتثناءات علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر علــى النحــو التالــي: 

المطلب األول
االخالل غير الجوهري ال يعطي الدائن حق الفسخ 

ورد فــي اتفاقيــة فيّنــا لعقــود بيــع التجــارة الدوليــة اآلتــي: ")1( إذا كان العقــد يقضــى بــأن 
علــى المشــترى أن يعيــن شــكل البضائــع أو مقاييســها أو الصفــات األخــرى المميــزة لهــا 
ولــم يقــدم هــذه المواصفــات فــى الميعــاد المتفــق عليــه أو خــالل مــدة معقولــة بعــد اســتالم 
ــه، أن يحــدد  ــوق أخــرى ل ــأى حق ــع، دون االخــالل ب ــع جــاز للبائ ــن البائ ــك م ــب بذل طل

المواصفــات بنفســه وفقــا لحاجــات المشــترى التــى يمكــن لــه معرفتهــا .

)2( إذا حــدد البائــع بنفســه المواصفــات كان عليــه أن يبلــغ المشــترى بتفاصيلهــا وأن يحــدد 

فتــرة معقولــة يمكــن فيهــا للمشــترى أن يحــدد مواصفــات مختلفــة. وإذا لــم يقــم المشــترى 
بذلــك فــى المــدة المحــددة بعــد اســتالم اخطــار مــن البائــع بهــذا الشــأن تصبــح المواصفــات 

التــى وضعهــا البائــع نهائيــة" )34( وهنــا يتبيــن أن االخــالل غيــر جوهــري.

وأورد قانــون التجــارة المصــري متأثــراً باالتفاقيــة آنفــة الذكــر مــا نصــه:"إذا اتفــق علــى 
أن يكــون للمشــترى تحديــد شــكل المبيــع أو حجمــه أو غيــر ذلــك مــن األوصــاف المميــزة 

ــام  ــي الع ــدة ، صــدرت ف ــم المتح ــا عــن األم ــي فيّن ــع، صــادرة ف ــي للبضائ ــع الدول ــود البي ــأن عق ــدة بش ــم المتح ــة األم )34(  اتفاقي

1680م، المــادة رقــم 65.

UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre

ــب  ــاد مناس ــى ميع ــه أو ف ــق علي ــاد المتف ــى الميع ــد ف ــذا التحدي ــوم به ــب أن يق ــه ، وج ل
ــض.  ــب الفســخ والتعوي ــع أن يطل ــاز للبائ ــن وإال ج ــاد معي ــى ميع ــاق عل ــد عــدم االتف عن
وللبائــع بعــد انقضــاء الميعــاد المشــار إليــه فــى الفقــرة الســابقة تحديــد أوصــاف المبيــع وفقــا 
ــم يعتــرض  ــا إذا ل ــد نهائي ــم بهــا ويكــون هــذا التحدي ــه العل لحاجــات المشــترى التــى يمكن

عليــه المشــترى خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه" .

وواضــح أن البائــع هنــا يحــل محــل المشــتري فــي التعييــن لتفــادي الفســخ وفقــاً للضوابــط 
المذكــورة وهــو مــا يمكــن القيــاس عليــه فــي فــروض متعــددة.

ــذ  ــن عــن تنفي ــف أحــد الطرفي ــا نصــه: "إذا تخل ــون التجــاره المصــري م ــي قان وورد ف
ــد إال  ــال يجــوز للطــرف اآلخــر فســخ العق ــة ف ــدات الدوري ــد التوري ــه بشــأن أح التزامات
إذا كان مــن شــأن التخلــف عــن التنفيــذ إحــداث ضــرر جســيم لــه أو إضعــاف الثقــة فــى 
مقــدرة الطــرف الــذى تخلــف عــن التنفيــذ علــى االســتمرار فــى تنفيــذ التوريــدات الالحقــة 

بصــورة منتظمــة". )35(

ــة  ــي المخالف ــخ اال ف ــز الفس ــي ال تجي ــة الت ــات الدولي ــع االتفاقي ــياً م ــي تماش ــذا يعن إن ه
ــد. ــة للعق الجوهري

المطلب الثاني
انتفاء شروط القوة القاهرة

مــن المعلــوم لــدى أهــل االختصــاص أن كل مــا يمكــن توقعــه واحتمــال دفعــه ال يعــد قــوةً 
قاهــرة تعفــي صاحبهــا مــن االلتــزام.

إذ كانــت محكمــة الموضــوع خلصــت وعلــى نحــو مــا أوردتــه مــن أســباب وفــي حــدود 
ســلطتها فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر أدلتهــا ومنهــا تقريــر الخبيــر 
المقــدم فيهــا إلــى أن طلــب المدعيــة الختامــي فــي الدعــوى بإلــزام المدعــى عليهــا بــأن 
ــا  ــز ينطــوى ضمن ــي الحج ــرام وثيقت ــت إب ــن وق ــدم ثم ــوع كمق ــغ المدف ــا المبل ــؤدي له ت

)35(  قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، المادة رقم 117.
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علــى طلــب فســخ العقــد وكان هــذا الطلــب مؤسســاً علــى مــا ثبــت فــي األوراق وبمــا ال 
تنــازع فيــه المدعــى عليهــا مــن أن المشــروع العقــاري الكائنــة بــه الوحدتيــن المباعتيــن 
ــل  ــدء العم ــي بب ــذ الفعل ــز التنفي ــم يدخــل حي ــى الخارطــة ول ــا زال رســماً عل ــة م للمدعي
ــخ  ــا التاري ــع فيهم ــدي بي ــة عق ــرر للمدعي ــم تح ــا ل ــى عليه ــا وأن المدع ــازه كم ــي إنج ف
المتوقــع للتســليم وكيفيــة ســداد أقســاط الثمــن المؤجلــة ولــم تــودع المبالــغ التــي تســلمتها 
ــد  ــك تكــون ق ــون وبذل ــاً للقان ــة وفق ــان الثق ــي حســاب ضم ــدم حجــز ف ــة كمق مــن المدعي
ــر  ــه األم ــة علي ــد والمترتب ــن العق ــئة ع ــة الناش ــا الجوهري ــذ إلتزاماته ــي تنفي قصــرت ف
الــذي يتعيــن معــه إجابــة المدعيــة إلــى طلبهــا بفســخ العقــد وأنــه ال ينــال مــن ذلــك مــا 
تعللــت بــه المدعــى عليهــا مــن أن ســبب توقفهــا عــن بــدء العمــل فــي المشــروع يرجــع 
إلــى القــوة القاهــرة أو الســبب األجنبــي لعــدم وجــود التمويــل الكافــي نظــراً لكبــر حجــم 
المشــروع وضخامتــه ومــا انتــاب العالــم مــن أزمــة ماليــة حــادة ألن هــذا الســبب متوقــع 
ــة  الحصــول وقــد فــرض القانــون علــى المطــور العقــاري عــدم إبــرام عقــود بيــع عرفي
ــات  ــى الموافق ــل الحصــول عل ــى الخارطــة قب ــة عل ــارات أو الوحــدات العقاري ــع العق لبي
الالزمــة إلقامــة المشــروع مــن الجهــات المختصــة وبالتالــي كان ينبغــي عليــه أن يكــون 
ــص  ــات والتراخي ــا التصديق ــات ومنحه ــك الجه ــة تل ــة أو عــدم موافق ــبانه موافق ــي حس ف
الالزمــة قبــل تنفيــذ العقــد وبالتالــي يكــون دفــاع الطاعنــة فــي هــذا الخصــوص هــو دفــاع 

ظاهــره الفســاد. 

ــي  ــت ف ــه الثاب ــه أصل ــائغاً ول ــوع س ــة الموض ــه محكم ــت إلي ــذي خلص ــذا ال وإذ كان ه
ــه  ــكت ب ــا تمس ــقط لم ــرد المس ــن ال ــه يتضم ــل إن ــا ب ــل قضائه ــي لحم ــا يكف األوراق بم
الطاعنــة مــن دفــاع ضمنتــه هــذا الســبب مــن أســباب الطعــن ، ومــن ثــم فــإن نعــى الطاعنــة 
عليــه فــي هــذا الخصــوص يضحــى جــدالً فيمــا تســتقل محكمــة الموضــوع بتقديــره ممــا 
ال يجــوز إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز وبالتالــي بــات قائمــاً علــى غيــر أســاس مســتوجباً 

ــض. )36( الرف

)36(  القاعــدة الصــادرة ســنة 2011 حقــوق التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 2011-11-27 فــي الطعــن رقــم 
ــاري. ــن عق 2011 / 290 طع

المطلب الثالث
ارتفــاع األســعار ال يمنع من المطالـبة بالفســخ وان اجــاز 

زيادة الثمن
ال يعــد اضطــراب األســعار صعــوداً أو هبوطــاً مبــرراً لطلــب الفســخ وال حتــى ضعــف 
قيمــة العملــة وكمــا مضــت االشــارة يكــون حــق الفســخ فقــط عنــد اخــالل اي طــرف مــن 
اطــراف العقــد بالتزاماتــه، ولكــن هــذا ال يعنــي أنــه عنــد ارتفــاع االســعار تقــف العدالــة 

وال تقــول كلمتهــا بــل ال بــد مــن اقــرار الحــق.

حيــث ومــن المتعــارف عليــه قانونــاً انــه عنــد ارتفــاع األســعار مــن الممكــن للمتضــرر أن 
يرفــع دعــوى قضائيــة للمطالبــة بانقــاص الثمــن أو زيادتــه بحســب الموقــف وهــذا الشــك 

مــن االمــور المهمــة التــي تتطلبهــا العدالــة بيــن طرفــي التعاقــد.

المطلب الرابع
العقود الزمنية غير قابلة للفسخ  بطبيعتها

ــث  ــه، بحي ــاً في ــن عنصــراً جوهري ــون الزم ــذي يك ــد ال ــي بأنه:"العق ــد الزمن ــرف العق يع
يكــون هــو المقيــاس الــذي يقــدر بــه محــل العقــد، ذلــك بــأن هنــاك أشــياء ال يمكــن تصورها 

إال مقترنــة بالزمــن فالمنفعــة ال يمكــن تقديرهــا إال بمــدة معينــة". )37(

ــي  ــي ف ــد الزمن ــى أن العق ــوري إل ــد الف ــي والعق ــد الزمن ــن العق ــة بي ــة التفرق وترجــع أهمي
حالــة الفســخ ال يمكــن إعــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد؛ ألنــه 
بمــرور الزمــن يكــون قــد نفــذ شــيٌئ منــه، بينمــا يمكــن إعــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي 

كانــا عليهــا قبــل التعاقــد فــي العقــد الفــوري. 

ومــن خصائــص العقــد الزمنــي المعهــودة أن الفســخ فيــه ال ينســحب إلــى الماضــي لعــدم 
إمكانيــة ذلــك، ووقــف العقــد يؤثــر علــى التزامــات الطرفيــن ألن العقــد مرتبــط بالزمــن، 

)37(  د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي )تنقيــح المستشــار أحمــد مدحــت المراغــي(، ج1، مصــادر 
االلتــزام، مرجع ســبق ذكــره، ص139.
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وتتقابــل االلتزامــات فــي العقــد تقابــالً تامــاً، وال يلــزم اإلعــذار الســتحقاق التعويــض فيــه 
لعــدم الفائــدة مــن اإلعــذار، ويعــد المجــال الطبيعــي لنظريــة الظــروف الطارئــة. )38(

وقــد ورد فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي:"إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة 
لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا، وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ االلتــزام التعاقــدي – وان لــم 
يصبــح مســتحيالً – صــار مرهقــاً للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقاضــي 
ــى  ــزام المرهــق إل ــرد االلت ــن أن ي ــن مصلحــة الطرفي ــة بي ــد الموازن ــاً للظــروف وبع تبع
الحــد المعقــول إن اقتضــت العدالــة ذلــك ويقــع باطــالً كل اتفــاق علــى خــالف ذلــك". )39(

وهــذه النظريــة تنطبــق علــى العقــد الزمنــي الــذي يقــع الحــادث الطــارئ بعــد إبرامــه وقبــل 
تمــام تنفيــذه، أي العقــود التــي فيهــا فتــرة زمنيــة مــا بيــن انعقــاد العقــد وتمــام تنفيــذه واألمــر 
ينطبــق علــى العقــود المســتحدثة بشــرط أن تكــون الظــروف عامــة وليســت خاصــة بمقــدم 

الخدمــة كخدمــات االتصــاالت والمعلومات.

ــف  ــألة ضع ــات االتصــاالت مس ــود خدم ــي عق ــارئ ف ــادث الط ــى الح ــة عل ــن األمثل وم
شــبكة االتصــاالت الدوليــة النقطــاع الســلك البحــري مثــالً، أو ألي ســبب خــارج عــن إرادة 
مــزودي خدمــات االتصــاالت وهــو مــاال يمكــن توقعــه وال بوســع المديــن دفعــه، ووقــوع 

حــادث طــارئ مثــل هــذا ال شــك مــن أنــه ســيجعل التــزام المديــن التزامــاً مرهقــاً.

ولعــدم إمكانيــة تصــور الفســخ يجــوز للقاضــي أن يــرد التــزام مــزود خدمــات االتصــاالت 
إلــى الحــد المعقــول فمــن الصعوبــة القــول بتوفيــر خدمــات اإلنترنــت فــي حــال ضعفهــا 
ــة  ــتراك الماضي ــاط االش ــض أقس ــن بع ــترك م ــي المش ــة، كأن يعف ــباب طارئ ــاً ألس دولي
مثــالً أو يمنحــه مــدة قادمــة مجانيــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلرهــاق ينظــر إليــه بمعيــار 

موضوعــي قوامــه الشــخص المعتــاد فــي مثــل ظــروف المديــن. )40(

نحو توجه جديد إلنقاذ العقد من الفسخ القضائي

)39(  مجموعة نصوص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي مرجع سبق ذكره، المادة رقم 249.

)40(  د. محمــد محــي الديــن إبراهيــم محمــد، نظريــة الظــروف الطارئــة بيــن القانــون المدنــي والفقــه اإلســالمي )دراســة مقارنــة(، 
ــف  (، ص684.. ــات المؤل ــوراه )بيان رســالة دكت

)38(  د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي )تنقيــح المستشــار أحمــد مدحــت المراغــي(، ج1، مصــادر 
االلتــزام، مرجع ســبق ذكــره، ص139.

ــوة القاهــرة تشــبه الحــادث الطــارئ مــن حيــث عــدم  ــى أن الق ــك إل وتجــدر اإلشــارة كذل
توقعهــا وعــدم إمكانيــة دفعهــا ولكنهــا تختلــف معــه مــن حيــث األثــر فأثــر القــوة القاهــرة 
أن يصبــح االلتــزام مســتحيالً وليــس مرهقــاً وبالتالــي ينقضــي االلتــزام، أمــا أثــر الحــادث 
الطــارئ فهــو أن يصبــح االلتــزام مرهقــاً وليــس مســتحيالً، وبالتالــي يمكــن للقاضــي رد 
االلتــزام إلــى الحــد المعقــول كحــرب حصلــت وأدت إلــى ارتفــاع ســعر المبيــع مثــالً. )41(

ــد  ــر للفســخ أو إنهــاء العق ــي ال أث ــود المســتمرة الت ــة مــن العق ــد المقاول ــد ورد:"أن عق وق
ــن  ــه م ــا قدم ــتحقاته عم ــاول بمس ــب المق ــال، وإن طل ــن أعم ــه م ــبق تقديم ــا س ــى م عل
ــا  ــد، وأم ــار إنهــاء العق ــراً مــن آث ــس أث ــة ولي ــد المقاول ــذ لعق ــا هــو تنفي هــذه األعمــال إنم
اســتخالص مــا إذا كانــت أعمــال المقاولــة قــد تــم إنجازهــا خــالل الميعــاد ووفقــاً للشــروط 

ــره". )42( ــة الموضــوع بتقدي ــه محكم ــا تســتقل ب ــو مم ــا، ه ــق عليه ــات المتف والمواصف

المطلب الخامس
الشرط الفاسخ الصريح )الفسخ االتفاقي(

يقصــد بالشــرط الفاســخ الصريــح أي الشــرط االتفاقــي ذي العبــارات القاطعــة الــذي يــدل 
ــرد  ــه أي بمج ــه بالتزامات ــد طرفي ــل أح ــه إذا أخ ــاء نفس ــن تلق ــخ م ــخ ينفس ــى أن الفس عل
ــاً دون  ــزام تخلف ــة للفســخ وينبغــي أن يكــون التخلــف عــن االلت ــة الموجب حصــول المخالف
وجــه حــق وال يشــترط لهــذا الشــرط الفاظــاً معينــة بقــدر مــا ينبغــي أن تكــون صريحــة 

ــه. ــر عــن اتجــاه اإلرادة إلي وواضحــة وقاطعــة تعب

ــه أو  ــاء نفســه دون تنبي ــي إذا كان اإلتفــاق علــى أن يكــون العقــد مفســوخاً مــن تلق وبالتال
إنــذار عنــد تخلــف أحــد طرفيــه عــن تنفيــذ اإللتزامــات الناشــئة عنــه مــن شــأنه أن يســلب 
القاضــى كل ســلطة تقديريــة فــى صــدد الفســخ إال أن ذلــك منــوط بتحقــق المحكمــة مــن 
توافــر شــرط الفســخ اإلتفاقــى ووجــوب إعمالــه ذلــك أن للقاضــى الرقابــة التامــة للتثبــت من 
إنطبــاق الشــرط علــى عبــارة العقــد كمــا أن لــه عنــد التحقــق مــن قيامــه مراقبــة الظــروف 
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)41(  د. عبد ا لخالق حسن أحمد، مصادر االلتزام، مرجع سبق ذكره، ص206.
)42(  حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2009-09-29 في الطعن رقم 2009 / 138 طعن تجاري.
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ــه فــإن تبيــن لــه أن الدائــن قــد أســقط حقــه فــى طلــب  الخارجيــة التــى تحــول دون إعمال
الفســخ اإلتفاقــى وال يبقــى للدائــن ســوى التمســك بالفســخ القضائــى طبقــاً للمــادة 157 مــن 

القانــون المدنــى. )43(

وعلــى الرغــم ممــا تقــدم ورغــم وجــود الشــرط الفاســخ الــذي يقــرر الفســخ عنــد تخلــف 
ــن عــن شــرط الفســخ  ــن الدائ ــازالً م ــد تن ــن او القســط يفي ــول الثم ــد قب ــه وعن ــدد فإن الس
الصريــح وليــس امامــه اال الفســخ القضائــي، واألمــر عينــه إذا تســبب الدائــن بخطئــه فــي 
عــدم تنفيــذ المديــن اللتــزا مــه وجــب علــى القاضــي التجــاوز عــن شــرط الفســخ االتفاقــي 

ــي.  ــن ســوى الفســخ القضائ ــي للدائ وال يبق

*- وقــد يأتــي ســؤاالً يطــرح نفســه وهــو هــل يســتطيع الطرفــان االتفــاق علــى أال يلجــئ 
أي طــرف إلــى الفســخ عنــد اإلخــالل مــن احــد طرفــي العقــد وانمــا إلــى التســوية والجواب 

أن ذلــك جائــزاً إذا اتفــق الطرفــان علــى ذلــك فالعقــد شــريعة المتعاقديــن.

)43(   )المادتــان 2/157 ، 158 مــن القانــون المدنــي  المصــري، وكذلــك 108 ، 176 ، 178 مــن قانــون المرافعــات المصــري(، 
)محكمــة النقــض المصريــة الطعــن رقــم 9312 لســنة 64 ق جلســة 1996/12/10 س 47 ج 2 ص 1491 (

الخاتمة
ــن  ــم م ــى الرغ ــخ وعل ــة أن الفس ــة المقتضب ــذه الدراس ــن ه ــاء م ــد االنته ــا بع ــى لدين تجل
أهميتــه ومشــروعيته اال أنــه جــزاًء مــراً يحتــاج إلــى التخفيــف مــن حدتــه وتضييــق نطاقــه 
ــض  ــه بع ــريعات وإن واج ــه التش ــل عن ــم تغف ــذي ل ــر ال ــو األم ــة وه ــبل المتاح ــكل الس ب
الصعوبــات فــي التطبيــق العملــي حيــث يلجــئ الدائــن إلــى الفســخ فــي حــال وجــد ممســكاً 
ولــو علــى حســاب الطــرف اآلخــر وألن األمــر مشــروع فــال يتــردد القاضــي فــي الحكــم 
ــن  ــةً ســتقع بي ــاك ضحي ــر أن هن ــم بالفســخ أســهل وأيســر وأســرع غي ــون الحك ــك لك بذل

كماشــتي فــك الفســخ وهــو الطــرف المديــن.

ومن هنا كانت هذه الدراسة التي توصلت إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

أوالً: النتائج:
ــه  ــخ ألن ــق الفس ــن ح ــق م ــى التضيي ــه إل ــرة تتج ــن المعاص ــف القواني ــن أن مختل 1. تبي

ــا. ــاق روحه ــا ال إزه ــود تنفيذه ــرام العق ــن إب ــل م ــتثناء واألص اس

ــة المعاصــرة إلــى  2. اتضــح مــن خــالل تتبــع أحــكام القضــاء إنجــرار األحــكام القضائي
الحكــم بالفســخ وعــدم األخــذ بالحلــول البديلــة األخــرى وذلــك لمــا فيــه مــن ســهولة علــى 
ــه يتســبب بأضــرار  ــر أن ــب الفســخ غي ــى طال ــق مــن مكاســب عل ــد يحق القاضــي ولمــا ق

جســيمة أحيانــاً علــى المدعــى عليــه.

ثانياً: التوصيات:
1. مــن خــالل مــا تقــدم نــرى أوالً ضــرورة التوســع فــي القضــاء البديــل كاللجــوء إلــى 
التحكيــم ولجــان التســوية والمصالحــة بصــورةً أكبــر التمــام العقــد وفقــاً لتســوياٍت معقولــٍة 
بــدالً عــن الحكــم بالفســخ كجــزاء مدنــي لــه آثــاره الســلبية علــى األقــل فــي بعــض الحــاالت.

2. كمــا نــرى إضافــة تعديــل تشــريعي يزيــد مــن تضييــق حــاالت الفســخ وتضييــق ســلطة 
القاضــي إزائــه كأن يكــون حــق الدائــن بالفســخ محجــوب إال إذا كان التخلــف عــن التنفيــذ 
يشــكل مخالفــة جوهريــة للعقــد أو ينشــأ عــن اإلخــالل فــي التنفيــذ إحــداث ضــرر جســيم 
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ــا الدوليــة لعقــد بيــع التجــارة  للدائــن وذلــك غــراراً علــى مــا هــو موجــود فــي اتفاقيــة فيّن
الدولــي.

قائمة المراجع )مع التحفظ على االلقاب(
1. أحمــد ابراهيــم عطيــة ، بطــالن وفســخ وصوريــة عقــد البيــع في ضــوء الفقــه والقضاء، 

مصــر دار الراضي، 2012م، ط1،

ــة فــي  ــود مــن الفســخ االتجاهــات الحديث ــاذ العق ــرد، محــاوالت إلنق 2. أحمــد ســعيد الزق
ــة، 2007م. ــة  العصري ــارن، مصــر، المكتب ــون المق القان

3. الشــهابي ابراهيــم الشــرقاوي، مصــادر االلتــزام االراديــة، االمــارات العربيــة المتحــدة 
)الشــارقة(، مكتبــة الجامعــة، 2012م، ص223.

ــان،  ــة(، لبن ــة عــن الفســخ التعســفي )دراســة مقارن ــز، المســؤولية الناجم ــه موبروي 4. ب
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2009م، ط1، 173..

5. عبدالــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانونــي المدنــي الجديــد، المجلــد2 
نظريــة االلتــزام )مصــادر االلتــزام(، لبنــان، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2011م، ط3.

ــادي  ــة االتح ــالت المدني ــون المعام ــي شــرح قان ــز ف ــد، الوجي ــن أحم ــق حس 6. عبدالخال
لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، ج3، دبــي، عقــد البيــع، مطابــع البيــان التجاريــة، مــن 

ــي، 2002م، ص79. ــة شــرطة دب مطبوعــات أكاديمي

7. عبدالناصــر توفيــق العطــار، مصــادر االلتــزام االراديــة فــي قانــون المعامــالت 
المدنيــة االماراتــي، دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، مــن مطبوعــات جامعــة االمــارات، 

1997م. 

8. فكــري أحمــد نعمــان، أخالقيــات البيــوع )دراســة مقارنــة فــي الفقــه االقتصــادي 
ــث  ــي(، بح ــدة )دب ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــي(، دول ــون المدن ــه القان ــالمي وفق واالس
ــي، 2005م. ــرطة دب ــة ش ــن أكاديمي ــادرة ع ــون الص ــن والقان ــة األم ــي مجل ــور ف منش

9. محمــد محيــي الديــن إبراهيــم ســليم، التســلط االقتصــادي وأثــره علــى التــوازن العقــدي، 
مصــر، الحنفــي للطباعــة للنشــر، ســنة النشــر غيــر معلومــة. 

10. محمــد حســن قاســم، الموجــز فــي عقــد البيــع، مصــر ، دار الجامعــة الجديــدة، 

1996م.

11. محمــد محــي الديــن إبراهيــم محمــد، نظريــة الظــروف الطارئــة بيــن القانــون المدنــي 

والفقــه اإلســالمي )دراســة مقارنــة(، رســالة دكتــوراه

12. منــذر الفضــل، النظريــة العامــة لاللتزامــات )دراســة مقارنــة بيــن الفقــه االســالمي 

والقوانيــن المدنيــة الوضعيــة، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ج1، مصــادر االلتــزام، 
االردن، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 1995م.

ــن منشــورات  ــة، م ــود التجاري ــم العق ــي تنظي ــة ف ــي، االتجاهــات الحديث 13. هشــام فضل

كليــة الحقــوق جامعــة الموفيــة، مصــر، 2012م، مصطفــى عبدالجــواد، مصــادر االلتــزام 
االراديــة، مصــر، دار الكتــب القانونيــة، 2005م.

14. ياســر مــرزوق، الفســخ القضائــي للعقــود فــي القانــون المدنــي )3(، مجلــة ســوريتنا 

| العــدد الســابع والســتون | 30 كانــون األول 2012م.

القوانين واالتفاقيات:
1. قانون المعامالت المدنية االتحادي.

2. المذكــرة االيضاحيــة لقانــون المعامــالت المدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم )5( 
لســنة 1985م المعــدل بالقانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1987، وزارة العــدل )دولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة(.

3. القانون المدني المصري.

4. قانون التجارة المصري.

ــا عــن  ــي فيّن ــع، صــادرة ف ــي للبضائ ــع الدول ــود البي ــة األمــم المتحــدة بشــأن عق 5. اتفاقي
ــام 1680م. ــي الع ــم المتحــدة ، صــدرت ف األم

أحكام المحاكم:
1. محكمة تمييز دبي.

2. محكمة النقض المصرية.
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حثنــا جــل و عــال علــى التجــارة ألنهــا وســيلة للنمــاء، قــال تعالــى:)) يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـواْ 
نُكــْم َوالَ تَْقتُلـُـواْ أَنفَُســُكْم  الَ تَأُْكلـُـواْ أَْمَوالَُكــْم بَْينَُكــْم بِاْلبَاِطــِل إِالَّ أَن تَُكــوَن تَِجــاَرةً َعــن تـَـَراٍض ِمّ
إِنَّ للّاَ َكاَن بُِكــْم َرِحيمــاً (()1(وألن المــال هــو قــوام األعمــال الدنيويــة كلهــا، وقــد قدمــه هللا 
ْنيَــا(()2( ولكــن التجــارة  تعالــى فــي الذكــر فقــال تعالــى: ))اْلَمــاُل َواْلبَنُــوَن ِزينَــةُ اْلَحيَــاةِ الدُّ
قائمــة علــى األمانــة ،وتوفيــر احتياجــات المجتمــع ،وليــس إحتكارهــا ومنعهــا عــن النــاس، 
روى اإلمــام أحمــد فــي مســنده  مــن حديــث رافــع بــن خديــج قــال: قيــل يــا رســول هللا، 
ــى  ــة عل ــن األدل ــعٍ َمْبُروٍر")3(،وم ــِدِه َوُكلُّ بَْي ــِل بِيَ ُج ــُل الرَّ ــب؟ قال": َعَم ــب أطي أي الكس
فضــل التجــارة وبركتهــا مــا ورد فــي الصحيحيــن مــن حديــث أنــس رضــي هللا عنــه  أن 
ــه  ــى هللا علي ــيُّ صل ــى النَّبِ ــةَ، فَآَخ ــِدَم اْلَمِدينَ ــا قَ ــْوٍف رضــى هللا عنهم ــن َع ــِن ْب ْحَم َعْبدالرَّ
ْحَمــِن  بِيــعِ اأْلَْنَصــاِرّيِ، َوَكاَن َســْعٌد َذا ِغنـًـى، فَقـَـاَل ِلعَْبــِد الرَّ وســلم بَْينـَـهُ َوبَْيــَن َســْعِد ْبــِن الرَّ
ــَك،  ــَك َوَماِل ــي أَْهِل ــَك فِ ــاَرَك للاَّ لَ ــاَل: بَ ــَك، قَ ُج ــِن َوأَُزّوِ ــي نِْصفَْي ــُمَك َماِل ــُن َعْوٍف: "أُقَاِس ْب

ــوِق، فََمــا َرَجــَع َحتَّــى اْســتَْفَضَل أَقًِطــا َوَســْمنًا.. ")4(. ُدلُّونِــي َعلَــى السُّ

ــة المنافســة المشــروعة ،حفظــا  ــي المعامــالت التجاري ــط الشــرعية ف ــن الضواب ــل م ولع
لمصلحــة الشــخص والجماعــة ولتوقــي اآلثــار الضــارة للمنافســة غيــر المشــروعة 

االحتكاريــة. والممارســات 

أهميــة البحــث: يؤمــن كثيــر مــن الفقهــاء ورجــال االقتصــاد والسياســيين بمــا للمنافســة مــن 
أفضليــة علــى االحتــكار وغيــره مــن أوجــه االنحــراف، والشــك أن الجزيــرة العربيــة تمثــل 
ســوقا جاذبــا لالســتثمار، كمــا أن المنافســة هــي مــن الوســائل التــي تــؤدي إلــى التوزيــع 
األمثــل للمــوارد، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إجمــاع بيــن علمــاء االقتصــاد فــي هــذا 
الصــدد ، إال أن األغلبيــة مــا زالــت تفضــل المنافســة علــى االحتكار،كمــا أن للتجــارة فوائــد 
ــة رســول هللا  ــي صحاب ــا ف ــد كان لن ــى العمل،وق ــال والحــث عل ــاء الم ــا نم ــرة ،ومنه كثي
اســوة حســنة، فعبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي هللا عنــه تعفــف عــن مــال أخيــه ، ثــم ســعى 
فــي التجــارة، فبــارك هللا لــه، وفتــح عليــه بهــا، فتــزوج بعــد ذلــك ثــم أصبــح مــن تجــار 

)1(  سورة النساء اآلية 29 – 30.

)2( سورة الكهف اآلية46.

)3( مسند اإلمام أحمد 28/50رقم )17265(، الترغيب والترهيب،المنذري،2/334،حديث حسن.
)4( صحيح مسلم ،باب كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم ،ج1،ص641 ،رقم )1427(.
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المدينــة، قــال أيــوب الســختياني: ")5(قال لــي أبــو قالبــة)6(: الــزم الســوق فــإن الغنــى مــن 
العافيــة")7( ، يعنــي الغنــى عــن الناس،وقــال علــي بــن الفضيل: ســمعت أبــي وهــو يقــول 
البــن المبارك:)8( "أنــت تأمرنــا بالزهــد، والتقلــل، والبلغــة، ونــراك تأتــي بالبضائــع مــن 
بــالد خراســان إلــى البلــد الحــرام، كيــف ذا؟"، فقــال ابــن المبارك: "يــا أبــا علــي إنمــا أفعــل 
ذا ألصــون بــه وجهــي، وأكــرم بــه عرضــي، وأســتعين بــه علــى طاعــة ربي)9("،وحــث 
اإلســالم علــى الصــدق فــي المعاملــة مــن بيــع، وشــراء، وشــراكة، والنصــح للمشــتري، 
ــى  ــي صل ــه أن النب ــن حــزام رضــي هللا عن ــم ب ــث حكي ــن حدي ــلم م روى البخــاري ومس
ــوِرَك لهمــا فــي  ــا بُ ــا وبَيَّن ــإن َصَدق ــا، ف ق ــم يَتفرَّ ــاِر مال ــه وســلم قال "البيِّعــاِن بالِخي هللا علي

بَيِعهمــا، وإِن َكتَمــا وَكَذبــا ُمِحقَــْت بََركــةُ بَيِعهمــا")10(.

مشــكلة البحــث: قــرن هللا تعالــى ذكــر الضاربيــن فــي األرض للتجــارة بالمجاهديــن 
 ِ ــِل للاَّ ــْن فَْض ــوَن ِم ــي اأْلَْرِض يَْبتَغُ ــوَن فِ ــُروَن يَْضِربُ ــال تعالى: )) َوآَخ ــي ســبيل هللا، ق ف
ِ (()11(،قــال ابــن كثير)12( "مســافرون فــي األرض  َوآَخــُروَن يُقَاتِلُــوَن فِــي َســبِيِل للاَّ

)5( أيــوب الســختياني العنــزي)131-66ه   / 685 - 748 م( هــو ســيد مــن ســادات التابعيــن اســمه أيــوب بــن أبــي تميمــة، واســمه 

كيســان الســختياني العنــزي أبــو بكــر البصــري مولــى قبيلــة عنــزه بــن ربيعــه. قــال إســماعيل بــن ُعليــة: ولــد أيــوب ســنة ســت وســتين، 
وقــال غيــره: ولــد قبــل الجــارف بســنة، ســنة ثمــان وســتين . تهذيــب الكمــال 2/463، ســير أعــالم النبــالء 6/468.

)6( أبــو قالبــة ، عبــد هللا بــن زيــد الجرمــي البصــري ت104ه، إســمه عبــد هللا بــن زيــد بــن عمــرو ، و يقــال ابــن عامــر بــن ناتــل 

بــن مالــك ، الجرمــي، وجــرم بطــن مــن الحــاف بــن قضاعــة ، قــدم الشــام وانقطــع بداريــا ، أبــو قالبــة البصــري ، و هــو ابــن أخــي 
أبــي المهلــب الجرمى،كنيته أبــو قالبــة وقيل:الجرمــي البصــري يعتبــر عبــد هللا بــن زيــد الجرمــي البصــري من الطبقة الثالثــة مــن 

طبقــات رواة الحديــث النبــوي ،ســير أعــالم النبــالء6/13.
)7( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 505هـ( إحياء علوم الدين  دار المعرفة - بيروت )2/943(. 

)8( عبــد هللا بــن المبــارك المــروزي)181-118ه(  عالــم وإمــام مجاهــد مجتهــد اتفقــت جميــع المصــادر علــى أنــه كان طالبــاً للعلــم 

ــي  ــن أب ــد الرحمــن ب ــول عب ــه يق ــي عصــره. في ــة بالنشــاط العلمــي ف ــت معروف ــي كان ــع األقطــار الت ــى جمي ــال، رحــل إل ــادر المث ن
حاتــم: »ســمعت أبــي يقــول: كان ابــن المبــارك ربــع الدنيــا بالرحلــة فــي طلــب الحديــث، لــم يــدع اليمــن وال مصــر وال الشــام وال 
الجزيرة والبصرة وال الكوفــة«، وقــد شــهد له أحمــد بــن حنبل بذلــك أيضــاً . الزهــد والرقائــق، البــن المبــارك، ت: أحمــد فريــد. دار 

ــاض )ط1، 1995(. ص 62. ــة: الري المعــراج الدولي
)9( احمد بن علي الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، دار الكتب والوثائق1931، )10/160(. 

)10( صحيح مسلم كتاب البيع، باب الصدق في البيع والبيان،ج2،ص9، برقم )1532(.

)11( سورة المزمل اآلية20.

)12( أبــو الفــداء عمــاد الديــن إســماعيل بن عمــر بــن كثيــر بــن ضــوء بــن كثيــر بــن زرع القرشــي المعــروف بـ)ابــن كثيــر -700

ــدار ابــن الجــوزي ومصــدر الترجمــة هــو: ترجمــة فــي  774ه(، عالــم مســلم وفقيه، ومفــت، ترجمــة فــي كتــاب البدايــة والنهايــة ل

تذكــرة الحفــاظ 4/1508 - وذيــل تذكــرة الحفــاظ ص 59-57 - و الذيــل علــى العبــر 2/358 - والبدايــة والنهايــة حــوادث ووفيــات 
ســنة )703 هـــ( - الــدرر الكامنــة 1/399 - طبقــات المفســرين للــداودي 1/110-112.

ــة  ــال الســيوطي)14(: "هذه اآلي ــي المكاســب والمتاجــر")13( وق يبتغــون مــن فضــل هللا ف
ــارة )15(". ــي التج أصــل ف

ــداول الســلع ، ومــن بيــن  وقــد تعــددت الطــرق واألســاليب لخلــق منــاخ أفضــل للتجــارة وت
ــة الســعودية ،اســتحداث نظــام للمنافســة  الطــرق التــي اتبعتهــا األنظمــة فــي المملكــة العربي
الــذي صــدر بالمرســوم الملكــي رقــم م/25 التاريــخ : 4/ 5 /1425هـــ وغيرهــا مــن األنظمة 
ــاص  ــة باالختص ــة خاص ــا وأنظم ــاالت وغيره ــة واالتص ــة الفكري ــة الملكي ــة بحماي الخاص
القضائــي تماشــت مــع التطــور المجتمعي)16(،وهــو مــا نهجــه المنظــم األمريكــي لمواجهــة 
ــة االتصــاالت  ــل لجن ــان حكومية،مث ــات أو لج ــيس مفوضي ــام بتأس ــكار القي مشــكالت االحت
الســلوك  تقنيــن وتنظيــم  إلــى  الواليات،والتــي تهــدف  بيــن  التجــارة  الحكوميــة ولجنــة 
االقتصــادي للمؤسســات االحتكارية،وســنعرض كيــف ســعت الحكومــة األمريكيــة مــن 
خــالل هــذه الطريقــة إلــى اإلقــالل مــن اآلثــار الضــارة المترتبــة علــى االحتــكار كذلــك قــام 
الكونجــرس األمريكــي باســتصدار عــدد مــن قوانيــن مكافحــة االحتــكار بغيــة رفــع مســتوى 
المنافســة ومراقبــة الســلوك االحتــكاري ، ولمــا كان انتهــاك مثــل هــذه القوانيــن قــد يــؤدي إلــى 
تحمــل الشــركة غرامــات ماليــة أو تحمــل المســؤولين  عنهــا لعقوبــات جنائيــة ، لــذا كان مــن 
الــالزم علــى كافــة المــدراء أن يكونــوا علــى وعــي تــام بطبيعــة هــذه القوانيــن وتلــك اللوائــح .

خطــة ومنهجيــة البحث:إنتهــج البحــث المنهــج اإلســتقرائي لتحديــد حمايــة المنافســة 
ــالل  ــن خ ــة م ــر تقليدي ــرة وغي ــرق مبتك ــة بط ــة المنافس ــات لحماي ــروعة،وتقديم آلي المش
اســتعراض ماهيــة المنافســة غيــر المشــروعة فــي )المبحــث األول( ثــم آلليــات السياســة 
الجنائيــة لمواجهــة  المنافســة غيــر المشــروعة واالحتــكار فــي )المبحــث الثاني(،وتحليــل 
ــة أو األنظمــة مــن  ــة األنظمــة الجزائي ــك المســؤولية مــن ناحي ــى تل الجــزاء المترتــب عل

ــكار.  ــر المشــروعة واالحت ــة غي ــن المنافس ــد م ــيلة للح النواحــي االقتصادية،كوس

)13(  أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم مكتبة اإلرشاد،1987م،14/172

)14( عبــد الرحمــن بــن الكمــال أبــي بكــر بــن محمــد ســابق الديــن خــن الخضيــري األسيوطي المشــهور بإســم جالل الديــن 

)849هـ/1445م911-هـــ/1505م( . الســيوطي، 

)15( الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور،4/446 ،محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــالق القاســمي )ت 

1332هـ(،محاســن التأويل،تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود،دار الكتــب العلميــة،1418ه، 9/346 .

)16( حلــت هيئــات حســم المنازعــات التجاريــة محــل المحكمــة التجاريــة إلــى أن تــم إلغــاء هــذه الهيئــات ونقــل اختصاصاتهــا إلــى 

ديــوان المظالــم بصفــة مؤقتــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )421( وتاريــخ 26 /10 /1407هـــ. ثــم صــدر نظــام القضــاء 
ــل المحاكــم  ــذي تضمــن إنشــاء محاكــم متخصصــة مث ــخ 19 /9 /1428هـــ ال ــم م/87 وتاري ــد بموجــب المرســوم الملكــي رق الجدي

التجاريــة والمحاكــم العماليــة ومحاكــم األحــوال الشــخصية. 
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المبحث األول ماهية المنافسة غير المشروعة واإلحتكار
كان أول ظهــور للمفهــوم القانونــي للمنافســة غيــر المشــروعة فــي الفقــه القانونــي الوضعي 
فــي ســنة 1850م فــي فرنســا , مــن خــالل المــرور باجتهــادات وتجــارب عديــدة , فعندمــا 
ــة أفعــال  ــدأ إلدان ــى هــذا المب ــة اســتند القضــاء عل ــدأ للمســؤولية المدني وضــع القانــون مب
ــاء نظــام للحمايــة مــن المنافســة غيــر المشــروعة  ــم بن ــم ت المنافســة غيــر المشــروعة , ث
)17( وكذلــك ظهــر اإلحتكار،وســنعرض لتعريــف المنافســة غيــر المشــروعة  شــيئاً فشــيئا ً

واإلحتــكار فيمــا يلــي:

المطلب األول التعريف بالمنافسة غير المشروعة في الشريعة والنظام
سنعرض لمفهوم المنافسة وتحديد الفارق بين المنافسة والتنافسية فيما يلي:

أوال: مفهوم المنافسة:
أ- المنافسة في اللغة: 

ــة بالبحــث مــا ذكــره "الــرازي" حيــث قــال: "نافــس  تأتــي علــى عــدة معــان أقربهــا صل
الشــيء منافســة, و تنافســوا فيــه أي رغبــوا")18( و قــال "ابــن منظــور)19(": "تنافســا ذلــك 
ــِس  ــَك فَْليَتَنَافَ األمــر و تنافســا فيــه: تحاســدنا و تســابقنا، و فــي الترتيــل العزيــز: )َوفِي َذِل

ــوَن( )20(. اْلُمتَنَافُِس

)17( لمزيــد مــن المعلومــات حــول تأثــر القانــون الفرنســي بالفقــه اإلســالمي بصــورة عامــة ,  وخاصــة تأثــره بالفقــه المالكــي راجــع 

ــي  ــن المدن ــى إصــدار التقني ــي عــام عل ــة بمناســبة مــرور مائت ــروت العربي ــوق بجامعــة بي ــة الحق ــي عقدتهــا كلي ــدوة الت : أعمــال الن
الفرنســي )2004-1804( نشــرتها مكتبــة منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ) الطبعــة األولــى  2005 ( ،ص5 ومــا بعدها,د.عبــده جميــل 
غصــوب ،د. فــوزي أدهــم ، القوانيــن الوضعيــة الفرنســية والشــريعة اإلســالمية تقــارب وتباعــد , أثــر فقــه اإلمــام مالــك فــي القانــون 
المدنــي الفرنســي2000،ص50 . د.ســيد عبــد هللا علــي حســين، المقارنــات التشــريعية بيــن القوانيــن الوضعيــة المدنيــة والتشــريع 
ــه , الناشــر دار الســالم , القاهــرة , 2001م.ص20. ــك رضــي هللا عن ــام مال ــون الفرنســي واإلم ــه القان ــن فق ــة بي اإلســالمي مقارن
مخلــوف البــدوي المنيــاوي ،المقارنــات التشــريعية تطبيــق القانــون المدنــي والجنائــي علــى مذهــب اإلمــام مالــك ، الناشــر دار الســالم 

, القاهــرة , 1999م .ص23.

)18( مادة )ن ف س( الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح. دار الجيل بيروت. لبنان.

)19( هــو محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى ابــن منظــور )630 

- 711 هـ /1232 - 1311 م(.
)20( سورة المطففين اآلية 26.

و تنافســوا فيــه: أي رغبــوا  )21( قــال "ابــن فــارس")22( " و التنافــس أن يبــرز كل واحــد 
مــن المتبارزيــن قــوة نفســه ". )23(

ب- المنافسة فى اإلصطالح:
يقصــد بهــا أنهــا منافســة شــريفة مفيــدة ذات جــدوى، ال بــد منهــا مــن أجــل العمـــل 
الـــدؤوب،وعدم التراخــي والكســل، تقــوم علــى جملــة مــن األخــالق والمبــادئ الشــرعية، 

ــع)24(. ــن والمجتم ــن والزبائ ــا العاملي ــا فيه ــرة بم ــراف كثي ــة ألط ذات مصلح

ــن المتنافسين،وســبب  ــة القائمــة بي ــه طبيعــة العالق ــي)25( رأي يوضــح في ــام الغزال ولإلم
ــبباً  ــك س ــإن كان ذل ــة، ف ــي المنافس ــا ف ــببها حــب م ــة فس ــا المنافس ــول " أم نشــوءها، فيق
دينيــاً فســببه حــب هللا تعالــى، وحــب طاعتــه، وإن كان دنيويــاً فســببه حــب مباحــات الدنيــا 

والتنعــم فيهــا")26(

 وتأتــي المنافســة بمعنــى الحــرص علــى الغلبــة واالنفــراد بالمحــروص عليــه، والتنافــس 
فيــه، ونفــس

ينفس فهو منافس إذا نزع في الشيء، أو أراده وحسد من صار إليه )27(.

ــى إطــار الفكــر اإلقتصــادى اإلســالمى هــى "الســعى  ــة ف ــرى أن المنافســة اإلقتصادي ون
إلــى اإلســتحواذ علــى نســبة أكبــر مــن األســواق فــى إطــار مــن المحافظــة علــى الجــودة 

ــة اإلحتياجــات العامــة ". وقواعــد المنافســة الشــريفة وتلبي

)21( مادة )ن ف س( ابن منظور. لسان العرب، دار صادر، بيروت 1410ه، ج6 ص233.

)22( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين( 329-395 هـ / 941 - 1004 م(.

)23( ابن فارس،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد ،دار الفكر1399ه- 1979م.ج5/ص 461.

)24( نجم، عبود نجم، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال، الطبعة األولى ،2006م، ص 148 .

)25( هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد زيــن الديــن أبــو حامــد الطوســي الغزالــي ، ولــد بطــوس ســـنة 450هــ،صنــف الكثيــر مــن 

المصنفــات ، منهــا : البســيط ، الوجيــز و الخالصــة ، الفتــاوي ، تحصيــن المآخــذ ، المســتطفى ، تهافـــت الفالســـفة ،واإلحياء،وغيــر 
ذلــك ، توفــي فــي جمــادى اآلخــرة ســنة 505هـــ انظــر ، ابــن قاضــي شــهبة ، أبــا بكــر بــن أحمــد بــن محمـــد بـــن عمــر، ت : 851 ،هـــ 
طبقــات الشــافعية ، تحقيــق ، الحافــظ عبــد العليــم خــان ، دار الكتــب العلميـــة، بيـــروت ، الطبعــة األولى  1407هــــ ،)294-293/1(.

)26( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، )3/206 (.

)27( نجم، عبود نجم، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال، ط2006 ،1م، ص 148 .

228229



د.محمد نصر محمد السياسة الجنائية لمواجهة المنافسة غير المشروعة واإلحتكار في الشريعة والنظام

226227

و نلخــص بــأن الفقــه اإلســـــالمى رأى أن المنافســة "هــي نزعــة فطريــة تدعــو إلــى بــذل 
ــم  ــه والتزاح ــي طلب ــاالة ف ــو المغ ــيء : ه ــي الش ــس ف ــوق، والتناف ــبيل التف ــي س ــد ف الجه

ــه")28(. علي

و قد عرفت المنافسة في االقتصاد المقارن بتعاريف اصطالحية عديدة, منها:
1. تعريــف اتجــاه مــن الباحثيــن القانونييــن بأنهــا: "الحالــة التــي تقــوم فيهــا مواجهــة حــرة, 
ــب للســلع  ــد العــرض والطل ــى صعي ــن, عل ــن واالقتصاديي ــع الفاعلي ــة لجمي ــة, صادق كامل

والخدمــات وثمــرات اإلنتــاج و رؤوس األمــوال" )29(.

ــة  ــلع التجاري ــي الس ــن منتج ــراع بي ــن: "ص ــن القانونيي ــن الباحثي ــب م ــا جان 2. ويعرفه
الخاصــة, تحســينا لشــروط بيــع منتجاتهــم، وفــي الرأســمالية: التنافــس تصــارع بيــن 

الرأســماليين أو تكتالتهــم لتحقيــق أقصــى ربــح ممكــن")30(.

ــة,  ــارة والصناع ــي التج ــاورات ف ــا: " المن ــة بأنه ــن المنافس ــض القانونيي ــرف بع 3. ويع
ــاح")31(  ــق األرب ــعار, بقصــد تحقي ــي األس ــة ف والمضارب

ونــرى أن االقتصــاد المقــارن يهتــم بالغايــة مــن المنافســة وهــى تحقيــق األربــاح بغــض 
ــة ،أي  ــي حــدود القيمــة العادل ــى تكــون ف ــا حت ــات الواجــب مراعاته النظــر عــن الضمان
ــان الفــارق بيــن  ــا لبي ــح التجــار والمنتجيــن والمســتهلكين،وهو مــا يدفعن بمــا يكفــل مصال
ــرد  ــق مف ــف دقي ــى تعري ــف عل ــر المشــروعة،ولم أق المنافســة المشــروعة والمنافســة غي
ــداد صــور المنافســة  ــى تع ــة إل ــن يذهــب الغالبي ــر المشــروعة, ولك ــة المنافســة غي لحقيق
غيــر المشــروعة, أو تركــز علــى الوســائل المســتخدمة فــي المنافســة غيــر المشــروعة, و 
يمكــن أن نعرفهــا اصطالحــا بأنهــا: إلحــاق الضــرر بالمزاحــم التجــاري, بأســاليب مخالفــة 

للشــريعة أو األنظمــة.

ــروت ،  ــر، بي ــب البحــوث والدراســات، دار الفك ــق : مكت ــان ، تحقي ــي، أ ضــواء البي ــن آل جكن ــن ب ــد األمي )28( الشــنقيطي، محم

.4/185، 1415ه 

)29( برنــار، ايفــو جــان كلــود كولي،مصطلــح التعابيــر االقتصاديــة و الماليــة. ترجمــة كمــال الخولــي وآخريــن. الطبعــة األولــي، 

1990م. ص474.

)30( خليل أحمد خليل،معجم المصطلحات االقتصادية،دار الفكر اللبناني، بيروت. الطبعة األولي. 1997م. ص 75.

)31( موريس نخلة، وآخرون، القاموس القانوني الثالثي، منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة األولي. 2002م.ص 1597.

وفــي فقــه القانــون المقــارن كانــت هنالــك آراء فقهــاء وشــراح تــدور فــي فلكــه , حيــث لــم 
تشــكل فــي مجموعهــا نظريــة متكاملــة للمنافســة غيــر المشــروعة , إلــى أن جــاء جانــب 
مــن الفقــه ووضــع نظريــة للمنافســة غيــر المشــروعة , تقــوم علــى أســاس التفرقــة بيــن 
ــة  ــا ،والهادف ــا والمشــابهة له ــة منه ــر المشــروعة واألنظمــة األخــرى القريب المنافســة غي
إلــى الحــد مــن المنافســة , حيــث اعتبرهــا كنايــة عــن أفعــال تعتبــر ممارســة غيــر نظاميــة 
،وغيــر صحيحــة للمنافســة , تشــكل بذلــك خطــرا نظــراً لتعارضهــا مــع المبــادئ القانونيــة 
العامــة واألعــراف التجاريــة , ويســتحق مرتكبهــا المالحقــة واإلدانــة , كمــا يجــب إلزامــه 

بالكــف عــن ممارســته , وبالتعويــض عــن الضــرر الــذي تســبب بــه )32(.

ــة لبعــض   ــات المختلف ــا اســتعراض التعريف ــح علين ــدة والتوضي ــن الفائ ــد م ــق مزي ولتحقي
فقهــاء القانــون الغربــي والعربــي التــي تناولــت المنافســة غيــر المشــروعة , فإتجــه جانــب 
ــائل  ــى وس ــوم عل ــي تق ــك الت ــي تل ــر المشــروعة "ه ــة غي ــى أن المنافس ــن إل ــن الباحثي م
ملتويــة وخادعــة ودســائس ينبذهــا الشــرف واالســتقامة )33(, ورغــم تعــدد هــذه الوســائل 
إلــى مــاال نهايــة فــإن الغايــة تبقــى دائمــاً هــي : تحويــل زبائــن الغيــر واســتقطابهم وهــذا مــا 

يســهل التعــرف عليهــا مهمــا كان الشــكل الــذي تتخــذه " )34(.

ــة  ــرن عــن ســوء ني ــل المقت ــا " العم ــى تعريفه ــن إل ــن الباحثي ــب آخــر م ــد ذهــب جان وق
إليقــاع اإللتبــاس  بيــن منتجــات صناعيــة أو تجاريــة , أو الــذي يســيئ إلــى ســمعة مؤسســة 
منافســة " , وهنــا يتضــح لنــا تطلبــه لســوء النيــة عنــد القيــام بالمنافســة غيــر المشــروعة 
وهــذا مــن شــأنه تضييــق نطــاق المنافســة غيــر المشــروعة , وذهــب جانــب مــن الباحثيــن 

)32( د.جوزيــف نخلــه ســماحة . المزاحمــة غيــر المشــروعة دراســة قانونيــة مقارنــة . الطبعــة األولــى . لبنــان . مؤسســة عــز الديــن 

للطباعــة والنشــر . )1991( . ص 28.
)33( رســائل ابــن عابديــن للعالمــة : الســيد محمــد أميــن أفنــدي ، الشــهير بابــن عابديــن . 1988م . ج2،ص88.شــرح أدب القاضــي 

ــة  ــب العلمي ــز المعــروف بالحســام الشــهيد ، دار الكت ــد العزي ــن عب ــر ب ــام عم ــر الخصــاف . شــرحه اإلم ــن عم ــد ب ــر أحم ــي بك ألب
بيــروت لبنــان الطبعــة األولــى 1414 هـــ 1994م تحقيــق الشــيخ  أبــو الوفــا األفغانــي ، الشــيخ  أبــو بكــر محمــد الهاشــمى . ص77. 
فتــح القديــر لإلمــام كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي ثــم الســكندري المعــروف بإبــن الهمــام الحنفــي المتوفــي ســنة 681 
هـــ  مصطفــي الحلبــي ،ج1. ص60.شــرح المجلــة ،ســليم رســتم بــاز اللبنانــي ،طبعــة دار الكتــب العلميــة  ، الطبعــة الثالثــة ، بيــروت 
، لبنــان ،2010م. ص50.العقــود الدريــة فــي تنقيــح الفتــاوى الحامديــة للعالمــة محمــد أميــن الشــهير بابــن عابديــن دار المعرفــة ، 

الطبعــة الثانيــة  ، بيــروت ، لبنــان ،2001م ص180.
)34( د. بــن نذيــر نصــر الديــن, اإلبــداع التكنولوجــي فــي المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة, رســالة ماجيســتر, جامعــة الجزائــر, 

2002, ص ،4  د. جوزيــف نخلــه ســماحة . المرجــع الســابق . ص 29 .
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القانونييــن إلــى أن الهــدف مــن المحاســبة علــى المنافســة غيــر المشــروعة "هــو معاقبــة 
التجــار أو الصناعييــن بســبب أخطــاء ارتكبوهــا أثنــاء ممارســة نشــاطهم المهنــي , ســعياً 
ــى  ــؤالء , وعل ــم , بشــكل  يضــر به ــى حســاب مزاحميه ــر شــرعية  عل ــد غي وراء فوائ
القاضــي فــي هــذا المجــال االعتــداد باألعــراف المهنيــة )35(, ألن انتهاكهــا يشــكل أساســاً 
للدعــوى المذكــورة " , وفــي جانــب مــن الباحثيــن القانونييــن  ينظــرون إلــى المنافســة غيــر 
المشــروعة علــى اعتبارهــا كنايــة عــن فعــل خاطــئ وحســب,يتعارض مــع  عــادات التجــار 

ويهــدف أو يــؤدي إلــى تحويــل زبائــن الغيــر )36(.

ــاء أو  ــى الحرف ــم عل ــي التزاح ــا " ه ــا  بأنه ــرب عرفه ــن الع ــن الباحثي ــب م ــاك جان وهن
العمــالء عــن طريــق اســتخدام وســائل منافيــة للقانــون أو الديــن أو العــرف أو العــادات أو 
االســتقامة التجاريــة أو الشــرف المهنــي ")37(, وقــد أبــرز الباحثــون القانونيــون العــرب ، 

ضــرورة الربــط بيــن عــدم مخالفــة المنافســة ألحــكام الديــن .

وقــد عرفهــا اتجــاه مــن القانونييــن العــرب " أنهــا خطــأ مهنــي يرتكبــه تاجــر أو صناعــي 
, ســعياً وراء منافــع غيــر مشــروعة علــى حســاب بقيــة منافســيه , يخالــف فيــه المبــادئ 
القانونيــة واألخالقيــة الســائدة فــي التعامــل , واالســتقامة واألمانــة المفروضتيــن فــي 
العــرف التجــاري)38(, وموجــب اســتعمال الحــق فــي التجــارة الحــرة , دون المــس بحقــوق 

بقيــة التجــار " )39(.

ونميــل إلــى التعريــف األخيــر الــذي مــزج فــي المنافســة بيــن فعــل التاجــر والصانــع فــي 
ارتكابهمــا للممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة.

،ونــرى ســبق الفقــه اإلســالمي فــي التناســب بيــن الجــزاء ،وأعمــال المنافســة غيــر 
ــوي. ــزاء الدني ــن الج ــت م ــن يتفل ــروي، لم ــزاء آخ ــود ج ــن وج ــال ع ــروعة ،فض المش

ــدد 204،  ــة، الع ــم المعرف ــان"، عال ــكا والياب ــن أمري ــة بي ــة االقتصادي ــتقبل المنافس ــة: مس ــى القم ــتر ثارو،"الصــراع عل )36(  لس

1995، ص53. د.جوزيــف نخلــه ســماحة . المرجــع الســابق . ص 30.

)37(  د.أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن مرجع سابق . ص 417.

)38(  مجموعة المبادئ التي قررتها هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم ،89 /ت/4 لعام 1412هـ.

)39(  د.جوزيف نخله سماحة ، المزاحمة غير المشروعة دراسة قانونية مقارنة ، مرجع سابق ، ص46.

ــام -1407 1423هـــ، 16/ت/4  ــن ع ــم م ــوان المظال ــي دي ــاري ف ــق التج ــة التدقي ــا هيئ ــي قررته ــادئ الت ــة المب )35(  مجموع

ــرْف  ــة والعُ ــدار العمول ــوص مق ــار بخص ــة رأي التج ــة التجاري ــق الغرف ــن طري ــرة ع ــتطلعت الدائ ــدئ :اس ــام 1412هـــ، المب لع
التجــاري بهــذا الشــأن )نســبة مئويــة مــن مبيعــات أخشــاب( وحَكمــت الدائــرة بموجــب ذلــك،1/ت/4 لعــام 1412هـــ،27/ت/4 لعــام 

1414هـــ،11/ت/4  لعــام 1413هـــ.

ثانيا عالقة المنافسة بالتنافسية:
يتداخــل مفهــوم التنافســية مــع عــدة مفاهيــم أخــرى، مــن بينهــا النمــو والتنميــة االقتصاديــة 
ــب مــن تحديــد تعريــف دقيــق ومنضبــط للتنافســية، إضافــة  وازدهــار الــدول وهــذا مــا يصعِّ
ــة  ــي بداي ــية، فف ــوم التنافس ــتمر لمفه ــر المس ــة التغي ــو ديناميكي ــم أال وه ــل مه ــى عام إل
ــة خــالل  ــم ارتبطــت بالسياســة الصناعي ــة ث ــط بالتجــارة الخارجي ــت ترتب الســبعينات كان
الثمانينــات، أمــا فــي التســعينات فارتبطــت بالسياســة التكنولوجيــة للــدول، وحاليــا تنافســية 

الــدول تعنــي مــدى قدرتهــا علــى رفــع مســتويات معيشــة مواطنيهــا.

إختلــف معظــم االقتصادييــن والهيئــات االقتصاديــة الدوليــة علــى تحديــد مفهــوم محــدد ودقيــق 
للتنافســية ، فينطلــق بعضهــم مــن مفهــوم ضيــق ويختصرهــا فــي تنافســية الســعر والتجــارة، 
ويســتعمل البعــض اآلخــر مفهــوم واســع يــكاد يشــمل جميــع مناحــي النشــاط االقتصــادي، وهــذا 

مــا يظهــر جليــا فــي التعــداد الكبيــر للمؤشــرات المســتعملة لقيــاس القــدرة التنافســية.

وقــد وقــع تحــول فــي المفاهيــم، فمــن مفهــوم الميــزة النســبية، وتتمثــل فــي قــدرات الدولــة 
مــن مــوارد طبيعيــة واليــد العاملــة الرخيصــة، والمنــاخ والموقــع الجغرافــي التــي تســمح 
لهــا بإنتــاج رخيــص وتنافســي، إلــى مفهــوم الميــزة التنافســية ،وتتمثــل فــي اعتمــاد الدولــة 
ــات  ــه وفهــم احتياجــات ورغب ــاج ونوعيت ــا والعنصــر الفكــري فــي اإلنت ــى التكنولوجي عل
المســتهلك، ممــا جعــل العناصــر المكونــة للميــزة النســبية تصبــح غيــر فاعلــة وغيــر مهمــة 

فــي تحديــد التنافســية. )40(

أ- مفهــوم التنافســية: يمكــن القــول بــأن هنــاك نوعيــن مــن المنافســة فــي دنيــا األعمــال, 
ــي  ــل ف ــرة تتمث ــر مباش ــة الغي ــرة, و المنافس ــر مباش ــة الغي ــرة و المنافس ــة المباش المنافس
الصــراع بيــن المؤسســات القائمــة فــي المجتمــع للحصــول علــى المــوارد المتاحــة فــي هــذا 
المجتمــع, أمــا المنافســة المباشــرة فهــي تلــك المنافســة التــي تحــدث فــي المؤسســات التــي 

تعمــل فــي قطــاع واحــد. )41(

)40(  د.عبد السالم أبو قحف, التنافسية وتغير قواعد اللعبة, مطبعة اإلشعاع, اإلسكندرية, 1997, ص 25.

)41(  مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري فــي ديــوان المظالــم ، 96/ت/4 لعــام 1410هـــ ،المبــدئ: الوقائــع: 

رفــع وكيــل الشــركة األجنبيــة قضيــة ضدهــا لتعويضــه عــن األضــرار الناشــئة عــن فســخها عقــد الوكالــة مــن طــرف واحد.حكمــت 
الدائــرة: برفــض الدعــوى واســتندت علــى أن المدعــي لــم يلتــزم شــروط العقــد حيــث أنــه كان يتعامــل مــع الشــركة المنافســة، كمــا 
أنــه كان يقــوم بتصنيــع نفــس المنتــج.. األمــر الــذي يؤكــد مخالفــة المدعــي لاللتــزام بعــدم المنافســة ممــا يبــرر للمدعــى عليهــا فســخ 

العقــد دون حاجــة إلــى إخطــار المدعــي.
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و هنــاك تعريــف آخــر يرتكــز علــى الســوق و مفــاده أن التنافســية تقــاس مــن خــالل أداء 
ــوق  ــة الس ــم حص ــى تقوي ــتناداً إل ــك اس ــا, و ذل ــة بنظيراته ــوق مقارن ــي الس ــة ف المؤسس

النســبية.

ــب  ــية )42( بحس ــا التنافس ــن أوله ــى صنفي ــية إل ــف التنافس ــية: وتصن ــواع التنافس ب- أن
الموضوع،وثانيهــا التنافســية بحســب الزمــن.

2.  التنافسية بحسب الموضوع: 
و تتضمن نوعين:

أ- تنافســية المنتــج: تعتبــر تنافســية المنتــج شــرطا الزمــاً لتنافســية المؤسســة, لكنــه ليــس 
كاف وكثيــراً مــا يعتمــد علــى ســعر التكلفــة كمعيــار وحيــد لتقويــم تنافســية منتــج معين,ويعد 
ذلــك أمــراً غيــر صحيــح, بإعتبــار أن هنــاك معاييــر أخــرى قــد تكــون أكثــر داللــة كالجــودة 

وخدمــات مــا بعــد البيــع.

ب- تنافســية المؤسســة: يتــم تقويمهــا علــى أســاس أشــمل مــن تلــك المتعلقــة بالمنتــج, حيــث 
ال يتــم حســابها مــن الناحيــة الماليــة فــي نفــس المســتوى مــن النتائــج, فــي حيــن يتــم التقويــم 
المالــي للمنتــج باالســتناد إلــى الهامــش الــذي ينتجــه هــذا األخيــر, أمــا تنافســية المؤسســة 

يتــم تقويمهــا آخذيــن بعيــن االعتبــار هوامــش كل المنتجــات مــن جهــة األعبــاء اإلجماليــة.

2. التنافسية وفق الزمن:
تتمثل في التنافسية اللحظية و القدرة التنافسية:

1. التنافســية اللحظيــة: تعتمــد هــذه التنافســية علــى النتائــج اإليجابيــة المحققــة خــالل دورة 
محاســبية, غيــر أنــه يجــب أال نتفــاءل بــأن هــذه النتائــج ؛ لكونهــا قــد تنجــم عــن فرصــة 
عابــرة فــي الســوق, أو عــن ظــروف جعلــت المؤسســة فــي وضعيــة احتكاريــة, فالنتائــج 

اإليجابيــة علــى المــدى القصيــر  قــد ال تكــون كذلــك علــى المــدى الطويــل. )43(

)43( تعريــف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة http://www.oecd.org/about/34711139.pdf، وديع محمــد عدنان،"القدرة 

التنافســية وقياســها"، المعهــد العربــي للتخطيــط ، الكويــت، العــدد الرابــع والعشــرون، ديســمبر 2003، الســنة الثانيــة، ص5.

)42(  د.عمار بوشناف, الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية, رسالة ماجستير , جامعة الجزائر, 2002, ص 11.

)44(  د.عبد السالم أبو قحف, مرجع سابق, ص 26.

2. القــدرة التنافســية: يبيــن اســتطالع الــرأي أن القــدرة التنافســية تســتند إلــى مجموعــة 
معاييــر, حيــث أن هــذه األخيــرة تربطهــا عالقــات متداخلــة فيمــا بينهــا, فــكل معيــار يعتبــر 
ضــروري؛ ألنــه يوضــح جانبــا مــن القــدرة التنافســية , ويبقــي المؤسســة صامــدة فــي بيئــة 

مضطربــة, ولكنــه ال يكفــي بمفــرده.

و علــى خــالف التنافســية اللحظيــة, فــإن القــدرة التنافســية تختــص بالفــرص المســتقبلية, و 
بنظــرة طويلــة المــدى مــن خــالل عــدة دورات اســتغالل.

ج-  عوامل التنافسيـة: 
هناك ثالث عوامل أساسية تحد من درجة المنافسة )44( و هي:

ــدد  ــا زاد ع ــن, فكلم ــج معي ــن منت ــروض م ــي المع ــم ف ــي تتحك ــات الت ــدد المؤسس 1. ع
المؤسســات كلمــا ازدادت شــدة المنافســة بينهمــا و العكــس بالعكــس صحيــح.

ــا كان مــن الســهل  ــى الســوق, فكلم ــة دخــول بعــض المؤسســات إل 2. ســهولة أو صعوب
ــدة  ــا زادت ش ــن, كلم ــج معي ــويق منت ــاج و تس ــدة إلنت ــات الجدي ــض المؤسس ــول بع دخ

ــح. ــس صحي ــة, و العك المنافس

3. العالقــة بيــن حجــم المنتجــات التــي يطلبهــا األفــراد فــي الســوق و تلــك الكميــة التــي 
تســتطيع المؤسســات تقديمهــا و عرضهــا مــن هــذه المنتجــات, فكلمــا زاد المعــروض مــن 

المنتجــات عــن المطلــوب منهــا كلمــا زادت شــدة المنافســة و العكــس صحيــح.

د- قياس التنافسيـة:
يمكــن معرفــة موقــع المؤسســة مــن التنافســية - و ذلــك باالســتناد إلــى الثنائية،احدهــا فعاليــة 
اإلنتاجيــة, واألخــرى مســتوى األداء فــى األســواق- مــن خــالل مقارنــة أداء المؤسســة فــي 
الســوق بــأداء منافســيها،و هكــذا نجــد أن األداء هــو المؤشــر األساســي الذي يتحكم فــي القدرة 

التنافســية للمؤسســة)45(, و قــد تطــور مفهــوم هــذا األخيــر وفقــا لتطــور األوضــاع)46(.

)45(  أحمد محمد محرز،  مرجع سابق، ص7.

)46( لستر ثارو،الصراع على القمة،مستقبل المنافسة اإلقتصادية بين أمريكا واليابان،عالم المعرفة،عدد204،1995م،ص143.
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المطلب الثاني التعريف باإلحتكار في الشريعة والنظام
1. لغة :

ــه الحكرة)47(،وشــرعا:  ــه للغالء,واالســم من ــم والجمــع والحبــس للطعــام ليتربــص ب الظل
لقــد اختلــف تعريــف الفقهــاء لالحتــكار تبعــا لمفهومــه عنــد كل منهــم.

- فعنــد فقهــاء الحنفيــة إال أبــا يوســف)48( : هــو " أن يشــتري طعامــا فــي مصــر ويمتنــع 
عــن بيعــه وذلــك يضــر بالنــاس ")49(.

- وعنــد فقهــاء المالكيــة هــو" االدخــار للمبيــع وطلــب الربــح بتقلــب األســواق )50( ألنــه 
يجــري عندهــم فــي "كل شــئ مــن طعــام أو إدام أو كتــان أو صــوف أو عصفــر أو غيــره 

.)51("

- وكذلــك: االحتــكار عنــد أبــي يوســف مــن فقهــاء الحنفيــة فهــو يجــري فــي كل مــا يضــر 
بالعامــة قوتــا كان أو ال )52(،وعــرف عنــد فقهــاء الظاهريــة)53(.

- وعنــد فقهــاء الشــافعية : اإلحتــكار : هــو أن يشــتري القــوت وقــت الغــالء ليمســكه ويبيعــه 
بعــد ذلــك بأكثــر من ثمنــه للتضييــق حينئــذ ")54(.

- أو هــو " إمســاك مــا اشــتراه فــي وقــت الغــالء ال فــي وقــت الرخــص ليبيعــه بأكثــر ممــا 
اشــتراه بــه عنــد اشــتداد الحاجــة ")55(.

)51( مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج4 ،دار الفكر،بيروت، ص 227.

)52(  بدائع الصنائع للكاساني، المرجع السابق،ص129.

)53(  المحلي البن حزم الظاهري ج9 , دار اآلفاق الجديدة ،بيروت، ص94.

)54( نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي ج3 , دار الفكر بيروت،ص472.

)55( أسني المطالب شرح روض الطالب لألنصاري ج2 ص 38 دار الكتاب اإلسالمي, بيروت،2001م.

)47(  مختــار الصحــاح للــرازي ص 148 مــادة حكــر, المغــرب ألبــي المــكارم المطــرزي ص 124 , دار الكتــاب العربي،بيــروت, 

القامــوس المحيــد للفيــروز آبــادي ج2، ص12.
)48( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري سنة 113 هـ .

)49( بدائع الصنائع للكاساني ج5, دار الكتب العلمية،بيروت،ص129.

)50( المنتقي شرح الموطأ للباجي ج5, دار الكتاب اإلسالمي،بيروت،ص15.

)56( كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي, دار الكتب العلمية،بيروت ،ج3 ص 187.

ــل  ــط للتجــارة ويحبســه ليق ــي فق ــوت اآلدم ــة :" هــو أن يشــتري ق ــاء الحنابل ــد فقه - وعن
فيغلــو")56( ومــن الجديــر بالمالحظــة : أن تعريــف فقهــاء الشــافعية هــو نفــس مضمــون 
تعريــف فقهــاء الحنفيــة إال أبــا يوســف, مــن أن االحتــكار فــي أقــوات اآلدمييــن والــدواب , 
ولكــن فقهــاء الشــافعية يشــترطون شــراء األقــوات فــي حــال الغــالء حتــي يتحقــق االحتــكار 
ــة ال يشــترطون  ــاء الحنفي ــا فقه ــه, بينم ــاس إلي ــى إذا اشــتدت حاجــة الن ــه بســعر أعل ببيع
الشــراء فــي حــال الغــالء , فيســتوي لديهــم ويتحقــق االحتــكار ســواء تــم الشــراء فــي حــال 

الرخــص أو الغــالء.

ونتفــق مــع تعريــف فقهــاء المالكيــة مــن أنــه يشــمل كل شــئ مــن طعــام أو غيــره , إال أنــه 
مــن المالحــظ اآلن أن االحتــكار فــي العصــر الحالــي أصبــح غيــر قاصــر علــى األفــراد , 
بــل امتــد إلــي الــدول , فمــن الممكــن أن تقــوم دولــة أو شــركة باالحتــكار لســلعة مــا , ومــن 
ثــم يمكــن تعريــف االحتــكار علــى ضــوء ذلــك بأنــه : ) احتــكار شــخص مــادي أو معنــوي 
ــه  ــه وتملكــه لغالئ ــره بقصــد حيازت ــردا كان أو مجموعــة لســلعة مــا طعامــا كان أو غي ف

علــي اآلخريــن ممــا يســبب أضــرارا فادحــة بهــم (.

ب-إصطالحا:     
ولــم يختلــف اإلصطــالح والقانــون المقــارن عمــا قررتــه الشــريعة اإلســالمية فــي أن 
إلحــاق الضــرر باآلخريــن هــو الحكمــة األساســية فــي تحريــم االحتــكار وهــو مــا قــرره 
القانــون رقــم 3 لســنة 2005 م المصــري والخــاص بحمايــة المنافســة ومنــع الممارســات 

االحتكاريــة فــي المادتيــن 1 , 5.

مــادة ) 1 ( )تكــون ممارســة النشــاط االقتصــادي علــى النحــو الــذي ال يــؤدي الــى منــع 
حريــة المنافســة أو تقييدهــا أو اإلضــرار بهــا , وذلــك كلــه وفــق أحــكام القانــون(.

مــادة ) 5 ( )تســري أحــكام هــذا القانــون علــى األفعــال التــي ترتكــب فــي الخــارج إذا 
ترتــب عليهــا منــع حريــة المنافســة أو تقييدهــا أو اإلضــرار بهــا فــي مصــر والتــي تشــكل 

جرائــم طبقــا لهــذا القانــون( 
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نخلــص ممــا ســبق أنــه ورد النهــي عــن االحتــكار فــي أحاديــث نبويــة شــريفة وهــى جميعــا 
تنهى عــن االحتــكار)57(.

فكلمــا وّســعنا نطــاق االحتــكار المحــرم ضيقنــا نطــاق التجــارة المباحــة وعطلنــا أدائهــا و 
وظائفهــا االقتصاديــة)58(. 

- احتكار الصنف
يبــدو أن أول مــن نــّوه بهــذا النــوع المهــم مــن االحتــكار هــو ابــن تيميــة بإيجــاز، ثــم تلميــذه 

ابــن القيــم بمزيــد مــن التأكيــد. 

صــورة هــذا النــوع مــن االحتــكار كمــا ذكرهــا ابــن القيــم هــو أن يمنــع النــاس مــن بيــع 
صنــف معيــن مــن الســلع ويُحَصــر بيعــه بأنــاس معينيــن بحيــث ال يجــوز ألحــد أن يبيــع 
مــا يجلبــه مــن تلــك الســلع إال لهــم، ثــم هــم يبيعونهــا للنــاس حســب مــا يريــدون، يقــول ابــن 
القيــم "فهــذا مــن البغــي فــي األرض والفســاد، والظلــم الــذي يُحبــس بــه قطــر الســماء")59(.

ــح  ــق ذب ــل ح ــن مث ــل معي ــة حصــر عم ــي بحرم ــاطبي المالك ــحاق الش ــو إس وصــرح أب
ــف ال  ــكار الصن ــته )60( فاحت ــن ممارس ــواهم م ــع س ــن، ومن ــاس مخصوصي ــية بأن الماش
يختلــف العلمــاء بيــن موســعين ومضيقيــن فــي أنــه مــن الحــرام المؤكــد، إن لــم يكــن لــه 

ــر شــرًعا.  ــرر معتب مب

)60( الفتــاوى ألبــي اســحق الشــاطبي، ص 137، جَمعهــا محمــد أبــو األجفــان، تونــس: 1405هـــ - 1984م. وانظــر أيضــا: المعيــار 
المعرب للونشريســي، بيــروت،11/126-127.

)57(  ومنهــا مــا رواه عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه أن رســول هللا صلــي هللا عليــه و ســلم : ) مــن احتكــر علــى المســلمين 
طعامهــم ضربــه هللا بالجــذام واإلفــالس ( )مــن احتكــر علــى المســلمين طعامهــم ضربــه هللا بالجــذام واإلفــالس( ســنن ابــن ماجــه، بــاب 
الحكــرة والجلــب، رقــم الحديــث )2155(، ج 2، ص 278 ،درجــة الحديــث: اســناده ضعيــف لجهالــة ابــي يحيــى المكــي وفــروخ 
مولــى عثمــان بــن عفــان ومــع ذلــك حســن الحديــث الحافظــان، الحافــظ ابــن كثيــر فــي مســند عمــر1/348، والحافــظ ابــن حجــر 
فــي فتــح البــاري 4/ص 348.ضعّــف األلبانــي هــذا الحديــث )ضعيــف الجامــع الصغيــر وزيادتــه، ط3 المجــددة، بيــروت، المكتــب 
اإلســالمي، 1410هـــ(، رقــم 5351، وإن نقلــت الموســوعة الكويتيــة )ص9 حاشــية3( عــن فيــض القديــر أن رجــال ابــن ماجــه ثقات.

)58( فــي المحلــى البــن حــزم )1568مســألة(: "والحكــرة المضــرة بالنــاس حرام....والمحتكــر فــي وقــت رخــاء ليــس آثًمــا، بــل هــو 
محســن، ألن الُجــالب ) المســتوردين مــن الخــارج(إذا أســرعوا البيــع أكثــروا الجلــب، وإذا بــارت ســلعتهم ولــم يجــدوا لهــا مبتاًعــا 
تركــوا الجلــب، فأضــرَّ ذلــك بالمســلمين". وانظــر د.محمــد المختــار الســالمي"، تحديــد أربــاح التجــار"، مجلــة مجمــع الفقــه االســالمي 

الدولــي، الــدورة 5، العــدد 5، الجــزء 4، ص2773-2792.

)59( الطرق الحكمية البن القيم )ص 207(، وأساس هذه العبارة في الحسبة البن تيمية،ص 24-25. 

)61( د. عبد الرحمن اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب األربعة، املكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1970 م، ص89. 
)62( د.حمد عبد الرحمن اجلنيدل، نظرية التملك في اإلسالم،ط 2،مؤسسة الرسالة،1403ه،ص 29.

)63( مــن املعــروف أن اتفاقيــة اجلــات بــدأت عــام 1947 وكانــت مكونــة مــن 38 مــادة ومالحقهــا ومــا جــرى عليهــا مــن تعديــالت 
منــذ التوقيــع عليها،ثــم جــاءت جولــة أوروجــواى عــام 1994 لتشــمل اتفاقيــة اجلــات 1947، باإلضافــة إلــى األعمــال القانونيــة 
األخــرى التــى أضيفــت إليهــا والتــى دخلــت حيــز التنفيــذ فــي اتفاقيــة مراكــش عــام 1995 وإنشــاء منظمــة التجــارة العامليــة، 
وتهــدف االتفاقيــة بشــكل عــام إلــى تنظيــم التجــارة الدوليــة مــن خــالل تخفيــض القيــود املفروضــة علــى تدفــق الســلع 
واخلدمــات فــي التجــارة الدوليــة ووضــع قواعــد الســلوك واالنضبــاط فــي العالقــات التجاريــة الدوليــة إضافــة إلــى عــدم التميــز 

بــن الــدول اخملتلفــة حيــث يتســاوى اجلميــع فــي الدخــول إلــى أســواق بعضهــم البعــض، ومــن وســائل ضمــان
)64( نصــت املــادة 6 مــن إتفاقيــة اجلــات علــى إلــزام األطــراف املتعاقــدة فــي اجلــات بعــدم تصديــر منتجــات بأســعار أقــل مــن 
ســعرها الطبيعــي فــي دولهــم، وإذا كان ذلــك يــؤدي إلــى اإلضــرار مبصالــح املنتجــن احملليــن فــي الــدول املتعاقــدة املســتوردة.

ــدم  ــدة بع ــراف املتعاق ــزم األط ــث تل ــة اجلات،حي ــن إتفاقي ــادة 16 م ــه امل ــت علي ــر نص ــدأ أخ ــدأ، مب ــذا املب ــي ركاب ه ــير ف ويس
دعــم الصــادرات وخصوصــا الصــادرات املصنعــة، حتــى اليــؤدي ذلــك إلــى األضــرار بطــرف أخــر متعاقــد ســواء كان مســتوردا 
ــد  ــة ض ــوما إضافي ــرض رس ــة، أن تف ــادرات مدعوم ــراق أو ص ــرض ألغ ــي تتع ــدول الت ــق لل ــد أعطت اإلتفاقية احل أو مصدرا،وق
األغــراق أو أن تفــرض رســوما مضــادة للدعــم بحســب األحــوال، إال أن اإلتفاقيــة ألزمــت الطــرف املتضــرر مــن الدعــم أو األغــراق 

باللجــوء إلــى اجلــات لتفصــل النــزاع.

واحتــكار الصنــف هــو ضــرب ممــا يســمى باصطــالح االقتصادييــن اليــوم احتــكاًرا قانونيـًـا 
، لكــن احتــكار الصنــف يمتــاز بأنــه ال ســند يبــرره مــن المصلحــة العامــة

- موقف الشريعة من المنافسة التجارية غير المشروعة:
ــالم، وإلــى ابتغــاء وْجــِه هللا فــي كل ســْعيٍ، مــن  وفــي ظــّلِ هــذه العقيــدة الداعيــة إلــى السَّ
الممكــن أن تَمضــي المنافســة فــي عالــم المــاِل فــي إطــار الســالم ودْعــوة اإلســالم )61(. 

ــد  ــل تحدي ــن أج ــب م ــرض والطل ــوى الع ــل ق ــى تفاع ــوم عل ــوق يق ــام الس وإذا كان نظ
األســعار بشــكل عــادل )62(، فقــد ظهــرت نظريــات عديــدة لإلقتصاد،منهــا مــا هــو إفــراز 
لرأســمالية الســوق الحــرة ،ولبعــض الممارســات واألســاليب فــي جانــب العرض،ومنهــا 
التأثيــر علــى األســعار، ومنهــا اإلغــراق والتســعير الضــاري وحــرق األســعار، وألن لهــذه 
ــا ورد  ــا مثلم ــة لمكافحته ــة والعالمي ــاراً ســيئة ؛ نشــطت المنظمــات المحلي الممارســات آث
فــي اتفاقيــة الجــات )63( فــي المــادة السادســة حــول اإلغــراق )64(، ومــا تواجــه بــه قوانيــن 

منــع االحتــكار وأســاليب المنافســة ،ومشــكلة التســعير الضــاري.

- تحريم االحتكار كسبب من أسباب التجارة والشراكة: 
ــه  ــا نهم ــبع به ــة يش ــعار مرتفع ــا بأس ــى يبيعه ــلع حت ــس الس ــذي يحب ــو ال ــر ه  إن المحتك
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ــرة  ــب األث ــة وح ــية اآلثم ــذه النفس ــي ه ــي ف ــع المراب ــترك م ــو يش ــال، وه ــعه للم وجش
واألنانيــة.

 واألحاديــث الــواردة فــي ذلــك كثيــرة، منهــا: حديــث معمــر )65( بــن عبــد هللا رضــى هللا 
عنــه أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: "ال يحتكــر إال خاطــيء")66(،  قــال معقــل بــن 
يســار)67( رضــي هللا عنــه فأتــاه عبيــد هللا بــن زيــاد )68( يعــوده , فقــال هــل تعلــم يــا معقــل 
أنــي ســفكت دمــا حرامــا ؟ قــال : ال أعلــم . قــال : هــل تعلــم أنــي دخلــت فــي شــيء مــن 
أســعار المســلمين ؟ قــال : مــا علمــت . قــال أجلســوني , ثــم قــال اســمع يــا عبيــد هللا حتــى 
أحدثــك شــيئا مــا ســمعته مــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــرة وال مرتيــن , ســمعت 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول : ))مــن دخــل فــي شــيء مــن أســعار المســلمين ليغليــه 
عليهــم كان حقــا علــى هللا تبــارك وتعالــى أن يقعــده بعظــم مــن النــار يــوم القيامــة(( )69(وفــي 
حديــث آخــر البــن عمــر رضــى هللا عنهمــا أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: "مــن 

)65( معمــر بــن عبــد هللا بــن نضلــة العــدوي القرشــي وهو معمر بــن عبــد هللا بــن نضلــة بــن حرثــان بــن عــوف بــن عبيــد بــن عويــج 

بــن عــدي بــن كعــب ، وأمــه أشــعرية ، وكان مــن مهاجرة الحبشــة .

)66(  صحيــح مســلم 1521 فــي كتــاب البيــوع بــاب تحريــم بيــع الحاضــر للبــادى ج 3/ ص1227 معنــى الخطــأ فــي الحديــث: 

هــو الخطــأ الــذي يــؤدي بصاحبــه إلــى الهــالك عــن طريــق الطــرد واإلبعــاد عــن رحمــة هللا تعالــى. "، وغيــره ،البخــاري 2158 فــي 
البيــوع بــاب هــل يبيــع حاضــر لبــاد بغيــر اجــر، وأبــو داود "3447"، الترمــذي "1267"، ابــن ماجــة "2154"، أحمــد "6/400".

)67( َمْعِقــُل بــن يََســار بــن َعْبــد هللا بــن ُمعَبــر بــن َحــَراق بــن ألَي بــن كعــب بــن عبــد ابــن ثــور بــن ُهْذَمــة بــن الطــم بــن عثمــان بــن 

عمــرو بــن أُِدّ بــن إليــاس بــن ُمَضــر المزنــي البصــري، مــن أهل بيعــة الرضــوان.

ــي  ــكان أول عرب ــان، ف ــنة، وولي خراس ــره 22 س ــنة 55 هـــ وعم ــن زياد البصرة س ــي اب ــه، ول ــن أبي ــاد ب ــن زي ــد هللا ب )68( عبي

ــا. ــد وغيره ــح بيكن ــون، وفت قطع جيح

ــرى ) 6/30(  ــنن الكب ــي الس ــي ف ــتدركه ) 13-2/12 ( والبيهق ــي مس ــم ف ــنده ) 5/27( والحاك ــي مس ــد ف ــام أحم )69( رواه اإلم

ــب  ــف الترغي ــث ضعي ــاه ) 2/134( حدي ــي كن ــي ف ــر )20/479و480( واألوســط ) 8/8615( ، والدوالب ــي الكبي ــي ف والطبران
ــه وســلم  ــى هللا علي ــم الحديــث 1106،1/276 ،وجــاء فــي الحديــث عــن ابــن عمــر عــن رســول هللا صل والترهيــب- األلبانــي ،رق
"الجالــب مــرزوق، والمحتكــر  ملعــون"  الدارمــي، الســنن ج 2/ص249، الكتــب العربيــة - لبنــان، وابــن ماجــة الســنن ج2 ص رقــم 
2153 والحاكــم11/2 والبيهقــى 30/6 ،وضعفــه األلبانــى فــي غايــة المــرام ص196 رقــم 327،)إســناده ضعيف(.وتعليلــه أن فــي 

إســناده ضعــف ،لحديــث ابــن عمــر عنــد أحمــد وابــن أبــي شــيبة والبــزار وأبــي يعلــى والحاكــم بلفــظ: "مــن احتكــر الطعــام أربعيــن 
يومــا فقــد بــرئ مــن هللا وبــرئ هللا منــه" وفــي إســناده أصبــغ بــن زيــد وكثيــر بــن مــرة واألول مختلــف فيــه والثانــي كذلــك وقــد وثــق 
األول النســائي ووثــق الثانــي أو ســعيد وفــي البــاب أحاديــث واالحتــكار والحكــرة قــد فســرا بحبــس الســلع عــن البيــع وهــذا يــدل علــى 
تحريــم االحتــكار لــكل مــا تدعــو إليــه حاجــة النــاس ويؤيــد هــذا حديــث: "مــن دخــل فــي شــيء مــن أســعار المســلمين" فإنــه يعــم كل مــا 
لــه ســعر فــال يكــون التنصيــص علــى الطعــام فــي بعــض األحاديــث مقتضيــا لتخصيــص تحريــم االحتــكار ألن ذلــك مــن التنصيــص 
علــى بعــض أفــراد العــام وأيضــا إذا كانــت العلــة اإلضــرار بالمســلمين فهــو يشــمل كل مــا يتضــررون باحتــكاره وتدعــو حاجتهــم 
إليــه وإن كان التضــرر باحتــكار الطعــام أكثــر لمزيــد الحاجــة إليــه ويدخــل فــي ذلــك قــوت الــدواب. أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه ج 
2 ص 728 , حديــث رقــم 2153 , و إســناده ضعيــف , تحقيــق / محمــد فــؤاد عبــد الباقــي , دار الفكــر , بيــروت , اإلمــام الكنانــي 
فــي مصبــاح الزجاجــة ج 3 ص 10 , تحقيــق / محمــد المنتقــي الشــناوي , دار العربيــة – بيــروت , الطبعــة الثانيــة عــام 1403هـــ .

)70( سبق تخريجه ص61،ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل ج1 ص21،حديث صحيح.
)71( ابــن القيــم، الطــرق احلكميــة 290-285. ويعــد حبــس منافــع الــدور واألرض والعمــال وعــدم بذلهــا إال بأكثــر مــن املثــل 

مــن االحتــكار،
ــى  ــرة عل ــلع احملتك ــع الس ــام أن يبي ــى أن لإلم ــاء إل ــض الفقه ــب بع ــد ذه ــكار فق ــت االحت ــد حرم ــالم ق ــريعة اإلس ــا أن ش  ومب
أصحابهــا أو يســعر عليهــم، فيمنعهــم مــن البيــع إال بســعر تتحقــق فيــه مصلحــة املســتهلكن واملنتجــن أو البائعــن علــى 

حــد ســواء.
)72( املوصلــي، االختيــار لتعليــل اخملتــار ج4 ص160  ومــا بعدهــا، والشــيرازي، املهــذب ج1 ص299، املعرفــة - بيــروت 1379هـــ، 
ود. العبــادي، امللكيــة الشــريعة اإلســالمية ج2 ص 49-46، وابــن هبيــرة اإلفصــاح ج1  ص366، املؤسســة الســعدية 1398هـــ، 

والقرطبــي، الكافــي فــي فقــه أهــل املدينــة ج2 ص7303، دار الكتــب العربيــة 1407هـــ، وابــن تيميــة احلســبة ص15.
ــم  ــف رق ــدد 1 ص138؛  22 /12 /1993، مل ــم 223852، م. ق، 2001، ع ــف رق ــا، غ.م، 24 /05 /2000، مل ــة العلي )73( احملكم
106776، م. ق، 1994، عــدد 2، ص27؛  26 /03 /1990، ملــف رقــم 56500، م.ق، 1992، عــدد 3، ص112؛ مجلــس الدولــة 

ــدد 3، ص155.  ــم 4983،  2003م، ع ــف رق ــري، غ4، 15 /07 /2002، مل اجلزائ
نقــض مدنــي فرنســي.20 /03 /1972، 1973، 2،  17543، نقــض مدنــي مصــري. 26 /01 /1967،س 18، ص 215؛ 09 /02 /1967، 

س 18، ص 334؛ 28 /03 /1968، س 19، ص 642.

احتكــر الطعــام أربعيــن ليلــة بــريء مــن هللا وبــريء هللا منــه")70( وقــد بيّــن اإلمــام ابــن 
القيــم فــي كتابــه الطــرق الحكميــة أن تواطــؤ أربــاب الســلع علــى بيــع ســلعهم التــي يحتــاج 
إليهــا النــاس بأكثــر مــن ثمنهــا نــوع مــن االحتــكار )71(، وكذلــك اإللــزام بــأال يبيــع الطعــام 
أو غيــره مــن األصنــاف إال أنــاس معروفــون، فــال تبــاع الســلع إال لهــم ثــم يبيعونهــا هــم 

بمــا يريــدون )72(.

-  صور اإلحتكار:
ومن استقراء تعريف االحتكار نجد أن لالحتكار ثالث صور :

الصورة األولي : احتكار البائعين :
هــذا وقــد يكــون االحتــكار فرديا,وقــد يكــون جماعيــا , وقــد يكــون بإغــالء ثمــن الســلعة, 
وقــد يكــون بتخفيضهــا , وقــد يكــون بإتفــاق المحتكريــن بإقتســام أســواق المنتجــات , وقــد 

يكــون بإســتئثار النســبة األكبــر فــي اإلنتــاج )73(.

فهذه ستة صور إجماال نفصلها فيما يلي :
1. االحتكار الفردي :

كما إذا قام بفعل االحتكار شخص بمفرده في مكان ما بقصد إغالء السلعة على الناس .
2. االحتكار الجماعي :

كمــا إذا اتفقــت مجموعــة مــن البائعيــن فيمــا بينهــم علــى احتــكار ســلعة بعينهــا وفــرض 
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ســعر أعلــى عنــد بيعهــا للمســتهلكين .

وهــذه هــي الصــورة المعتــادة لالحتــكار وهــي أن تكــون عــن طريــق البائعيــن بعــد شــرائهم 
للســلع )74( وتخزينهــا بقصــد إغــالء األســعار بعــد احتكارهــم لهــا وفرضهــم للســعر الــذي 

يضعــوه ممــا يضــر بعامــة النــاس .

3. االحتكار بإستئثار النسبة األكبر في اإلنتاج :

حيــث إن االحتــكار ليــس قاصــرا علــى أن يكــون المحتكــر موجــودا بمفــرده , ألن االحتكار 
ــرة ,  ــلعة المحتك ــس الس ــي نف ــدة أشــخاص يتاجــرون ف ــاك ع ــو كان هن ــي ول ــر حت يتواف
طالمــا أن المحتكــر يســتأثر لنفســه بإنتــاج النســبة األكبــر لنفســه تــاركا نســبة بســيطة، أو 

كمــا يعبــر عنــه باإلســتئثار بنصيــب األســد )75(.

4. االحتكار بإغالء ثمن السلعة :   
وهــي الصــورة المعتــادة لالحتــكار وهــو مــا ســبق ذكــره فــي أكثــر مــن موِضــع , وذلــك 

بشــراء الســلعة بثمــن أقــل و تخزينهــا لبيعهــا بعــد ذلــك بســعر أعلــى .

5 - االحتكار بتخفيض ثمن السلعة :
و هذه الصورة أطرحها بالسؤال اآلتي :

هل من الممكن تصور احتكار جماعي من بعض البائعين ضد اآلخرين ؟

بالتأكيــد يمكــن حــدوث إحتــكار جماعــى , ولكــن ليــس احتــكارا باإلغــالء فــي الســلعة محــل 
االحتــكار بــل بالتخفيــض أو بتثبيــت الســعر ,وهــذا فــي ظاهــره الرحمــة وفــي باطنــه أو 
حقيقتــه تدميــر لصغــار البائعيــن , إذ يتفــق المحتكــرون فيمــا بينهــم علــى تخفيــض ســعر 
ســلعة معينــة مؤقتــا مــن أجــل إغــالق المنشــآت الصغيــرة لــدى بعــض البائعيــن , ثــم بعــد 

)74( ســواء كانــت الســلعة عينيــة أم نقديــة كالــدوالر أو الــلا الســعودي مثــال حينمــا يحتكــره البعــض بقصــد إغالئــه علــي النــاس 

غــالًء فاحشــاً فــي بعــض المواســم و منهــا موســم الحــج مثــال .

)75( كمــا هــو الشــأن فــي بعــض الــدول العربيــة حيــث إن إنتــاج حديــد التســليح بنســبة 90 % قاصــر علــى فــرد بعينــه , و 10 

% لباقــي التجــار , ومــن ثــم أصبــح مالــك هــذا الحديــد محتكــرا وبالتالــي متحكمــاً فــي ســعر الســوق , حيــث أن هــذه النســبة القليلــة 
المتاحــة لهــؤالء التجــار بالطبــع ال تتيــح المنافســة وال تكفيهــا ،إن لــم تكــن تمنعهــا نهائيــا .

)77( الكافي في فقه أهل المدينة البن عبد البر المالكي، جـ2, الرياض ، ص 730.

)78( المنتقي في شرح الموطأ لإلمام الباجي ، جـ 5 ،ص 17.

)79( اإلفصاح عن معاني الصحاح البن هبيرة الحنبلي، الطبعة الثانية عام 1366 هـ بالقاهرة جـ 1، ص 237.

)80( الحسبة في اإلسالم البن تيمية, دار السالم بمصر عام 1392هـ ، ص 49.

ــرة  ــع الســعر م ــن برف ــوم هــؤالء المحتكري ــذه المنشــآت يق ــم إغــالق ه ــد أن يت ــك وبع ذل
أخــرى , حيــث ال يوجــد غيرهــم فــي الســوق وهــذا ممــا ال شــك فيــه حــرام شــرعا , وهــذا 
ــة : ومــن زاد فــي ســعر أو  ــه المالكي ــي فق ــد ورد ف ــكار فق ــار الســيئة لالحت يعــد مــن اآلث

نقــص منــه أمــر بإلحاقــه بســعر النــاس)76(.

وقولهــم أيضــا مــا نقلــه اإلمــام ابــن عبــد البــر: ) مــن أنــه قــد روي عــن اإلمــام مالــك : 
ــي  ــا )77(, وف ــى أخــرج منه ــإن أب ــه بســعر الســوق , ف ــر بإلحاق ــن حــط ســعرا أم ــه م أن
فقــه الحنابلــة قولهــم بأنــه : ) إذا حــط أهــل الســوق حطــا يســتدعي الزبــون إليــه , ويضــر 
بأهــل األســواق , أو زاد فــي الســعر زيــادة ال يزيدهــا غيــره قيــل لــه : إمــا أن تلحــق بأهــل 
الســوق , أو تنعــزل عنهــم( )78( , وهــذا يفيــد بــأن النقــص عــن الســعر المعتــاد فــي الســوق 
أو حتــى االتفــاق علــى تثبيتــه يعــد احتــكارا , ألن فيــه تدميــر لباقــي البائعيــن- مــن هــؤالء 
التجــار الســاعين إلــى اإلحتــكار - فــإذا زاد فــي الســعر واحــد أو عــدد يســير، ولــم يأمــر 
ــه  ــه، فإن ــق علي ــس بالســعر المتف ــع, ولي ــاع عــن البي ــور باللحــاق بســعره أو االمتن الجمه
يؤمــر بتخفيــض الســعر( )79(, وهــذا يعنــي أنــه مــن زاد فــي الســعر فإنــه يؤمــر بتخفيــض 

الســعر للحــاق بســعر الجمهــور.

وقولهــم بمــا نقلــوه عــن اإلمــام ابــن تيميــة: ) أن مــن أراد الزيــادة علــى الســعر يمنــع قــوال 
واحــدا, وإنمــا القــوالن فــي منعــه مــن النقــص( )80( .

- مدى اعتبار حظر االحتكار في المرافق العامة :
- مــن المقــرر شــرعا وقانونــا ،أن الدولــة لــو قامــت بشــراء كل أو معظــم اإلنتــاج لســلعة 
ــبة  ــعار مناس ــوق بأس ــي الس ــا ف ــا لطرحه ــن أصحابه ــح م ــال أو القم ــن مث ــة كالقط معين

ــة،  ــة والظاهري ــافعية والحنابل ــه الش ــا خالف ــو م ــروت ، ص 80. وه ــر، بي ــي, دار الفك ــن جزي،المالك ــة الب ــن الفقهي )76( القواني

واســتدلوا بالكتــاب والســنة والمأثــور والمعقــول ،فــي تحريــم التســعير فــال يجــوز لولــي األمــر أن يفــرض علــى التجــار ســعرا محــددا 
ــد  ــة التعاق ــد لحري ــه تقيي ــم لهــم وفي ــه ظل ــع بســعر محــدد في ــى البي ــاس عل ــار الن ــك مصلحــة عامــة؛ ألن اجب ــو اقتضــى ذل للســلع ول

ــة ص253 . ــرق الحكمي ــذب ج13/ص29 والط ــرح المه ــوع ش ــر: المجم والتراضي.أنظ
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ــة . ــل الدول ــكارا مــن قب ــة ومدعومــة فــال يعــد هــذا احت ومعقول

ــخ  ــام م/25 بتاري ــن النظ ــة م ــة التنفيذي ــي الالئح ــعودي ف ــم الس ــرره المنظ ــا ق ــو م - وه
ــع  ــى جمي ــق أحــكام "النظــام" و "الالئحــة" عل ــة تطب ــادة الثالث ــي الم 4/ 5 /1425 هـــ ف
المنشــآت العاملــة فــي األســواق الســعودية وأنشــطتها المختلفــة ، كمــا تســري أحكامــه علــى 
أي أنشــطة تتــم خــارج المملكــة وتترتــب عليهــا آثــار مخلــة بالمنافســة المشــروعة داخــل 

المملكــة. 

ــة  ــة مملوك ــة عام ــركة أو مؤسس ــاله-1 أي ش ــرة )أ( أع ــي الفق ــا ورد ف ــتثنى مم ب ( يس
ــة . ــل للدول بالكام

وهــو مــا اســتكمله المنظــم الســعودي فــي الالئحــة التنفيذيــة للنظــام الخــاص بالمنافســة مــن 
صالحيــة مجلــس المنافســة )81( مــن اإلعفــاء فــي حــاالت معينــة:-

يأخذ المجلس عند دراسة طلب اإلعفاء بالمؤشرات التالية: 

1( تأثير اإلعفاء على المنافسة.

 2( دراسة وتحليل المستندات المقدمة من جميع األطراف.

ــن  ــر م ــد تتأث ــي ق ــراف الت ــار األط ــة، وإخط ــة وخاص ــتماع عام ــات اس ــد جلس  3( عق

ــم. ــا لديه ــم م ــن تقدي ــم م ــة، وتمكينه ــاءات المقترح اإلعف

ــم 3 لســنة  ــون رق ــن القان ــادة التاســعة م ــث نصــت الم ــده النظــام حي ــا أك ــو م ــذا ه - وه
ــبة  ــون بالنس ــذا القان ــكام ه ــري أح ــه : ) ال تس ــى أن ــون المصــري عل ــن القان 2005م م

ــة (. ــا الدول ــي تديره ــة الت ــق العام للمراف

ــر نشــاطا ضــارا بالمنافســة أي  ــة مــن المــادة العاشــرة بقولهــا : ) وال يعتب ــرة الثاني والفق
ــم تحديدهــا ( )82(. ــي يت ــق األســعار الت ــاق تبرمــه الحكومــة بقصــد تطبي اتف

)81( المــادة السادســة عشــرة مــن نظــام المنافســة الســعودي: يجوز للجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة إبــداء الــرأي للمجلــس فــي 

طلبــات اإلعفــاء، وإرفــاق المســتندات الالزمــة لذلــك.
)82( د.سمير صارم ، التجسس االقتصادي ) الطبعة األولى ، دمشق : دار الفكر 1999 ( ، ص43.

- وكذلــك المــادة 14 مــن الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون )المصــري( بقولهــا : ) ال تســري 
أحــكام القانــون وهــذه الالئحــة بالنســبة للمرافــق العامــة التــي تديرهــا الدولــة , وال تخضــع 
القــرارات واالتفاقــات  والعقــود واألعمــال بالنســبة إلــى هــذه المرافــق العامــة التــي تديرهــا 
الــدول ألي مــن أحــكام الحظــر المنصــوص عليهــا فــي المــواد 6 , 7 , 8 مــن القانــون ( .

ــل  ــن أج ــة م ــق العام ــض المراف ــا بع ــرت عليه ــو قَُص ــة ل ــا أن الدول ــد أيض ــذا يفي - وه
المصالــح العامــة كمرفــق القضــاء واألمــن الداخلــي والخارجــي " الدفــاع " فــال يعــد ذلــك 

ــكارا أصــال. احت

ــون الخــاص ,  ــة ألحــكام القان ــى الشــركات الخاضع ــون عل ــد أوجــب القان ــم فق ــن ث - وم
ــي  ــاً وأرادت أن تخــرج مــن نطــاق الحظــر ف ــاً عام ــر مرفق ــت تدي ــي ذات الوق ــا ف ولكنه
االحتــكار أن تتقــدم بطلــب لجهــاز حمايــة المنافســة متســببةً قبــل إبــرام أي اتفاقيــة إذا كان 
مــن شــأن هــذه االتفاقــات التــي تبرمهــا هــذه الشــركة تحقيــق المصلحــة العامــة أو تحقيــق 
منافــع للمســتهلك تفــوق آثــار الحــد مــن حريــة المنافســة وذلــك حتــى تخــرج مــن نطــاق 
االحتــكار المحظــور , وهــذا مــا قررتــه المــواد 15 – 17 مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات االحتكاريــة .
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المبحث الثاني: آليات السياسة الجنائية 
لمواجهة المنافسة غير المشروعة واالحتكار

تكــون جريمــة المنافســة غيــر المشــروعة غيــر عمديــة إذا وقعــت النتيجــة اإلجراميــة 
ــه أو  ــة فعل ــل نتيج ــع الفاع ــواء توق ــراً س ــأ متواف ــر الخط ــل، ويعتب ــأ الفاع ــبب خط بس
امتناعــه وحســب أن فــي اإلمــكان اجتنابهــا، أو لــم يحســب ذلــك، أو لــم يتوقعهــا، وكان 
ــا الفاعــل  ــة إذا قصــد منه ــة عمدي ــون الجريم ــن واجبه،وتك ــتطاعته أو م ــي اس ــك ف ذل
تحقــق تلــك الممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة )83(،ويمكــن القــول ، إن التنظيمــات 
التــي تقنــن المنافســة وتمنــع االحتــكار، أصبحــت عالمــة بــارزة ألي نشــاط اقتصــادي 
ــات  ــة منــع ومكافحــة عملي ــى أهمي ــك إل ــى النمــو، ويعــود ذل ــدم ويهــدف إل ناجــح ومتق
ــى التطــور  ــي عل ــك االيجاب ــر ذل ــكار، وأث ــات االحت ــر المشــروعة وعملي المنافســة غي
ــون  ــأن المنافســة هــي: قان ــول ب ــى الق ــد ممــن ذهــب إل ــاك العدي ــل إن هن االقتصادي،ب

التجــارة.

ــا  ــي أنه ــكار ف ــع االحت ــة ومن ــاول المنافس ــي تتن ــات الت ــرى للتنظيم ــة الكب ــع األهمي وتق
ليســت أحكامــاً خاصــة بنشــاط اقتصــادي معيــن تهــدف إلــى تغطيتــه وتتناولــه بالــذات مثــل 

ــة حقــوق المؤلــف أو الشــركات. ــة أو حماي قوانيــن األوراق التجاري

المطلب األول التجريم والعقاب على المنافسة غير المشروعة واإلحتكار 
وتتحقــق المســؤولية عــن كل نشــاط إجرامــي )عــن المنافســة التجاريــة غيــر المشــروعة( 
ســواء كان فعــل أو امتنــاع حصلــت منــه بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر وصــوال لتحقــق 
المنافســة غيــر المشــروعة وهــى بمثابــة شــرط مفتــرض يتمثــل فــي واقعــة معينــة )84(. 

ــعودية ،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــق ف ــان التطبي ــع بي ــالمي م ــه اإلس ــي الفق ــة ف ــوى الجنائي ــم أحمد،الدع ــد المنع ــؤاد عب )83( د.ف

اإلســكندرية، المكتــب العربــي الحديــث، ســنة 2001م.ص22.النظريــة العامــة للخطــأ غيــر العمــدي 13 .

ــي ضــوء  ــوال ف ــنة 2002 بشــأن مكافحــة غســل األم ــم 80 لس ــون المصــري رق ــد: شــرح القان ــد أحم ــن محم ــام الدي )84( د.حس

االتجاهــات الحديثــة، دراســة مقارنــة ،لتشــريعات الــدول العربيــة، دول االتحــاد األوربــي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ط 1، 2003 
، دار النهضــة العربيــة ، ص 82.

www.adpolice.gov.ae 86( وحدة الدراسات الشرطية بشرطة أبو ظبي, الجريمة وآليات الضبط االجتماعي 2003م(

أركان الجريمــة )85( الثالثــة وهــى: 1 - الركــن الشــرعي: وهــو الصفــة غيــر 
المشــروعة للفعــل ويكتســبها إذا وجــد النــص لتجريــم الفعــل ووضــع العقــاب لمــن يرتكبــه، 

ولــم يوجــد ســبب إباحــة، وســأضمن داخــل الصــور مــا نــص عليــه النظــام الســعودي.

2. الركــن المــادي: المظهــر الــذي تبــرز بــه الجريمــة إلــى العالــم الخارجــي، وفــي نهايــة 
كل صــورة أو صــور متقاربــة وهــى تقــع بفعــل مــن األفعــال المنصــوص عليهــا لحمايــة 

بيئــة التجــارة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

3.الركــن المعنــوي: هــو اإلرادة التــي يقتــرن بهــا الفعــل ســواء اتخــذت صــورة القصــد 
الجنائــي وحينئــذ توصــف الجريمــة بأنهــا جريمــة عمديــة، أو اتخــذت صــور الخطــأ غيــر 
العمــدي وعندئــذ توصــف الجريمــة بأنهــا غيــر عمديــة، وهــذا الركــن يختلــف مــن جريمــة 

ألخــرى، علــى حســب حيثيــات كل جريمــة )86(

ــرض  ــرط المفت ــو الش ــال- ه ــيرد تفصي ــا س ــا آخر-كم ــذه األركان ركن ــى ه ــف ال وأضي
)الجريمــة األوليــة( حيــث ال تقــع مثــل هــذه الجرائــم إال بصــدد أفعــال المنافســة التجاريــة 

ــة وســيلة. ــر المشــروعة بأي غي

ولتفصيل ذلك سنعرض لها فيما يلي:

أوال: الشــرط المفتــرض: - وطبقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 241 وتاريــخ 
26/10/1407هـــ  فــي المــادة 1 مــن نظــام المحكمــة التجاريــة بــأن التاجــر هــو" مــن 

)85( تجريــم :كلمــة الجريمــة فــي اللغــة مأخــوذة مــن الفعــل الثالثــي : "جــرم جرمــا, مــن بــاب ضــرب: أذنــب و اكتســب اإلثــم"  قــال 

"ابــن منظــور" : "الجــرم : القطــع؛ جرمــه - يجرمــه - جرمــا قطعــه, و شــجرة جريمــة: مقطوعــة"  و قــال "ابــن فــارس": "الجيــم و 
الــراء و الميــم أصــل واحــد يرجــع إليــه الفــروع. فالجــرم: القطــع. و يقــال لصــرام النخــل: الجــرام و ممــا يــرد إليــه قولهــم: جــرم, أي 
كســب؛ ألن الــذي يحــوزه فكأنــه اقتطعــه. وفــالن جريــم أهلــه, أي كاســبهم و الجــرم و الجريمــة: الذنــب" مــادة )ج ر م(. الفيومــي. 
أحمــد بــن محمــد بــن علــي المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي. دار الفكــر. )د.ط(. )د.ت(. ج1/ ص 97. مــادة 
)ج ر م(. ابــن منظــور. جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم.. لســان العــرب. دار صــادر بيــروت. الطبعــة األولــى ج12/ص 90. مــادة 
ــا  ــة. 1402 هـــ. ج1/ص445.أم ــة الثالث ــة الخانجــي مصــر الطبع ــة، مكتب ــس اللغ ــد. مقايي ــو الحســن أحم ــن فارس،أب )ج ر م(. اب
الجرائــم فــي االصطــالح فعرفهــا القاضيــان "أبــو يعلــي" )الفــراء. القاضــي أبــو يعلــي، األحــكام الســلطانية تحقيــق د. محمــد عبــد 
القــادر أبــو فــارس. مؤسســة الرســالة. الطبعــة الثانيــة. 1403هـــ. ص 406(. و "المــاوردي" بأنهــا " محظــورات شــرعية زجــر هللا 
تعالــي عنهــا بحــد أو تعزيــر  " .المــارودي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب، األحــكام الســلطانية و الواليــات الدينيــة, دار 

الكتــب العلميــة. بيــروت. ص 273.
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ــه".   ــة ل ــا مهن ــة)87( واتخذه ــالت التجاري ــتغل بالمعام اش

قال "ابن منظور": "تجر يتجر تجرأ و تجارة : باع و شري")88(.

وقــال "ابــن فــارس": "التــاء والجيــم والــراء التجــارة المعروفــة, ويقــال: تاجــر وتجــر, كمــا 
يقــال: صاحب و صحــب")89(.

ــر  ــو تاج ــارة وه ــم التج ــر واالس ــل واتج ــاب قت ــن ب ــرا م ــر تج ــي": "تج ــال "الفيوم وق
ــر".  ــع تج والجم

ثانيا: الركن المادي:
تتعــدد الوقائــع التــي يمكــن أن ترتكــب مــن التجــار بممارســات يحظرهــا النظــام ويترتــب 
عليــه المســئولية التــي توجــب توقيــع الجــزاء المناسب،وســنورد فيمــا يلــى صــورا لتلــك 

الممارســات غيــر المشــروعة:

-  الصور الموجهة إلى المنافس:
ــر المشــروعة  ــن المنافســة غي ــس بحســب الغــرض م ــى المناف ــدي عل ــدد صــور التع تتع
ــا  ــا م ــخصياً، ومنه ــس ش ــر المناف ــلوك التاج ــى س ــدي عل ــق بالتع ــا يتحق ــا م )90( ، فمنه

)87( ونصــت المــادة 2 مــن نظــام المحكمــة التجاريــة الســعودي بأنــه يعتبــر مــن األعمــال التجاريــة كل مــا هــو آت: أ- كل شــراء 

بضاعــة أو أغــالل أو مأكــوالت وغيرهــا ألجــل بيعهــا بحالهــا أو بعــد صناعــة وعمــل فيهــا. ب- كل مقاولــة أو تعهــد بتوريــد أشــياء 
أو عمــل يتعلــق بالتجــارة بالعمولــة او النقــل بــرا أو بحــرا أو يتعلــق بالمحــالت والمكاتــب التجاريــة ومحــالت البيــع بالمزايــدة يعنــي 
الحــراج. ج- كل مــا يتعلــق بســندات الحوالــة بأنواعهــا أو بالصرافــة والداللــة )السمســرة(. د- جميــع العقــود والتعهــدات الحاصلــة بيــن 
التجــار والمتســببين والسماســرة والــوكالء بأنواعهــم وجميــع المقــاوالت المتعلقــة بإنشــاء مبــاٍن ونحوهــا متــى كان المقــاول متعهــدا 
بتوريــد المــؤن واألدوات الالزمــة لهــا. هـــ- كل عمــل يتعلــق بإنشــاء ســفن تجاريــة أو شــراعية وإصالحهــا او بيعهــا أو شــرائها فــي 
ــب  ــاع آالتهــا وأدواتهــا ولوازمهــا وأجــرة عمالهــا وروات ــع او ابتي ــق باســتئجارها أو تأجيرهــا او بي الداخــل والخــارج وكل مــا يتعل
مالحيهــا وخدمهــا وكل إقــراض أو اســتقراض يجــري علــى الســفينة أو شــحنها وكل عقــود الضمانــات المتعلقــة بهــا وجميــع المقــاوالت 

المتعلقــة بســائر أمــور التجــارة البحريــة. 
)88( ابن منظور مرجع سابق ج4/ ص89.

)89( ابن فارس مرجع سابق ج1/ ص 341.

ــد  ــة مجلــس المنافســة الســعودي وق ــى موافق ــكار إذا التزمــت الشــركات بالحصــول عل ــة لالحت ــة االندمــاج نافي )90(  وتكــون عملي

تلقــت األمانــة العامــة لمجلــس المنافســة طلبــاً مــن شــركة محمــد علــي ســعد الديــن الخطــاب رقــم 100022بتاريــخ 22 /1 /1435ه 
، متضمنــاً طلــب الموافقــة علــى إتمــام عمليــة التركــز االقتصــادي بيــن شــركة محمــد علــي ســعد الديــن مــع شــركة خالــد محمــد علــي 
ســعد الديــن وشــركة أبنــاء محمــد علــي ســعد الدين.أصــدر المجلــس القــرار رقــم116 بتاريــخ 14 /2 /1435ه17- /12 /2013م 
القاضــي بالموافقــة علــى إتمــام عمليــة التركــز االقتصــادي بيــن شــركة محمــد علــي ســعد الديــن، مــع شــركة خالــد محمــد علــي ســعد 

الديــن، وشــركة أبنــاء محمــد علــي ســعد الديــن
)93( د. حسني المصري. مرجع سابق ص297.

يتحقــق باســتهداف المنتجــات، ولكــن أكثــر مــا يســتهدف هــو نشــاط التاجــر ومشــروعه، 
كمــا أن هنــاك دوراً مؤثــراً لســلوك التاجــر المرتكــب للمنافســة غيــر المشــروعة، فعندمــا 
تنعــدم عنــه األخــالق فلــن يتــورع عــن تــرك أي وســيلة تحقــق هدفــه، مهمــا كان ضررهــا 
علــى منافســه )91(، بخــالف التاجــر الــذى يســعى لتحقيــق منافــع لــه دون تعمــد لإلضــرار 

بمنافســه، وسأســتعرض هــذه الصــور بالتفصيــل:

1 - أعمال تستهدف شخص المنافس:
قــد يعمــد التاجــر إلــى تحويــل عمــالء منافســه بتشــويه ســمعة المنافــس، ونشــر إشــاعات 
كاذبــة عــن إفالســه، أو تراجــع أعمالــه، أو توقــف نشــاطه)92(، أو باإلســاءة لســلوك 
المنافــس الشــخصي، وترويــج الشــائعات ضــده، كاإلدعــاء بأنــه مــن مدمنــي المخــدرات، 
أو ممــن يقومــون بغســيل األمــوال، أو ممــن يدعمــون البرامــج التليفزيونيــة غيــر الهادفــة، 
ممــا يجعــل العمــالء يفقــدون الثقــة فيــه فيمــا لــو صحــت تلــك اإلشــاعات، أو تنــال اإلســاءة 
ــه ينتمــي إلــى فكــر سياســي مكــروه، أو مــن المؤيديــن  ــه، كاإلدعــاء بأن آراءه أو انتماءات

ألفــكار منحرفــة )93(.

وربمــا أقــدم التاجــر علــى التقليــل مــن شــأن منافســه، بالثنــاء علــى نفســه واإلدعــاء بمــا 
ليــس فيــه، كإدعــاء الحصــول علــى جوائــز، أو شــهادات تميــز، أو لقــب علمــي، أو تفــوق 
صناعــي، وذلــك الســتقطاب العمــالء، وهــذه ممــا منعهــا القانــون الكويتــي إذ جــاء فيــه: 
"ال يجــوز ... أن يعلــن –التاجــر- خالفــاً للواقــع إنــه حائــز لمرتبــة أو شــهادة أو مكافــأة، 
ــزع  ــك أن ينت ــل، قاصــداً بذل ــى التضلي ــة أخــرى تنطــوي عل ــة طريق ــى أي وال أن يلجــأ إل

)91(  شــكوى مقدمــة لألمانــة العامــة لمجلــس المنافســة بتاريــخ 16 /12 /1434 ه، مــن مؤسســة روعــة جيفــر للتجــارة والمقــاوالت 

ضــد شــركة اســمنت القصيــم، المتضمنــة مفادهــا أن شــركة اســمنت القصيــم أرغمتهــا علــى تحويــل الكميــة التــي تحصــل عليهــا مــن 
االســمنت لحســاب عميــل آخــر، وأن هــذا العميــل قــام بإيقــاف حســابه، ممــا أدى إلــى إيقــاف مؤسســة روعــة جيفــر مــن الحصــول 
علــي حصتهــا مــن االســمنت نهائيــا، باإلضافــة إلــى وضــع اشــتراطات خاصــة بالبيــع مخالفــة لنظــام المنافســة فــي العقــد، وهــي ( 
عــدم التعامــل مــع منافــس آخــر)، وقــد أرفــق المشــتكي مــا يثبــت شــكواه، وكذلــك العقــد المخالــف لنظــام المنافســة.صدر قــرار المجلــس 
رقــم 114 بتاريــخ 25/12/1434 ه30/10/2013-م ،القاضــي بالبــدء باتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث، وجمــع االســتدالالت، 
والتحقيــق فــي احتمــال قيــام شــركة اســمنت القصيــم واألطــراف ذات العالقــة بانتهــاك أي مــن مــواد نظــام المنافســة واالدعــاء فيهــا

http://www.coc.gov.sa/go/uploads/Articles/52

)92( د. سمير عالية، مرجع سابق ص451.د. سميحة القليوبي. مرجع سابق ص404.
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ــور  ــض")95(، ألن الظه ــن التعوي ــئوال ع ــه)94( وإال كان مس ــر يزاحم ــر آخ ــالء تاج عم
أمــام العمــالء بمظهــر يوحــى بالثقــة عــن غيــر جــدارة فيــه تضليــل لهــم )96(.

وثمــة مــن يســئ لمنافســه بانتحــال شــخصيته، وإظهــاره بمظهــر غيــر الئــق، وهنــا يحــق 
للمنافــس رفــع دعــواه للقضــاء والمطالبــة بالتعويــض،ال الــرد بنفــس الطريقــة، كمــا أن لــه 

نشــر تكذيــب عــن المعلومــات المغلوطــة، ومطالبــة المدعــى عليــه بقيمــة اإلعــالن )97(.

 وهنــاك مــن اشــترط أن تكــون اإلســاءة متعلقــة بنشــاط المهنــة, وتعلــق بالســمعة التجاريــة 
ــر  ــة( غي ــظ )متعلق ــر مشــروعة )98(, إال أن األظهــر أن لف ــار اإلســاءة منافســة غي العتب
ــه يخــرج بعــض الصــور, كإشــاعة إدمــان المنافــس للمخــدرات, ولعــل اللفــظ  دقيــق, ألن
األدق أن يكــون الفعــل المســيء مؤثــرا علــى نشــاط التاجــر أو ســمعته التجاريــة, ويلحــق 
الضــرر بــه أو بســمعته )99(, ليكــون بذلــك الركــن المــادي لهــذه الصــورة, فمتــى مــا وجــد 

أو توقــع كان للمتضــرر رفــع دعــواه.

2 - أعمال تستهدف منتجات المنافس:
ــخصا  ــه ش ــخصية, لكون ــه الش ــمعة منافس ــى س ــاءة إل ــن اإلس ــر م ــتفيد التاج ــا ال يس ربم
ــأ  ــد يلج ــذا ق ــل, ل ــم العمي ــك ال يه ــون ذل ــي لك ــزه المال ــي مرك ــكيك ف ــا, أو التش معروف
بعــض التجــار إلــى اإلســاءة إلــى منتجــات منافســيهم, مــن أجــل رفــع قيمــة منتجاتهــم لــدى 

)94( 209/ت/4 لعــام 1415هـــ مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري فــي ديــوان المظالــم مــن عــام 1407 ـ 

1423هـــ ،شــكل الســلعة متــى كان مــن مســتلزماتها فــال يمكــن اتخــاذه عالمــة تجاريــة تــؤدي إلــى احتكارها:حَكمــت الدائــرة: برفــض 

طلبــات الطرفيــن علــى أســاس أنــه يشــترط أن تكــون العالمــة التجاريــة مســتقلة عــن الســلعة وأن تقليــد المنتــج ذاتــه متــى كان مبتكــراً 
ال يخضــع لنظــام العالمــات ويخضــع لنظــام الغــش التجــاري. أيدتــه الهيئــة وأضافــت: كمــا أن مــن المقــرر أن شــكل الســلعة إذا كان 
ــد مــن  ــى األب ــن إل ــا اســتعمالها وحرمــان اآلخري ــكار صاحبه ــى احت ــؤدي إل ــة ت ــال يمكــن اتخــاذه كعالمــة تجاري مــن مســتلزماتها ف
إنتاجهــا وإذا لــم يكــن مــن مســتلزماتها فــال يعتبــر عالمــة تجاريــة إذ يكتفــي بحمايــة شــكل المنتــج لقواعــد ملكيــة الرســوم والنمــاذج.                                    

.www.arablaw.org 95( قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980م. المادة 57. من موقع عرب للقانون(

)96( د. جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق، ص204.

)97( د. طعمة صعفك الشمري، مرجع سابق، ص34.

)98( د. محمد األمير يوسف وهبة، مرجع سابق،ص153.

 Jeyes ضــد شــركة جيــس جــروب ليمتــد ) The Clorox company (شــكوى مقدمــة مــن شــركة ذا كلوروكــس كومبَنــى )99(

GroupLimited  لقيامهــا بالعديــد مــن اإلعالنــات الدعائيــة المختلفــة، تحــوي ادعــاءات غيــر صحيحــة تخــص المنتــج، مــن شــأنها 
أن تعطــى شــركة جيــس ميــزه تنافســية غيــر عادلــة، وقــد أشــارت المدعيــة بــأن هنــاك إعالنــات مضللــة وخادعــة، تقــوم بهــا الشــركة 
المنافســة جيــس جــروب ليمتــد. واســتندت إلــى الفقــرة 2 مــن المــادة السادســة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســة قبــل تعديلهــا، 
والتــي تنــص علــى كافــة التصرفــات التــي تــؤدي إلــى اللبــس لــدى المســتهلك بيــن ســلعة المنشــأة وســلعة منشــأة أخــرى منافســة.من 
خــالل أوراق الشــكوى والمســتندات المرفقــة رأت االمانــة عــدم اختصــاص المجلــس النظــر فيهــا، وقــد أمــر المجلــس بحفــظ الشــكوى  

http://www.coc.gov.sa/go/uploads/Articles/52

)105( د. أكثم أمين الخولي، الوسيط في القانون التجاري. مرجع سابق ص385.

)106( د.نوري طالباني و آخرون، القانون التجاري. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. بغداد 1399هـ. القسم األول ص320.

)107( تقدمــت الشــركة الوطنيــة لمــواد التعبئــة المحــدودة )وطــن بــاك( بالشــكوى رقــم 13/373بتاريــخ 28 /8 /1434ه، ضــد بعــض 

المصانــع المنتجــة للــورق، حيــث تدعــي فيهــا وجــود احتــكار وتنســيق فــي األســعار بينهــا لمالحظتهــا تطابــق أســعار تلــك المصانــع علــى 
الرغــم مــن اختــالف ظــروف صناعــة كل مصنــع وبلد،ممــا يعطــي مؤشــراً علــى التنســيق بيــن هــذه المصانع.أصــدر المجلــس القــرار 
رقــم109 بتاريــخ 7 /9 /1434 ه - 15 /7 /2013م ، القاضــي باألمــر باتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث، وجمــع االســتدالالت، 
والتحقيــق فــي احتمــال قيــام بعــض منشــآت صناعــة الــورق واالطــراف ذات العالقــة بانتهــاك أي مــن مــواد نظــام المنافســة واالدعــاء 

فيها،نتائــج البحــث والتحقيق:بــدأت األمانــة العامــة لمجلــس المنافســة بإنفــاذ قــرار المجلــس والزال الموضــوع تحــت الدراســة.

ــي : ــا يل ــر م ــون اســتهداف المنتجــات عب ــم, ويك عمالئه

أ- اإلساءة إلى منتجات المنافس:
ــة كثيــرة ال يمكــن حصرهــا كاالدعــاء بأنهــا  ــر أمثل ــى المنتجــات عب تتعــدد طــرق اإلســاءة إل
ــة  ــا مصنع ــه, أو أنه ــن منتجات ــل جــودة م ــا أق ــر صالحــة لالســتعمال, أو أنه مغشوشــة أو غي
ــه )100(, أو إشــاعة أنهــا تحتــوي  ــة يرفــض العمــالء شــراء منتجاتها،حتــى يصرفهــم إلي بدول
ــة  ــات الصحي ــة للمواصف ــر مطابق ــا, أو غي ــة وراثي ــدرة أو معدل ــواد مســرطنة أو مخ ــى م عل
ــوز  ــه: "ال يج ــي أن ــون الكويت ــر القان ــد ذك ــاء ملوث,وق ــقي بم ــم أو تُس ــبب العق )101(, أو تس

ــه أن  ــس ل ــه )102(, ولي ــف بضاعت ــي تصري ــش ف ــس والِغ ــى طــرق التدلي ــأ إل للتاجــر أن يلج
ينشــر بيانــات كاذبــة مــن شــأنها أن تضــر بمصلحــة تاجــر آخــر يزاحمــه,وإال كان مســؤوال عــن 
التعويــض" )103(, أو نشــر منتجــات مشــابهة للمنتجــات المنافــس)104(, لكــن بجــودة أقــل, أو 
بصــورة ســيئة تجعــل العمــالء ينصرفــون عنهــا )105(, أو تضعــف ثقتهــم فــي التاجــر )106(.

ب - إصدار التاجر معلومات غير صحيحة عن منتجاته:
قــد ال يســئ التاجــر إلــى منافســه بطريقــة مباشــرة )107(, وإنمــا يقــوم بإســاءة مبطنــة, عبــر 

)100( د. سمير عالية، مرجع سابق ص451. القليوبي. سميحة. مرجع سابق ص404.

)101( د. كيالني بن عبد الراضي محمود،مرجع سابق، ص118.د.محمد األمير يوسف وهبة، مرجع سابق ص149.

)102( 143/ت/4 لعــام 1416ه مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري فــي ديــوان المظالــم مــن عــام 1407 ـ 

1423هـــ حكمــت الدائــرة بمــا يلــي:                                                                            

•أوالً: بثبــوت مــا نســب للمدعــى عليــه مــن تقليــد للعالمــة التجاريــة ).....( المســجلة بــوزارة التجــارة لصالــح شــركة ).....( ومعاقبتــه 
علــى ذلــك بغرامــة ماليــة قدرهــا عشــرون ألــف لا.

ثانياً:منع المدعى عليه من استعمال كلمة ).....( مستقبالً وإزالة هذا االسم عن جميع منتجاته.                                 
)103( قانون التجارة الكويتي، المادة 56.

ــام  ــي ع ــية ف ــة فرنس ــه محكم ــت ب ــا حكم ــك م ــن ذل ــابق. ص 120. م ــع س ــود ،مرج ــد الراضــي محم ــن عب ــي ب )104( د. كيالن

ــر المشــروعة  ــد النمــوذج, والمنافســة غي ــا ســبق إن تقلي ــم: "مم ــث تضمــن الحك ــد نمــوذج ألســوارة حي ــة تقلي ــي قضي )1955م( ف

التــي قــام بهــا المدعــي عليــه, باالســتعانة بمنتجــات أقــل جــودة وإتقــان مــن مثيالتهــا التــي يصنعهــا المدعــي, قــد ســبب لهــذا األخيــر 
ضــررا, يجــب إصالحــه
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إصــدار معلومــات غيــر صحيحــة عــن منتجاتــه, كاالدعــاء بأنــه الوحيــد الــذي يبيــع الســلعة 
األصليــة, بينمــا فــي الواقــع أن منافســه يبيــع ســلعة أصليــة, أو وضــع معلومــات مضللــة 
علــى المنتــج, أو االدعــاء بــأن منتجاتــه حصلــت علــى جوائــز تميــز أو يقــوم بنشــر بيانــات 
كاذبــة حــول منتجاتــه, تــؤدي إلــي تضليــل العمــالء وغشــهم, واإلضــرار بالمنافــس, وفــي 
ــع  ــى مــن غشــه, كمــا أن للمنافــس رف ــل الرجــوع عل ــة يكــون مــن حــق العمي هــذه الحال
دعــوي المنافســة غيــر المشــروعة )108(, وقــد تضمــن النظــام "يحظــر... االدعــاء بــأي 
ــاً بشــأن طبيعــة الســلعة, أو طريقــة  ــاً, أو جزئي وســيلة تــؤدي إلــى تضليــل الجمهــور كلي
ــر  ــث العناص ــن حي ــا م ــتعمال, أو مكوناته ــا لالس ــا أو صالحيته ــا أو خصائصه تصنيعه
و الكميــة" )109( كمــا نــص قانــون التجــارة الكويتــي" ال يجــوز للتاجــر أن يذيــع أمــورا 

مغايــرة للحقيقــة تتعلــق بمنشــأ بضاعتــه أو أوصافهــا أو تتعلــق بأهميــة تجارتــه" )110(.

ـــة  ـــه حديث ـــل أن بضاعت ـــه مث ـــة عـــن تجارت ـــور صادق ـــكل تاجـــر إذاعـــة أم ـــا يحـــق ل بينم
ــة  ــن البضاعـ ــل مـ ــة أفضـ ــب بضاعـ ــدم, وإذا جلـ ــر أو األقـ ــه األمهـ ــة, أو أنـ أو متينـ
الموجـــودة فـــي الســـوق, ثـــم أدعـــي أنهـــا أفضـــل الموجـــود, فـــال يعتبـــر الفعـــل غيـــر 
ـــو أضـــر بالمنافســـين, ألن الضـــرر جاءهـــم بســـبب جـــودة البضاعـــة,  ـــى ل مشـــروع, حت

وليـــس بســـبب الفعـــل )111(.

ــن  ــرك بالعجلتي ــى تتح ــيارات الت ــن الس ــالن ع ــأن "اإلع ــس ب ــة باري ــت محكم ــد حكم وق
ــه  ــذا وج ــروعة, ألن ه ــر مش ــة غي ــن منافس ــيراً أفضــل, ال يتضم ــي س ــن تعط األماميتي
مشــروع لمــدح الســلعة, و ال يتضمــن اإلســاءة لســلع منافســة معينــة" )112(, و هــذا 
بخــالف مــا لــو إدعــي التاجــر أنــه أمهــر مــن التاجــر المنافــس ويســميه, هنــا يكــون قــد 
أرتكــب فعــال محظــورا )113(,ألنــه خــرج عــن المنافســة, و تجــاوز علــى منافســه, فليــس 
ــه الحكــم علــى منافســه, ويعتبــر الركــن المــادي إصــدار التاجــر أمــوراً مغايــرة  مــن حق

ــل العمــالء. ــي تضلي ــة, وتتســبب ف عــن الحقيق

)108( د. طعمة صعفك الشمري، مرجع سابق ص33.
)109( الئحة نظام المنافسة السعودي. المادة السادسة. فقرة )ج(.

)110( نظام التجارة الكويتي. المادة 56.
)111( د. نوري طالباني و آخرون. مرجع سابق ص 326.

)112( د. محمد األمير يوسف، مرجع سابق، ص151.
)113( د.حسني المصري، مرجع سابق، ص300.

)115( 204/ت/4 لعــام 1417هـــ مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري فــي ديــوان المظالــم مــن عــام 1407 ـ 
1423هـ،قــرر مجمــع الفقــه اإلســالمي التابــع لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي فــي دورتــه المنعقــدة عــام 1409هـــ بــأن: "االســم التجاري 
والعنــوان التجــاري والعالمــة التجاريــة والتأليــف واالختــراع أو االبتــكار هــي حقــوق خاصــة ألصحابهــا أصبــح لهــا فــي العــرف 

المعاصــر قيمــة ماليــة معتبــرة لتمــول النــاس لهــا وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعاً فــال يحــوز االعتــداء عليهــا".                        
كمــا أنــه :" يجــوز التصــرف فــي االســم التجــاري أو العالمــة التجاريــة ونقــل أي منهــا بعــوض مالــي" ..... نقلتــه الهيئــة علــى وجــه 

االســتدالل والتســليم.                                                           

ج. االعتداء على حق التمثيل الحصري:
مــن حــق كل تاجــر بيــع أي منتــج يحقــق لــه الربــح, لكــن هــذا الحــق مشــروط بعــدم التعــدي 
علــى حقــوق اآلخريــن, فحينمــا يملــك تاجــر حــق التمثيــل الحصــري لمنتــج معيــن, ويدفــع 
مبالــغ للحصــول علــى الوكالــة الحصريــة, فــال يحــق بعــد ذلــك لمنافــس أن يشــتري المنتــج 
مــن أســواق أخــرى, ويبيعــه داخــل المنطقــة التــي يملــك منافســه حــق التمثيــل الحصــري, 
ألن فيــه تعــّدٍ علــى حــق الوكيــل, الــذي بــذل للحصــول علــى هــذا الحــق, وربمــا خســر 
الكثيــر مــن المــال فــي الدعايــات واإلعالنــات )114(, فــإذا اســتورد التاجــر منتجــاً و باعــه 

داخــل نطــاق الوكيــل الحصــري للمنتــج , فقــد تحقــق الركــن المــادي.

3 - أعمال تستهدف مشروع المنافس:
ــي  ــاليب التـ ــر األسـ ــن أكثـ ــس مـ ــروع المنافـ ــتهدف مشـ ــي تســـ ــال التـ ــر األعمـ تعتبـ
ـــق  ـــي تحقي ـــال ف ـــح األعم ـــهل وأنجــ ـــا أس ـــا, ولكونه ـــراً لتنوعه ـــار نظ ـــتخدمها التج يســ
ـــا  ـــل إم ـــب العميــ ـــا يمكـــن جل ـــروعة, فمـــن خالله ـــر المشــ الغـــرض مـــن المنافســـة غيــ
بالتدليـــس عليـــه أو التقليـــــل مـــن قيمــــــة المشـــاريع المنافســـة, أو غيرهـــا مـــن الصـــــور 

التـــي ســـأتناولها فيمـــا يلـــي:

أ-  االعتداء على مقومات وعناصر المنشأة التجارية:
لـكل منشـأة تجاريـة سـواء كانـت متجـراً أو مصنعا أو سـوقاً، عناصـر مادية أو معنويـة, ال يجوز 
التعـدي عليهـا, ويجـب حمايتهـا, ويعتبـر تعـدي أحـد التجـار علـى عناصـر المنشـأة المعنوية, من 
المنافسـة التجاريـة غيـر المشـروعة, وقـد اعتبـر مجمـع الفقـه اإلسـالمي بجـّده التابـع لمنظمـة 
المؤتمـر اإلسـالمي حقـوق الملكيـة مـن الحقـوق المعنويـة التـي يجـب حمايتهـا )115(, و عـدم 

)114( د.جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق، ص247.
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االعتـداء عليهـا )116( و تضمـن قـراره مـا يلـي:
أوال: االســم التجــاري, و العنــوان التجــاري, و العالمــة التجاريــة, و التأليــف واالختــراع 
ــة  ــي العــرف المعاصــر قيم ــا ف ــح له ــا, أصب ــوق خاصــة ألصحابه ــكار, هــي حق أو االبت
ماليــة معتبــرة لتمــول النــاس لهــا، و هــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعا, فــال يجــوز االعتــداء 

عليهــا.

ثانيــا: حقــوق التأليــف و االختــراع أو االبتــكار مصونــة شــرعاً, وألصحابهــا حــق 
التصــرف فيهــا, و ال يجــوز االعتــداء عليهــا )117(.

و سأستعرض فيما يلي لصور االعتداء على الحقوق المعنوية المشار إليها و هي:

1. االعتداء على االسم التجاري:
ــى  ــدى العمــالء ،وســنعرج عل ــداء علــى االســم التجــاري بإحــداث لبــس ل يتحقــق االعت
مفهــوم االســم التجــاري ،بأنــه: "التســمية التــي يســتثمر تحتهــا المشــروع التجــاري, وهــو 
ــث  ــه, بحي ــزه عــن ســواه مــن المشــاريع, ويمكــن العمــالء مــن التعــرف علي ــذي يمي ال
ــداً,  ــزاً, وجدي ــار ممي يشــكل وســيلة الســتقطابهم" )118( ويجــب أن يكــون االســم المخت
بــذل فــي اختيــاره جهــداً, وفيــه إبــداع, ولــم يســبق ألحــد اعتمــاده, فــإذا اشــتهر و 
اكتســب ســمعة جيــدة, ونــال ثقــة العمــالء, كان لــه أثــر فــي المنافســة, إذ يحــرص بعــض 
المنافســين علــى الحصــول علــى عمالئــه, واســتغالل ســمعته الحســنة, فيتخــذون اســماً 

)116( قــرار رقــم: 43) 5/5( بشــأن الحقــوق المعنوية،مجلــة المجمــع )ع 5، ج 3ص 2267( ،إن مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي 

المنعقــد فــي دورة مؤتمــره الخامــس بالكويــت مــن 6-1 جمــادى األول 1409هـــ الموافــق15-10 كانــون األول )ديســمبر( 
ــة ، واســتماعه للمناقشــات  ــراء فــي موضــوع الحقــوق المعنوي ــى البحــوث المقدمــة مــن األعضــاء والخب 1988م،بعــد اطالعــه عل

ــه ، قــرر مــا يلــي: التــي دارت حول
 أوالً : االســم التجــاري ، والعنــوان التجــاري ، والعالمــة التجاريــة ، والتأليــف واالختــراع أو االبتــكار ، هــي حقــوق خاصــة 
ألصحابهــا، أصبــح لهــا فــي العـُـرف المعاصــر قيمــة ماليــة معتبــرة لتمــّول النــاس لهــا . وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعاً ، فــال يجــوز 

االعتــداء عليهــا . 
ثانيــاً : يجــوز التصــرف فــي االســم التجــاري أو العنــوان التجــاري أو العالمــة التجاريــة ونقــل أي منهــا بِِعــَوض مالــي ، إذا انتقــى 

الغــرر والتدليــس والغــش ، باعتبــار أن ذلــك أصبــح حقــاً ماليــاً.

)117( قــرار رقــم: 43 فــي الــدورة الخامــس المنعقــدة بالكويــت فــي جمــادي األول 1409هـــ و نشــر فــي مجلــة المجمــع )العــدد 

www.fiqhacademy.org.sa .)2267الخامــس, ج3 ص

)118( د.محمــود شــمام ،األصــل التجــاري ، بحــث ضمــن مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، الــدورة الخامســة، العــدد الخامــس، الجــزء 

)122( د. جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق، ص-164 173.الثالــث، 1409هـــ/1988م.ص15.د. القاضــي أنطــوان ، مرجع ســابق ص117.

ــل العمــالء )119(. مشــابهاً لتضلي

ــار التشــابه بيــن اســمين تجارييــن منافســه  وقــد حكمــت محكمــة النقــض المصريــة باعتب
غيــر مشــروعة, وعلــل الحكــم: "لوجــود تشــابه بيــن االســمين مــن شــأنه أن يوجــد لبســاً 
ــر  ــا يعتب ــن, مم ــن الطرفي ــد مصــدر منتجــات كل م ــي تحدي ــور المســتهلكين ف ــدى جمه ل
ــه  ــى عن ــاً ال غن ــائعاً أو ضروري ــم ش ــا إذا كان االس ــروعة" )120(, أم ــر مش ــة غي منافس
لتعييــن البضاعــة, أو العمــل الــذي تتعاطــاه المؤسســة, كأن يكــون يــدل علــى الفئــة التــي 
تنتمــي إليهــا أكثــر ممــا يــدل علــى اســم المنافــس, عندهــا يعتبــر االســم داخــالً فــي الملــك 
ــات" أو  ــل أن تجــد مجموعــة محــالت اســمها "تموين ــع حــق اســتعماله, مث ــام وللجمي الع

ــة حــج و عمــره". ــع", أو "حمل ــل البضائ "نق

ومــن األشــياء التــي اعتبــرت تعديــاً علــى االســم التجــاري, اســتخدام تاجــر اســماً تجاريــاً 
لتاجــر آخــر أغلــق منشــأته نهائيــاً وأظهــر نفســه علــى أنــه خلــف لــألول, أو اســتخدم االســم 
ثــم منــع مــن اســتخدامه بســبب شــكوي التاجــر األول الــذي توقــف نشــاطه مؤقتــاً, واســتمر 
التاجــر األول فــي اســتخدام األوراق التــي تحمــل االســم التجــاري أو غطــى االســم بورقــة 
خفيفــة يمكــن قــراءة مــا تحتهــا, أو اســتخدام التاجــر اســم شــريك وهمــي وأحــدث لبــس مــع 

اســم تاجــر آخــر, أو اختيــار اســم يذكــر بالمنافــس مثــل طيبــة و الطيبــة )121(.

ــه ال يجــوز  ــة- إذ رأت بأن ــن للدعاي ــد غلــت بعــض المحاكــم فــي فرنســا - ذكــر آخري وق
للتاجــر أن يذكــر فــي دعايتــه اســم منافــس لــه, لتحديــد موقــع مؤسســته وإرشــاد العمــالء 

إليهــا, كالقــول مثــال أنهــا مقابــل للمتجــر الفالنــي – المنافــس )122(.

)119( حكــم الدائــرة التجاريــة بديــوان المظالــم 31/ت/4 لعــام 1415هـــ مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري 

فــي ديــوان المظالــم مــن عــام 1407 ـ 1423هـ،التفرقــة بيــن االســم التجــاري وبيــن العالمــة التجاريــة ـ أثــر ذلــك :ال تــالزم مــن 
حيــث األصــل بيــن االســم التجــاري وبيــن المنتجــات أو الخدمــات التــي تمارســها الشــركة صاحبــة االســم فاالســم التجــاري علــم علــى 
المنشــأة أمــا العالمــة فهــي للداللــة علــى المنتجــات أو الســلع أو الخدمــات المســجلة ألجلهــا وال عالقــة لهــا باالســم التجــاري للمنشــأة 
التــي تنتــج أو تتاجــر فــي الســلع التــي توضــع العالمــة عليهــا ولهــذا فــإن اســتدالل الدائــرة بالفقــرة )9( مــن المــادة الثانيــة مــن نظــام 
العالمــات التجاريــة محــل نظــر ومثــل ذلــك اســتناد الدائــرة علــى الفقــرة )7( مــن ذات المــادة والتــي تنــص بــأن : " ال تعتبــر عالمــة 
تجاريــة فــي تطبيــق أحــكام هــذا النظــام صــور اآلخريــن أو أســماؤهم مالــم يوافقــوا هــم أو ورثتهــم علــى اســتعمالها" فهــذه الفقــرة ال 

تنطبــق علــى الشــخص المعنــوي وإنمــا علــى األشــخاص الطبيعيــن.

)120( د.كيالني بن عبد الراضي محمود، مرجع سابق. ص128.

)121( د.عليان الشريف وآخرون،القانون التجاري،دار المسيرة،عمان،الطبعة األولى،2000م.ص38. 
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وثمــة مســألة تثــار هنــا: اســتعمال االســم التجــاري الخــاص بالغيــر مــن أجــل التعريــف 
بالمنتجــات والبضائــع، مثــل أن ينشــئ تاجــر مصنعــاً لقطــع غيــار ســيارات، فــإذا أشــار 
التاجــر إلــى اســم شــركة الســيارة هــل يعتبــر ذلــك تعديــاً علــى االســم التجــاري )123( هنــا 
البــد مــن التمييــز بيــن حالتيــن: األولــى إذا قــام بذلــك مــن أجــل خلــق لبــس بيــن منتجــه، 
ــى  ــط إل ــة إذا كان يقصــد إرشــاد العمــالء فق ــاً، والثاني ــر متعدي ــج الشــركة فهــذا يعتب ومنت
وظائــف منتجاتــه فــال يعتبــر ذلــك تعديــاً إذا أمــن اللبــس، غيــر أن بعــض التجــار اســتخدم 
أســلوباً ذكيــاً فــي االســتفادة مــن اســم الغيــر، فقــام بالتدويــن علــى منتجــه أنــه تقليــد لســلعة 
منافســة، أو أنــه مصنــوع علــى طريقــة المنتــج المنافــس )124(، حتــى يزيــل اللبــس بيــن 

المنتجيــن، ويســتغل شــهرة منافســه، فــكان فعلــه مــن المنافســة غيــر المشــروعة )125(.

وال تحصــر اإلدانــة فــي هــذا المجــال علــى األســلوب الكتابــي، فاســتعمال االســم التجــاري 
الخــاص بالغيــر بصــورة شــفهية لالســتفادة مــن شــهرته, تعتبــر منافســة غيــر مشــروعة, 
كمــا لــو قــام بائــع عطــور علــى تســويق عطــر )126(, وقــال للعمــالء: إنــه مثــل العطــر 

الفالنــي الــذي تنتجــه الشــركة المشــهورة )127(. 

ــة االســم التجــاري,  ــة حماي ــادة الثامن ــي الم ــس عــام 1883م ف ــة باري ــررت اتفاقي ــد ق وق
فــي جميــع الــدول األعضــاء, دون االلتــزام بإيداعــه أو تســجيله, ســواء كان يشــكل جــزءاً 
مــن العالمــة أو مــن تجــارة الشــخص أم ال )128(, كمــا قامــت أغلــب الــدول بســن أنظمــة 
وقوانيــن خاصــة تهــدف لتنظيــم وحمايــة األســماء التجاريــة, منهــا نظــام األســماء التجاريــة 

)123( )الطعــن رقــم 62 لســنة 25 قضائيــة – جلســة 25 /6 /1995(. إذا كان حكــم المحكمــة الــذى قــد اســتندت إليــه فــي تحديــد 

ــد تضمــن قصــر حــق اســتعمال االســم التجــاري  ــرم بينهمــا وأوضــح أن هــذا العق ــل الشــركة المب ــد تعدي ــى عق ــن إل ــوق الطرفي حق
للشــركة التــي كانــت معقــودة بينهمــا علــى الشــركة المطعــون عليهــا والتــزام الطاعنيــن الذيــن انفصــال مــن الشــركة بعــدم اســتعمال 
هــذا االســم كمــا اســتخلص الحكــم مــن مطابقــة االســم الــذي اتخــذه الطاعنــان الســم شــركتهما باســم شــركة المطعــون عليــه وجــود 
تشــابه بيــن االســمين مــن شــأنه أن يوجــد لبســاً بيــن جمهــور المســتهلكين فــي تحديــد مصــدر منتجــات كل مــن الطرفيــن ممــا يعتبــر 
منافســة غيــر مشــروعة ، وكان الحكــم قــد أقــام قضــاءه فيمــا انتهــى إليــه فــي هــذا الخصــوص علــى االعتبــارات الســائغة التــي أوردهــا 
وعلــى مــا اســتمده مــن عبــارات تعديــل الشــركة بغيــر مســح أو تحريــف فــإن مــا انتهــى إليــه فــي هــذا الصــدد يكفــي لحمــل قضائــه فــي 

محــل للنعــي عليــه بالقصــور فــي التســبيب )الطعــن رقــم 78 لســنة 25 قضائيــة – جلســة 12 /11 /1995( .
)124(د.عبد الحليم كراجه وآخرون،مبادئ القانون التجاري،دار صفاء،الطبعة الثانية1421هـ.ص90.

)125( د. جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق ص174.

)126( 146/ت/4 لعــام 1415هـــ مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري فــي ديــوان المظالــم مــن عــام 1407 ـ 

1423هـــ، تســويق اإلعالنــات عــن الغيــر عمــل تجــاري.

)127( د. جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق ص175.

)128( د.كيالني بن عبد الراضي محمود، مرجع سابق. ص130.

الســعودي )129(, الــذي تضمــن مــا نصــه: "علــى كل تاجــر أن يتخــذ لــه اســماً تجاريــاً يقيده 
فــي الســجل التجــاري... و يجــب أن يكــون االســم الئقــاً و ال يــؤدي إلــى التضليــل")130(.

كمــا نــص النظــام علــى أنــه فــي حالــة التشــابه )131( فــال بــد مــن إضافــة مــا يميــز االســم: "و 
إذا كان االســم التجــاري المطلــوب قيــده يشــبه اســماً تجاريــاً ســبق قيــده فــي الســجل التجــاري 
وجــب علــى التاجــر أن يضيــف إلــي هــذا االســم مــا يميــزه عــن االســم الســابق قيــده" )132(.

2. االعتــداء علــى العالمــة التجاريــة: وهــي: "الوســيلة التــي يســتخدمها التاجــر لتميــز 
بضائعــه عــن غيــره مــن التجــار")133( وتعــرف أيضــا بأنهــا: "الشــارات أو الرمــوز التــي 
يضعهــا المنتــج, لتميــز بضائعــه عــن البضائــع األخــري مــن ذات الصنــف")134( وعرفتها 
المــادة األولــي مــن نظــام العالمــات التجاريــة بأنهــا: "األســماء المتخــذة شــكالً مميــزاً أو 
ــام أو  ــوز أو األخت ــوم أو الرم ــام أو الرس ــروف أو األرق ــات أوالح ــاءات أو الكلم اإلمض
النقــوش البــارزة )135(, أو أي إشــارة أخــري أو أي مجمــوع منهــا تكــون قابلــة لــإلدراك 

)129( نظام األسماء التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /15 بتاريخ 12 /8 /1420هـ.

)130( نظام األسماء التجارية السعودي المادة رقم )1(.

)131( يالحــظ علــى القضيــة الفــوارق الكبيــرة فــي تواريــخ األحــداث, و لعلــه اســتجد قانــون ســمح بإقامــة الدعــوى. انظــر ســماحة. 

ــذي  ــا ال ــي فرنس ــم مكســيمز ف ــة مطع ــى االســم التجــاري, قضي ــداء عل ــة االعت ــن أمثل ــة. مرجــع ســابق ص143. وم جــوزف نخل
أســس فــي باريــس عــام 1893م, ثــم فــي عــام 1910م أسســت شــركة أخــري مطعمــاً فــي بلــدة نيــس بنفــس االســم, فــردت محكمــة 
نيــس الطلــب, لكــن محكمــة االســتئناف فســخت الحكــم و قضــت بمنــع اســتخدام الشــركة الثانيــة االســم, ألنهــا ارتكبــت منافســة غيــر 

مشــروعة باغتصــاب االســم و االســتمرار علــى ذلــك
)132( نظام األسماء التجارية السعودي المادة رقم )6(.

)133( د. عليان الشريف وآخرون، القانون التجاري،دار المسيرة،عمان،الطبعة األولي، )2000م(. ص66.

)134( د. محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري، دار الشرق، مصر، )1986م(.ص40.

ــام 1407 ـ  ــن ع ــم م ــوان المظال ــي دي ــاري ف ــق التج ــة التدقي ــا هيئ ــي قررته ــادئ الت ــة المب ــام 1415هـــ مجموع )135(24/ت/4 لع

1423هـ،تفســير المــادة )25( مــن نظــام العالمــات التجاريــة ـ تطبيــق ذلــك علــى القضيــة، تالحــظ الهيئــة أن الدائــرة أسســت حكمهــا 

محــل التدقيــق أوالً علــى كــون المدعيــة تســتعمل تلــك العالمــة وتضعهــا علــى المســتحضرات الخاصــة بتبييــض األقمشــة وغيرهــا مــن 
المــواد التــي تســتخدم فــي غســيل المالبــس تحــت الفئــة )3( والتــي تــرد إلــى المملكــة وغيرهــا مــن الــدول منــذ ســنوات وبالتالــي فهــي 
ذات شــهرة عالميــة ممــا ال يمكــن معــه تســجيلها عالمــة للمدعــى عليهــا مؤسســة ).......( لتطابقهــا مــع عالمــة الشــركة المدعيــة ذات 
الشــهرة العالميــة طبقــاً للفقــرة العاشــرة مــن المــادة الثانيــة مــن النظــام والتــي تنــص علــى أنــه : " يعتبــر مــن قــام بتســجيل العالمــة مالــكاً 
لهــا دون ســواه..... وخلصــت إلــى القــول بــأن المدعيــة قامــت بتســجيل العالمــة فــي كل مــن لبنــان واألردن واليمــن وأنهــا ـ المدعيــة ـ 
تكــون طبقــاً لنــص المــادة الســابقة صاحبــة العالمــة ال ينازعهــا فيهــا أحد،وحيــث أن اســتناد الدائــرة إلــى المــادة )25( غيــر صحيــح وفهــم 
خاطــئ لمــا تقضــي بــه وتعنيــه تلــك المــادة إذ إن تلــك المــادة ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا كلهــا تتحــدث عــن أثــر تســجيل العالمــة فــي المملكــة 
وطبقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة حيــث أوضحــت المــادة)24( أن أثــر تســجيل العالمــة يبــدأ مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وقضــت المــادة 
)25( باعتبــار مــن قــام بتســجيل العالمــة مالــكاً لهــا وأحقيتــه فــي طلــب منــع غيــره مــن اســتعمالها وحــددت المــادة )26( اســتمرار تلــك 

الحقــوق مــدة عشــر ســنوات إال إذا جــدد تســجيلها لمــدد أخــرى فــال عالقــة إذاً لهــذه المــواد بتســجيل العالمــة خــارج المملكــة ..... وكل 
هــذه المــواد تتعلــق بتســجيل العالمــة فــي المملكــة وإجراءاتهــا ومــا يترتــب علــى ذلــك طبقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة، ولــو كان تســجيل 
العالمــة فــي أي بلــد خــارج المملكــة كافيــاً فــي هــذا الصــدد كمــا ذهبــت إليــه الدائــرة ـ خطــأ ـ اســتناداً إلــى المــادة )25( لمــا احتــاج األمــر 
إلــى أن تجهــد الدائــرة نفســها فــي البحــث عــن أســباب أخــرى كمــدى ثبــوت الشــهرة العالميــة وهــو الســبب الــذي أشــارت إليــه الدائــرة.                                                         
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بالنظــر وصالحــة لتمييــز منتجــات صناعيــة أو تجاريــة أو حرفيــة أو زراعيــة أو مشــروع 
ــة  ــراد وضــع العالم ــى أن الشــئ الم ــة عل ــة, أو للدالل ــروة طبيعي ــات أو ث اســتغالل للغاب
ــه, أو  ــار ب ــه أو االتج ــه أو اختراع ــه أو انتقائ ــي صنع ــة بداع ــك العالم ــود لمال ــه يع علي
للداللــة علــي تأديــة خدمــة مــن الخدمــات")136(, فاالعتــداء علــى العالمــات التــي يتخذهــا 
المتجــر شــارة لتميــز منتجاتــه أو بضائعــه, بتقلديهــا أو تزويرهــا يعــد مــن المنافســة غيــر 
المشــروعة )137(, نظــرا لكــون العالمــة التجاريــة أهــم العناصــر المعنويــة للمتجــر, فهــي 
وســيلة مهمــة الجتــذاب العمــالء, ألن الكثيــر منهــم يبحــث عــن العالمــة التجاريــة المميــزة 
أكثــر مــن بحثــه عــن المنتــج نفســه, كمــا أنهــا تحمــي مالكهــا مــن المنافســين, لــذا كان ال 
بــد مــن حمايتهــا, حتــى ال تتعــرض للهــدم عبــر أســاليب المنافســة غيــر المشــروعة )138(.

ــك  ــط العمــالء بيــن منتجيــن, وذل ــة تــؤدي إلــى خل ــع تقليدهــا بطريق وتكــون حمايتهــا بمن
ــن الســلعتين  ــل بي ــرق العمي ــث ال يف بمحــاكاة عالمــة مشــابهة لتاجــر منافــس )139(, بحي

)136( نظام العالمات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /21 بتاريخ 28 /5 /1423هـ.

)137(  د. سميحة القليوبي ،مرجع سابق، ص406.

)138(  د. زينة الصفار ،مرجع سابق. ص64.

 "BANK 24" :ــق بإدعــاء مــن صاحــب عالمــة الخدمــة ــي دعــوى تتعل ــا" ف ــة العلي ــة الفدرالي )139(  نظــرت "المحكمــة األلماني

ــك معلومــات  ــة ضــد العالمــة "Immobilien 24" المســتخدمة بالنســبة لمشــروع إدارة بن المســتعملة و المســجلة للخدمــات المالي
علــى اإلنترنــت يتعلــق بالعقــارات يوضــع تحــت خدمــة الراغبيــن بالشــراء أو االســتئجار و الراغبيــن بالبيــع والتأجيــر وقــد ُســجلت 
هــذه العالمــة بتاريــخ الحــق للعالمــة األولــى. محكمــة الدرجــة األولــى ومحكمــة االســتئناف رفضتــا الدعــوى بســبب عــدم التشــابه 
بيــن العالمتيــن والخدمــات التــي تتعلــق كل مــن العالمتيــن بهمــا، أمــا المحكمــة العليــا فــكان لهــا رأي آخر،جــاء فــي قــرار المحكمــة 
العليــا)  ( "أنــه بحســب االجتهــاد المســتقر لهــذه المحكمــة يتوجــب، عنــد النظــر إذا مــا كان هنــاك احتمــال للخلــط  بيــن العالمتيــن مــن 
قبــل الجمهــور، أن يتــم النظــر فــي ظــروف كل قضيــة بشــكل إفــرادي علــى حــدة، هنــاك ترابــط وتفاعــل بيــن التشــابه بيــن العالمــات 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاًء عل ــز، بن ــى التميي ــى عل ــدرة العالمــة األول ــن ق ــي يســتعملون بالنســبة لهــا وبي ــن الخدمــات الت أنفســهم والتشــابه بي
التشــابه القليــل بيــن الخدمــات يمكــن أن يعــوض بشــدة التشــابه بيــن العالمــات نفســها، وبالعكــس، وكذلــك يمكــن أن تعويضــه بالقــدرة 
الكبيــرة علــى التمييــز التــي اكتســبتها العالمــة األولــى، لقــد وقعــت محكمــة االســتئناف بالخطــأ عندمــا نفــت وجــود تشــابه بيــن الخدمات 
الماليــة المصرفيــة المغطــاة بعالمــة المدعــي وبيــن الخدمــات التــي تغطيهــا عالمــة المدعــى عليــه وهــي توفيــر بنــك معلومــات علــى 
ــي  ــاد القضائ ــه بحســب االجته ــت أن ــة تابع ــارات". المحكم ــن للعق ــتأجرين والمؤجري ــن والمس ــترين والبائعي ــة المش ــت لخدم اإلنترن
لمحكمــة العــدل األوروبيــة، فإنــه عندمــا تــم تحديــد التشــابه بيــن الخدمــات يجــب النظــر إلــى العالقــة بيــن الخدمــات، وبشــكل خــاص 
لنوعهــا والهــدف منهــا إضافــة لــرأي الجمهــور عــن هــذه الخدمــات ومــن يؤديهــا عــادة. "لقــد أخطــأت محكمــة االســتئناف عندمــا لــم 
تأخــذ بعيــن االعتبــار العالقــة الوثيقــة بيــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة والخدمــات المتصلــة بالعقــارات. هــذه العالقــة تظهــر، علــى 
ســبيل المثــال، مــن خــالل واقــع أن المصــارف والمؤسســات الماليــة أصبحــت تنشــط فــي مجــال العقــارات والخدمــات المتصلــة بهــا. 
محكمــة االســتئناف لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار أن البنــوك تنشــط بشــكل خــاص فــي مجــال التمويــل العقاريــة، حيــث أنهــا تمــول صفقــات 
الشــراء للعقــارات. لذلــك، فــإن رفــض اعتبــار أن هنــاك احتمــال للخلــط  بيــن العالمتيــن ألنــه ال يوجــد تشــابه بيــن الخدمــات فــي غيــر 
محلــه". القــرار الصــادر فــي القضيــة رقــم IZR 99/156 تاريــخ 24 ديســمبر عــام 2002، منشــور باللغــة األلمانيــة فــي مجلــة 

GRUR لعــام 2002، صفحــة 544 وباللغــة اإلنجليزيــة فــي مجلــة IIC، عــدد 34 صفحــة 434.

أو المنتجيــن و يقــع فــي اللبــس, أو الحــط مــن قيمتهــا لــدى العمــالء )140( أو إزالتهــا مــن 
المنتجــات ممــا قــد يتســبب فــي عــدم بيــع المنتــج, أو حرمــان التاجــر صاحــب المنتــج مــن 
المراقبــة الدقيقــة لعمليــات بيعــه )141(, ألن حجــم البيــع يســاعد فــي تحديــد كميــة التصنيــع 
أو االســتيراد, كمــا يســاعد فــي تحديــد ســعر المنتــج،وإذا كانــت ملكيــة العالمــة التجاريــة 
هــي لمــن ســبق فــي اســتخدامها قبــل غيــره, فالتســجيل ال يوجــد الملكيــة, وإنمــا يقررهــا 

ويؤكدهــا )142(.

وقــد بلــغ عــدد الشــكاوي الخاصــة بمــا يشــتبه أنــه مخالــف لنظــام العالمــات التجاريــة التــي 
ــا خــالل عــام 1427هـــ. )3065( شــكوى  ــوزارة التجــارة الســعودية وفروعه وردت ل
ضــد بضائــع مختلفة,كانــت العطــور ومســتحضرات التجميــل واألجهــزة الكهربائيــة وقطــع 

غيــار الســيارات تشــكل الغالبيــة منهــا )143(.

3. االعتــداء علــى بــراءة االختــراع: تعــرف بــراءة االختــراع )144( بأنهــا: "الشــهادة التــي 
تمنحهــا الســلطة المختصــة للمختــرع, وتخولــه حــق اســتغاللها دون غيــره" )145( فمــن حق 
كل صاحــب بــراءة اختــراع االســتئثار بثمــرة جهــده و اختراعــه باســتعماله أو اســتثماره, 
ــى يتضمــن  ــراع, حت ــة لالخت ــة الدول ــك كان الهــدف مــن تســجيله هــو حماي فمــن أجــل ذل
المختــرع حقــه ويســتثمره إن شــاء, حتــى يعــود عليــه بمــا أنفقــه مــن جهــد ذهنــي وأمــوال 
أثنــاء إجــراء تجاربــه, و للتعــدي علــى االختــراع مــن قبــل المتنافســين صــورا متعــددة, فقــد 
يكــون بتقليــده وذلــك بصنــع نفــس الشــيء المختــرع, أو محاكاتــه حتــى لــو لــم تكــن بإتقــان, 
ــه,  ــراع المنافــس اســتيراده, أو باســتعماله دون إذن صاحب ــد عــن اخت ــراع مقل ــع اخت أو بي
أو باالدعــاء بــأن المنتــج قــد حصــل علــى بــراءة اختــراع, ممــا يــؤدي إلــى تضليــل العميــل 

حــول المنتــج, فهــذا االدعــاء كاذب يعــد مــن المنافســة غيــر المشــروعة )146(.

)140( د.كيالني بن عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص137.

)141( د. جوزف نخلة سماحة مرجع سابق ص241.

)142( د. طعمة صعفك الشمري مرجع سابق ص25.

www.commerce.gov.sa 143( التقرير السنوي ألعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة السعودية لعام 1427هـ(

)144( عــرف  د. إليــاس حــداد االختــراع بأنــه "ابتــكاري صناعــي جديــد, أو اكتشــاف طريقــة جديــدة للحصــول علــي إنتــاج صناعــي 

قائــم. أو الوصــول إلــي تطبيــق جديــد لطريقــة صناعيــة معروفــة". القانــون التجــاري. مؤسســة الوحدة. 1400هـــ. ص97.

)145( د. عليان الشريف و آخرون. مرجع سابق. ص66.

)146( د. زينة الصفار، مرجع سابق. ص88.
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- الصورة الموجهة إلى السوق:
يلجــأ التاجــر فــي هــذا القســم إلــي اســتعمال وســائل ال تســتهدف تاجــراً بعينــه؛ و تــؤدي 
إلــى اجتــذاب أكبــر عــدد مــن العمــالء مــن جميــع التجــار الممارســين لنفــس النشــاط, و 
تتســبب فــي تقييــد المنافســة, وال يكــون العمــل فــي هــذه الصــور موجهــاً ضــد تاجــر معيــن, 
حيــث يقــوم التاجــر ببعــض التصرفــات التــي تؤثــر علــى الســوق, فاالعتــداء عنــا يمــون 
علــى الســوق بأكملــه, ال علــي محــل تجــاري معيــن )147(, و تعتبــر األفعــال التــي تنــدرج 
تحــت هــذه الصــورة, مــن أكثــر األفعــال المنصــوص عليهــا فــي أنظمــة و قوانيــن المنافســة 
ــر  ــق ازدهــار االقتصــاد, وتؤث ــد المنافســة, و تعي ــي تقي ــا هــي الت ــر المشــروعة, ألنه غي
ــن  ــذه القواني ــمي ه ــا تس ــاً م ــواء, و غالب ــد س ــى ح ــتهلكين عل ــتثمرين و المس ــي المس عل
بقانــون المنافســة و لكنهــا تســمي فــي بعــض الــدول بمكفاحــة أو مناهضــة االحتــكار كمــا 
فــي أمريــكا و روســيا و الصيــن )148(, أو قانــون التكتــالت, كمــا فــي ألمانيــا و سويســرا 

والنمســا )149(, و مــن األعمــال التــي تؤثــر علــي الســوق مــا يلــي:

1 - التواطؤات والتكتالت غير النظامية:
التوطــؤات والتكتــالت والكارتــل و االتفاقــات, غيــر النظاميــة أو غيــر القانونيــة أو التقييــد 
ــاً هــو:  األفقــي للمنافســة أو إعاقــة المنافســة, كلهــا مصطلحــات تعنــي شــيئاً واحــداً تقريب
"اتفــاق بيــن عــدة شــركات أو مشــروعات كل منهــا ذات إدارة مســتقلة, و ذلــك مــن أجــل 
الحــد مــن المنافســة أو إلغائهــا, فتتقاســم اإلنتــاج و األســواق وتتفــق علــى سياســة األســعار 
ــن  ــي بي ــا "ســلوك اتفاق ــي بأنه ــون اليابان ــا القان ــى األســواق")150(, و عرفه وتســيطر عل
الملتزميــن مــن أجــل تقييــد أو تفــادي المنافســة, فــي عمــل مــن األعمــال التجاريــة, الــذي 

يــؤدي إلــي تقييــد جوهــري للمنافســة خالفــاً للمصلحــة العامــة" )151(.

وال يــكاد يخلــو أي قانــون منافســة مــن حظــر تلــك التواطــؤات والتكتــالت، لمــا تســببه مــن 

)147( د.كيالني بن عبد الراضي محمود، مرجع سابق. ص156.

)148( د.أحمد بن عبد الرحمن الملحم، التقييد األفقي للمنافسة، مرجع سابق ص23.

)149( د.أحمد بن عبد الرحمن الملحم، التقييد األفقي للمنافسة. مرجع سابق ص23.

)150( د.رفيق المصري, أصول االقتصاد اإلسالمي, بيروت, دار القلم 1989م. ص140.

)151( قانــون التصــدي لالحتــكار اليابانــي, الصــادر ســنة 1947م المــادة -2 6,د. أحمــد بــن عبــد الرحمــن الملحــم، التقييــد األفقــي 

للمنافســة. مرجــع ســابق ص38.

ضــرر بالســوق والعمــالء، إذ يختــل قانــون العــرض والطلــب، وبالتالــي يختــل التــوازن 
مــا بيــن اإلنتــاج واالســتهالك )152(.

ــى: "حظــر  ــع مثــل هــذه التكتــالت فنــص عل وقــد تضمــن قانــون المنافســة الســعودي من
الممارســات أو االتفاقيــات أو العقــود بيــن المنشــآت المتنافســة أو تلــك التــي مــن المحتمــل 
أن تكــون متنافســة )153(، ســواًء أكانــت العقــود مكتوبــة أو شــفهية، وصريحــة كانــت أم 
ضمنيــة، إذا كان الهــدف مــن هــذه الممارســات أو االتفاقيــات أو العقــود أو األثــر المترتــب 

عليهــا تقييــد التجــارة أو اإلخــالل بالمنافســة بيــن المنشــآت")154(.

ثالثا: الركن المعنوي:
ــا تشــترط  ــش فإنه ــة ومكافحــة الغ ــات التجاري ــة العالم ــة بحماي ــة المتعلق ــبة لألنظم بالنس
ــام  ــي الع ــد الجنائ ــر القص ــوي تواف ــا المعن ــام ركنه ــترط لقي ــا تش ــة )155( ،أي أنه العمدي

بعنصريــة العلــم واإلرادة.

وهديــاً بذلــك فيتعيــن أن يعلــم المتهــم مرتكــب الجريمــة أنــه يقــوم مثــال بإفشــاء أو إذاعــة أو 
نشــر معلومــات خاصــة بمنشــأة مــا أو أن هــذه البضائــع مقلــدة وأن ذلــك ســيؤدى إلــى قيــام 
منافســة غيــر مشــروعة بيــن الشــركات العامــة فــي ذات المجــال وأنــه كان يتعيــن عليــه 

الحفــاظ علــى ســرية تلــك البيانــات أو المعلومــات الخاصــة بعملــه.

ــه إرادة  ــزم أن تتج ــث يل ــن حي ــك الرك ــي لذل ــوذج القانون ــال النم ــي الكتم ــم ال يكف والعل
الجانــى إلــى إتيــان الســلوك )اإلفشــاء – النشــر – اإلذاعــة( والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك 
الفعــل وهــي قيــام المنافســة غيــر المشــروعة بيــن الشــركات أو المنشــآت بســبب تســريب 

تلــك المعلومــات التــي اتصــل علمــه بهــا بحكــم وظيفتــه أو بســببها.

)152( د. أحمد بن عبد الرحمن الملحم، التقييد األفقي للمنافسة. مرجع سابق ص36.

)153( د. عرف إلياس حداد، القانون التجاري، مؤسسة الوحدة، ،1400هـ.ص34.

)154( المادة الرابعة.

)155( 54/ت/4 لعــام 1410هـــ  مجموعــة المبــادئ الصــادرة عــن الدائــرة التجاريــة بديــوان المظالــم ،حكمــت الدائــرة: أوالً: بعــدم 

إدانــة المدعــى عليهمــا بمــا نســب إليهمــا ،ثانيــاً: مصــادرة مــا تــم حجــزه لديهمــا مــن زيــت الفازليــن المقلــد وقــدره واحــد وتســعون 
قــارورة وإتالفــه، وأقامــت قضاءهــا علــى ســند مــن إنــكار المدعــى عليهمــا بــأن زيــت الشــعر الــذي قامــا بشــرائه مــن دولــة اإلمــارات 
كان مقلــد وأنهمــا كانــا يظنــان أنــه زيــت أصلــي لموافقتــه فــي اللــون والشــكل لزيــت الفازليــن األصلــي وأن الدائــرة لــم يتبيــن لهــا 
ــة تعاقــب بالحبــس... مــع  ــدة وكانــت المــادة )49/3( مــن نظــام العالمــات التجاري ــأن  هــذه البضاعــة مقل مــا يــدل علــى علمهمــا ب

علمــه بذلــك.                                                                                                                          
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وقــد نــص المنظــم فــي نصوصــه علــى جــزاءات فــي حالــة قيــام الجريمــة بصــورة غيــر 
عمديــة كمــا قــرر العقوبــة فــي حالــة ارتــكاب ممارســات تجاريــة غيــر مشــروعة.

المطلب الثاني الجزاء المترتب على تلك المسؤولية
نــص النظــام الســعودي فــي نظــام المنافســة م/25 التاريــخ : 4 /5 /1425هـــ ،والمعــدل 
بالمرســوم رقــم م/24 فــي 11 /4 /1435ه علــى جــزاءات تتناســب مــع أي فعــل إيجابــي 
أو ســلبي  يكــون منطويــا علــى منافســة غيــر مشــروعة أو علــى االحتــكار ويتمثــل ذلــك 
الجــزاء فــي الغرامــة الماليــة؛ إذ نــص علــى مــا يلــي: "مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة 
ــة عشــرة(  ــه المــادة )الثالث أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر، ودون إخــالل بمــا نصــت علي
مــن هــذا النظــام يعاقــب كل مــن يخالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام بغرامــة ماليــة 
ال تتجــاوز )10 %( مــن إجمالــي قيمــة المبيعــات أو بمــا ال يتجــاوز عشــرة مالييــن لا 
،وفــي حالــة تكــرار المخالفــة تضاعــف الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة, وإذا 
اســتمرت المخالفــة - بعــد صــدور القــرار أو الحكــم بالعقوبــة - يجــوز للجنــة إيقــاف نشــاط 
المنشــأة مؤقتــاً لمــدة ال تتجــاوز شــهراً أو إلغــاء الترخيــص نهائياً،وينشــر القــرار أو الحكــم 
علــى نفقــة المخالــف بعــد اكتســاب أي منهمــا الصفــة النهائيــة, وفــي جميــع األحــوال يلــزم 
المخالــف بــرد جميــع المكاســب التــي حققهــا نتيجــة المخالفــة, مــع مراعــاة حكــم المــادة 

)الثامنــة عشــرة( مــن هــذا النظــام" )156(.

ــة  ــة الغرام ــر عقوب ــة لتقري ــام المنافس ــل لنظ ــي التعدي ــعودي ف ــم الس ــن المنظ ــد أحس وق
النســبية حتــى يحقــق عنصــر الــردع العــام والخاص،ورفعــه فــي التعديــل الحــد األقصــى 

ــون لا. ــى عشــرة ملي ــون لا إل ــن خمســة ملي ــة م للغرام

كما نص المنظم السعودي في المادة الخامسة عشر المعدلة من نظام المنافسة على:

1 - يشــكل المجلــس لجنــة مــن خمســة أعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم مستشــار نظامــي 
علــى األقــل ويصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر، وتختــص بالنظــر والفصــل فــي المخالفــات 

التــي تســتوجب عقوبــة الغرامــة .

2 - يكــون نفــاذ قــرارات اللجنــة المتعلقــة بإيقــاع الغرامــة أو إيقــاف نشــاط المنشــأة مؤقتــاً 

)156( نظام المنافسة السعودي. المادة رقم )12(.

ــرار  ــذ ق ــة بوقــف تنفي ــم يصــدر حكــم مــن المحكمــة اإلداري مــن تاريــخ صدورهــا, مــا ل
اللجنــة فــي هــذا الشــأن.

3 - يجــوز االعتــراض علــى قــرارات اللجنــة أمــام المحكمــة اإلداريــة خــالل خمســة عشــر 
يومــاً مــن تاريــخ إبــالغ المخالــف بالقــرار, وفــي حالــة إلغائــه تتولــى المحكمة اإلداريــة 

النظــر فــي المخالفــة وإيقــاع العقوبــة المناســبة.

4 - تتولــى المحكمــة المختصــة النظــر فــي المخالفــات المشــار إليهــا فــي المــادة )الثالثــة 
عشــرة( مــن هــذا النظــام, وإيقــاع العقوبــات الــواردة فيهــا.

وقــد تصــل العقوبــة إلــى الحبــس إذا رأت اللجنــة ذلــك فنــص النظــام "إذا رأت اللجنــة بعــد 
ــكل مــن أفشــى ســرا مــن أســرار  ــة الســجن ل ــة أنهــا تســتوجب عقوب ــي المخالف النظــر ف

ــس المنافســة " )157(. المجلس"مجل

كمــا يحــق للمجلــس حمايــة المنافســة إصــدار قــرار باتخــاذ أحــد التدابيــر اآلتيــة أو بعضهــا 
عنــد ثبــوت مخالفــة ألحــد أحــكام هــذا النظــام:

ــا  ــة تحدده ــرة زمني ــالل فت ــة خ ــة المخالف ــه وإزال ــِل أوضاع ــف بتعدي ــف المخال 1( تكلي
ــة. الالئح

ــة، أو  2( تكليــف المخالــف بالتصــرف فــي بعــض األصــول أو األســهم أو حقــوق الملكي
القيــام بــأي عمــل آخــر يكفــل إزالــة آثــار المخالفــة.

3( إلــزام المخالــف بدفــع غرامــة يوميــة ال تقــل عــن ألــف لا وال تتجــاوز عشــرة آالف 
لا حتــى إزالــة المخالفــة )158(.

ولقــد قــرر المنظــم  المصــري فــي المــادة 22 أنــه مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد 
ــة أي مــن أحــكام المــادة 16 مــن هــذا القانــون بغرامــة التقــل عــن  ــى مخالف ،يعاقــب عل
ــة ســالبة  ــة عقوب ــون أي ــم يتضمــن القان ــه وال تجــاوز 50 ألــف جنيه،ول عشــرة آالف جني

)157( نظــام المنافســة الســعودي. المــادة رقــم )13(. المــادة الثالثــة عشــرة يعاقــب كل مــن أفشــى ســراً لــه عالقــة بعملــه طبقــاً ألحــكام 
الفقــرة )5( مــن المــادة )الحاديــة عشــرة( مــن هــذا النظــام، أو حقــق نفعــاً بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بغرامــة ماليــة ال تتجــاوز 

خمســة مالييــن لا أو بالســجن لمــدة ال تزيــد عــن ســنتين أو بهمــا معــاُ.
)158( نظام المنافسة السعودي. المادة رقم )16(.
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للحرية،كمــا أن الغرامــة لــم تحقــق العدالــة بالتــزام المخالــف بســداد قيمــة منصفــة لإلضرار 
بالتنافســية ،وهــز الثقــة فــي األســواق،كما لــم تتضمــن بُعــدا اجتماعيــا فــي إنشــاء صنــدوق 
ــدم  ــتهلكين ،لع ــا المس ــي يتكبده ــائر الت ــرا للخس ــات ،جب ــك الغرام ــة تل ــن حصيل ــول م يم

تمتعهــم بســعر عــادل ،ويكــون ذلــك بتوفيــر الســلع بســعر منصــف ،وعــادل )159(.

كمــا أحســن المنظــم المصــري فــي المــادة 25 بأنــه يعاقــب المســئول عــن اإلدارة بــذات 
ــي  ــات الت ــالال بالواجب ــل إخ ــه،وكان يمث ــت علم ــون ،إذا ثب ــذا القان ــررة له ــكام المق األح
ــه مــن  ــاري بمــا يحكــم ب ــة الشــخص االعتب ــه مهــام منصبه،وتشــمل العقوب تفرضهــا علي
ــادة  ــي الم ــنة2008م ف ــم 193 لس ــة رق ــص الالئح ــا ن ــة أو تعويضية،كم ــات مالي عقوب
36 أنــه يعفــي كل مــن أبلــغ بنصــف العقوبــة المقــررة ،وإن كان مــن األْوفــق أن يعاقــب 

الشــخص أو األشــخاص الذيــن قــد يتالعبــون باألســواق أو يحتكــرون الســلع،كما أنــه لــم 
ــكار. ــع عليهــا االحت ــع التــي وق ــى البضائ ــة المصــادرة عل ــى عقوب ينــص عل

ومنــع  المنافســة  شــؤون  مجلــس  تبعيــة  فــي  متمثلــة  كبيــرة  ثغــرة  هنــاك  أن  كمــا 
ــد  ــس يع ــذا المجل ــتقاللية ه ــك أن اس ــوزراء المصري،والش ــس ال ــس مجل االحتكار،لرئي

.)160( الحيــدة  ضمانــة هامة،بمــا يكفــل تحقيــق 

لــم  يضــع المنظــم الكويتــي عقوبــة جنائيــة إلســاءة اســتغالل المركــز االحتــكاري , واكتفــي 
بمــا قــرره فــي هــذا الصــدد بشــأن المســئولية المدنيــة , وقــد جانَــب المنظــم الصــواب فــي 
ذلــك , الن اإلســاءة فــي حــد ذاتهــا تشــكل عمــل مــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة 
, ورغــم ذلــك لــم يشــملها يخضعهــا المقنــن لنــص المــادة  )60 مكررا/هـــ( التــي قــررت 

ــة الســعودية، ومــن ضمنهــا ســلعة  ــس بعمــل دراســة ألهــم الســلع فــي ســوق المملكــة العربي ــة العامــة للمجل ــادرت األمان )160( ب

حليــب األطفال،كونهــا مــن الســلع االســتهالكية المهمــة ولالرتفاعــات المتزايــدة فــي أســعار الحليــب رغــم الدعــم الحكومــي والمقــدر 
ــخ 25/1/1433ه20/12/2011-م ،  ــم ( 74/2011)بتاري ــرار رق ــس الق ــدر المجل ــرار المجلس:أص ــكل كجم.ق ب ( 10( لا ل
والقاضــي بالبــدء باتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع االســتدالالت والتحقيــق فــي قيــام الشــركات العاملــة فــي ســوق حليــب 
األطفــال واألطــراف ذات العالقــة بانتهــاك أي مــن مــواد نظــام المنافســة واالدعــاء فيهــا وقــد بــدأت األمانــة العامــة للمجلــس بإنفــاذ 
قــرار المجلــس مــن خــالل إجــراء مراحــل البحــث والتحــري والتحقيــق مــع المنشــآت المعنيــة بالدراســة واألطــراف األخــرى ذات 

العالقــة والزال الموضــوع تحــت الدراســة.
http://www.coc.gov.sa/go/uploads/Articles/52/attachments/Report2013.pdf

)159( د. عبــد الوهــاب األميــن ، التنميــة االقتصاديــة ،المشــكالت والسياســات المقترحــة ، مــع إشــارة إلــى البلــدان العربيــة ، دار 

حافــظ للنشــر والتوزيع،جــدة،2000م،ص12. د.جــالل أميــن ، العولمــة والتنميــة العربيــة مــن حملــة نابليــون إلــى جولــة االروغــواي 
، 1998-1798، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة الطبعــة األولــى ،بيــروت ص13.د. محمــد نصــر مهنــا، اإلدارة العامــة وإدارة 

الخصخصــة مــع نمــاذج لتجــارب دول العالــم ، اإلســكندرية، الكتــب الجامعــي الحديــث ، 2006م .ص33.

عقوبــة جنائيــة ألعمــال المنافســة غيــر المشــروعة .

ــز  ــى مرك ــن يصــل إل ــة لم ــة جنائي ــي عقوب ــد رصــد المنظــم الكويت ــك فق ــب ذل ــى جان إل
ــر المشــروعة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  ــكاري مــن خــالل أعمــال المنافســة غي احت
ــم يجعــل أعمــال إســاءة اســتغالل المركــز االحتــكاري خاضعــا لنــص  )60مكــررا( , ول

ــك المــادة . تل

وعلــى المنظــم التدخــل فــي ذلــك فإمــا أن يرصــد عقوبــة جنائيــة إلســاءة اســتغالل 
المركــز االحتــكاري , أو أن يخضــع إســاءة اســتغالل المركــز االحتــكاري لنــص المــادة 

ــروعة . ــر المش ــة غي ــال المنافس ــة ألعم ــة جنائي ــرر عقوب ــي تق )60مكررا-هـــ-( الت

مــع مالحظــة إمكانيــة تكييــف الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )60مكررا/جـــ( الخاصــة بإســاءة 
اســتغالل المركــز االحتــكاري ) .................... 2 - خفــض كميــة الســلع أو الخدمــات 
المعروضــة مــن قبلــه فــي الســوق أو تقديــم خدمــة ال تتــالءم مــع حجــم المقابــل الــذي يتلقــاه 
. .......( , يمكــن تكييفهــا علــى أســاس المــادة ) 2 ( مــن المرســوم بقانــون رقم10لســنة 
ــا ,  ــعار بعضه ــد أس ــلع وتحدي ــعار الس ــي أس ــار ف ــى االتج ــراف عل ــأن اإلش 1979م بش

ــد نصــت  ــع , وق ــح مصطن ــق رب ــة الســلع المعروضــة لتحقي ــث حظــرت خفــض كمي حي
المــادة )14( مــن القانــون ســالف الذكــر علــى )يعاقــب بالحبــس ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر 
ــد عــن عشــرة  ــار وال تزي ــي دين ــل عــن ألف ــة ســنوات وبغرامــة ال تق ــد عــن ثالث وال تزي
آالف دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن ( ,  مــع مالحظــة أن النــص يطبــق علــى الســلع 
دون أن يشــمل الخدمــات , علمــاً بــأن النيابــة العامــة هــي المختصــة بالتحقيــق والتصــرف 

واالدعــاء بشــأن القانــون ســالف الذكــر , بموجــب المــادة )20( منــه )161(. 

ال تشــكل الجرائــم المنصــوص علــى عقوبتهــا فــي الشــريعة اإلســالمية نســبة كبيــرة مــن 
الجرائــم، فأغلــب الجرائــم لــم ينــص علــى عقوبتهــا، رغــم أنهــا ضــارة بالمجتمــع، لكــن 
تــرك تقديرهــا لولــي األمــر، الــذى يقدرهــا بحســب صغرهــا وعظمتهــا )162(، وبحســب 

)161( د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص 202.

)162( 183 /ت/4 لعــام 1411هـــ مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا هيئــة التدقيــق التجــاري فــي ديــوان المظالــم مــن عــام 1407 

ـ 1423هـــ ،اليلــزم مــن عــرض بضاعــة مقلــدة مــن قبــل المؤسســة أن يكــون صاحبهــا هــو المســئول عــن هــذه المخالفــة بــل ال بــد 
مــن تحديــد اســم الشــخص المســئول عــن هــذه الواقعــة والــذي يمكــن أن تنســب إليــه المخالفــة ســواء كان صاحــب المؤسســة أو أي 

مســئول فيهــا.
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الظــروف المحيطــة بهــا، ويســمى هــذا النــوع مــن العقوبــات بالتعازيــر.

وعــرف "المــاوردى" التعازيــر )163( بأنهــا: "تأديــب علــى ذنــوب لــم تشــرع فيهــا 
الحــدود" )164(، فجميــع الممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة، تدخــل تحــت هــذا القســم 
مــن العقوبــات، الحتوائهــا علــى الضــرر والخديعــة، فـ"الضــرر يــزال" كمــا تقــرر، وتبقــى 
الخديعــة التــي يجــب المعاقبــة عليهــا، قــال "مالــك": "مــن بــاع عبــداً أو وليــدة وبــه عيــب 

غــر بــه ودلســه فإنــه يعاقــب ويــرد عليــه" )165(.

ــر  ــظ والتذكي ــن الوع ــدأ م ــروعة ،فتب ــر المش ــة غي ــة التجاري ــات المنافس ــدرج عقوب وتت
والنهــى ثــم التهديــد والوعيــد، لتصــل بعــد ذلــك إلــى عقوبــة بدنيــة ســواء أكانــت الحبــس أم 
الضــرب، قــال "ابــن عابديــن" فــي المحتكــر: "ويأمــره القاضــي ببيــع مــا فضــل وينهــاه عن 
االحتــكار، ويعظــه ويزجــره عنــه فــإن لــم يبيــع، رفــع إليــه ثانيــاً وفعــل بــه كذلــك وهــدده، 
فــإن رفــع إليــه ثالثــاً حبســه وعــزره، وبــاع القاضــى عليــه طعامــاً مــن غيــر رضــاه، قياســاً 

علــى الحجــر لدفــع ضــرر عــام" )166(.

فــإن لــم ينفــع أســلوب النصــح مــع المخالــف فالبــد مــن إزالــة الضــرر عــن الغيــر بإجبــار 
المحتكــر علــى البيــع والتوقــف عــن االحتــكار، ولــو أدى ذلــك إلــى ســجنه.

ومــا قيــل فــي المحتكــر يقــال فــي المدلــس، فإنــه يجبــر علــى رد الســلعة إذا طلــب ذلــك 
ــه أن  ــا ال خــالف في ــد": "مم ــد الحفي ــن رش ــال "اب ــه، ق ــى خديعت ــؤدب عل ــترى، وي المش
الواجــب علــى مــن غــش أخــاه المســلم، أو غــره، أو دلــس بعيــب: أن يــؤدب علــى ذلــك، 
مــع الحكــم عليــه بالــرد؛ ألنهمــا حقــان مختلفــان: أحدهمــا هلل؛ ليتناهــى النــاس عــن حرمــات 

هللا، واآلخــر للمدلــس عليــه بالعيــب فــال يتداخــالن" )167(.

ــرب،  ــجن والض ــب بالس ــلمين يعاق ــواق المس ــي أس ــش ف ــن غ ــب": "م ــن حبي ــل "اب ونق
وباإلخــراج مــن الســوق إن كان اعتــاد الغــش، وال يرجــع إليــه حتــى تظهــر توبتــه")168(.

)166( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، مرجع سابق، ج6/ص399.
)167( الحطاب،محمد بن عبد الرحمن، مرجع سابق. ج4/ص227. عليش، محمد بن أحمد، مرجع سابق. ج5/ص188.

)168( عليش،محمد بن أحمد،منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر. 1409هـ. ج4/ص535. 

)163( التعزيــر فــي اللغــة: التوقيــت علــي الفرائــض واألحــكام وأصــل التعزيــر: التأديــب. انظــر: مــادة )ع ز ر( ابــن منظــور. محمــد 
بــن مكرم. مرجــع ســابق. ج4/ص562.

)164( المارودي، أبو الحسن علي بن محمد، مرجع سابق، ص266.
)165( عليش، محمد بن أحمد، مرجع سابق، ج5/ص188.

وهناك مسألتان اختلف العلماء في حكمهما:

ــى: "حــق  ــاء ف ــا العلم ــد بحثه ــده ؟ وق ــا عن ــع م ــزام المضــار ببي ــوز إل ــل يج ــى: ه األول
ــه". ــاس إلي ــة الن ــد حاج ــر رضــاه عن ــن غي ــه م ــر طعام ــى المحتك ــع عل القاضــى أن يبي

والثانية: اإللزام بسعر محدد للبيع أو ما يسمى بالتسعير.

أما المسألة األولى: فقد اختلف فيها العلماء على قولين:

القــول األول: يجــوز لإلمــام أو القاضــي ذلــك ، وروايــة عــن "أبــى حنيفــة" قــال الزيلعــى 
"وقيــل ببيعــه باإلجمــاع، ألن "أبــي حنيفــة" يــرى الحجــر لدفــع ضــرر عــام" )169(، ولــو 
طلــب المحتكــر أكثــر مــن قيمــة المثــل لــم يجــب )170(، قــال "الحطــاب": "فــإذا احتكــر 

وأضــر بالنــاس فيشــترك فيــه النــاس بالســعر الــذى اشــتراه بــه" )171(.

القــول الثانــى: ال يحــق ألحــد أن يجبــر المحتكــر، وهــو قــول "ألبــى حنيفــة" )172(، وذلــك 
لقولــه بعــدم الحجــر علــى الحــر البالــغ العاقــل، ونقــل هــذا القــول عــن "الشــافعي" )173(.

وأمــا المســألة الثانيــة فهــي: التســعير، وعرفــه "الشــوكاني": "أن يأمــر الســلطان أو نوابــه 
أو كل مــن ولــى أمــور المســلمين أمــرا أهــل الســوق أال يبيعــوا أمتعتهــم إال بســعر كــذا، 

فيمنعــوا مــن الزيــادة عليــه " )174(.

واختلف الفقهاء في حكمه على ثالثة أقوال:

القــول األول: عــدم جــواز التســعير، وهــذا هــو قــول الجمهــور )175( وقالــوا: إن النــاس 
مســلطون علــى أموالهــم والتســعير حجــر عليهــم، واإلمــام مأمــور برعايــة مصلحــة 
المســلمين، وليــس نظــره فــي مصلحــة رخــص الثمــن أولــى مــن نظــره فــي مصلحــة البائــع 

)169( الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، دار الكتب اإلسالمية، القاهرة، 2009، ج6/ص28.
)170( ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر،مرجع سابق، ص354.

)171( الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مرجع سابق، ج4/ص227.
)172( الكاساني، مسعود بن أحمد. مرجع سابق. ج5/ص129. ابن عابدين. محمد أمين. مرجع سابق. ج3/ص637.

ــروت.  ــائر اإلســالمية. بي ــد. دار البش ــر أحم ــد هللا نذي ــق عب ــاء. تحقي ــالف العلم ــد، مختصــر اخت ــن محم ــد ب )173( الطحاوي،أحم
ــة. 417هـــ. ج3/ص423. الطبعــة الثاني

)174( الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق. ج5/ص260.
)175( الكاســاني، مســعود بــن أحمــد، مرجــع ســابق. ج5/ص129. الشــيرازي. إبراهيــم بــن يوســف. مرجــع ســابق. ج1/ص922. 

ابــن قدامــة. موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد. مرجــع ســابق. ج4/ص151.
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بتوفيــر الثمــن، وإذا تقابــل األمــران وجــب تمكيــن الفريقيــن مــن االجتهــاد ألنفســهم، وإلــزام 
ــوَن  صاحــب الســلعة أن يبيــع بمــا ال يرضــى بــه منــاف )176( لقولــه تعالــى: ))إِالَّ أَن تَُك

نُكــْم(( )177(. تَِجــاَرةً َعــن تَــَراٍض ِمّ

واســتدلوا أيضــاً بمــا رواه أنــس رضــى هللا عنــه قــال: قــال النــاس: يــا رســول هللا غــال الســعر 
ــض الباســط  ــعر القاب ــو المس ــلم : )إن هللا ه ــه وس ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ــا فق ــعر لن فس
الــرزاق وإنــي ألرجــو أن ألقــى هللا وليــس أحــد منكــم يطالبنــي بمظلمــة فــي دم وال مــال( )178(.

ومــا رواه أبــو هريــرة رضــى هللا عنــه أن رجــالً جــاء فقــال: يــا رســول هللا ســعر فقــال: 
)بــل أدعــو( ثــم جــاءه رجــل فقــال: يــا رســول هللا ســعر فقــال: )بــل هللا يخفــض ويرفــع 
وإنــي أرجــو أن ألقــى هللا وليــس ألحــد عنــدي مظلمــة( )179(، والداللــة هنــا مــن وجهيــن:

األول: أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز ألجابهم إليه.

الثانــي: أنــه علــل ذلــك بكونــه مظلمــة والظلــم حــرام وألنــه مالــه فلــم يِجــز منعــه مــن بيعــه 
بمــا تراضــى عليــه المتبايعــان كمــا اتفــق الجماعــة عليــه )180(.

ــه مــر بحاطــب بــن أبــى بلتعــة بســوق  ــه أن واســتدلوا أيضــاً بقصــة عمــر رضــي هللا عن
المصلــى وبيــن يديــه غرارتــان فيهمــا زبيــب فســأله عــن ســعرهما فقــال لــه: مديــن لــكل 
درهــم فقــال لــه: عمــر قــد حدثــت بعيــر جــاءت مــن الطائــف تحمــل زبيبــاً وهــم يغتــرون 
بســعرك فإمــا أن ترفــع فــي الســعر وإمــا أن تدخــل زبيبــك البيــت فتبيعــه كيــف شــئت، فلمــا 
رجــع عمــر حاســب نفســه ثــم أتــى حاطبــاً فــي داره فقــال: إن الــذى قلــت لــك ليــس عزمــة 
منــي وال قضــاء إنمــا هــو الشــيء أردت بــه الخيــر ألهــل البلــد، فحيــث شــئت فبــع وكيــف 
شــئت فبــع، قــال "الشــافعي": فــي ســياق هــذا الحديــث: "وبــه أقــول ألن النــاس مســلطون 
علــى أموالهــم ليــس ألحــد أن يأخذهــا وال شــيئاً منهــا بغيــر طيــب أنفســهم إال فــي المواضــع 

التــي تلتزمهــم، وهــذا ليــس منهــا" )181(.

)180( ابن قدامة، مرجع سابق. ج4/ص151.

)181( ابن تيمية ، مرجع سابق. ج28/ص94.

)176( آبادي،محمد شمس الحق،عون المعبود،دار الكتب العلمية،بيروت،الطبعة الثانية. 1995م. ج9،ص230.

)178( رواه أبــو داود الحديــث رقــم )345(. ج3/ص272. والترمــذي الحديــث رقــم )1314(. ج3/ص606. وايــن ماجــه الحديــث 

رقــم )2200(. ج2/ص742. قــال األلبانــي: صحيــح. غايــة المــرام. ج1/ص194.
)179( رواه ابو داود الحديث رقم )3450(. ج3/ص272 قال األلباني في صحيح الجامع: صحيح )2836(.

القــول الثانــي: ال يجــوز التســعير إال وقــت الغــالء والحاجــة وهــو مــا ذهــب إليــه بعــض 
ــاع  ــاوى: "وال يســعر باإلجم ــي الفت ــاء ف ــافعية )183(، وج ــة )182( والش ــة والمالكي الحنفي
ــوق  ــة حق ــز القاضــي عــن صيان ــة، وعج ــن القيم ــدون ع ــام يتع ــاب الطع إال إذا كان أرب
المســلمين إال بالتســعير، فــال بــأس بــه بمشــورة أهــل الــرأي والبصــر وهــو المختــار وبــه 

ــى" )184(. يفت

ــاس  ــع ضــرورة الن ــا م ــن بيعه ــاب الســلع م ــع أرب ــل أن يمتن ــة": "فمث ــن تيمي ــول "اب ويق
إليهــا إال بزيــادة علــى القيمــة المعروفــة فهنــا يجــب عليهــم بيعهــا بقيمــة المثــل وال معنــى 

ــه" )185(. للتســعير إال إلزامهــم بقيمــة المثــل فيجــب أن يلتزمــوا بمــا ألزمهــم هللا ب

القــول الثالــث: جــواز التســعير ،وروى عــن "مالــك")186( وســعيد بــن المســيب" و"ربيعــة 
ابــن عبــد الرحمــن"، بــأن فيــه منــع مــن إغــالء الســعر)187(، وهــذا اإلطــالق فــي الجــواز 

مخالــف للنصــوص الصريحــة.

والراجــح: أن األصــل فــي التســعير الكراهــة ، ألن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم 
يســعر ولــم ينــص علــى التحريــم؛ ولكــون األصــل فــي الشــريعة هــو حريــة التعامــل بيــن 
النــاس مــا دامــوا واقفيــن عنــد حــدود هللا فــال ظلــم وال غــش وال احتــكار وال تالعــب فــي 
ــدر الحاجــة  ــس جــاز التســعير بق ــكار والتدلي ــم والغــش واالحت ــع الظل ــإذا وق األســعار، ف

ــح العــام. ويقتصــر علــى مــا يحتاجــه النــاس فقــط ،مراعــاة للصال

ويمكــن إجمــال العقوبــات التــي ذكرهــا الفقهــاء بمــا يلــي : الوعــظ والنصــح، ثــم التهديــد 
والوعيــد، فالتســعير واإللــزام بالبيــع عنــد الحاجــة، فالضــرب والحبــس، وأخيــراً: اإلخــراج 

مــن الســوق.

)182( العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم. مرجع سابق. ج4/ص380.

)183( النووي، يحيي بن شرف، روضة الطالبين. مرجع سابق. ج3/ص411.

)184( البلخي، نظام الدين وآخرون الفتاوي الهندية. دار الفكر. 1411هـ. ج3/ص214.

)185( ابن تيمية, محمد بن علي. مرجع سابق. ج28 ص77.

)186(  المنتقــى ، للباجــي )٥/ ١٣(، »المغنــي« البــن قدامــة  ٤/ ٢٣٩.الشــرح الكبيــر البــن قدامــة 4/ 44 . ســبل الســالم 4/ 128. 

الشــوكاني. محمــد بــن علي. مرجــع ســابق. ج5/ص260.
)187( ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، مرجع سابق، ج28/ص94.
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الخاتمة
الشــك أن البيئــة التجاريــة المثلــى ،والتــي تســعى لتلبيــة متطلبــات المجتمــع تعتمــد علــى 
ــر إجــراءات العمــل  ــة لتأطي ــى ايجــاد منظوم ــد عل ــذه المنافســة يعتم ــب ه المنافســة ، ول
وكفالــة المنافســة المشــروعة ومكافحــة المنافســة غيــر المشــروعة واالحتــكار واإلغــراق 

،لحمايــة األفــراد والمجتمــع مــن تلــك الممارســات غيــر المشــروعة.

كمــا أن المنافســة الحــرة قــد تغيــر أســاليب تأطيرهــا منــذ العصــور األولــى حتــى العصــور 
ــق  ــا يتف ــة ،وبم ــه للمعامــالت التجاري ــي تنظيم ــة ف ــة ، وســبق اإلســالم كل األنظم الحديث
ــد ســادت نظــم المنافســة الحــرة  ــادل التجــاري ،وق ــي ســبل التب ــع التطــور المســتمر ف م
فــي أســواق أوربــا ،إال أن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــالً مــع اكتشــاف المســتثمرين 
ــا المشــروع الكبيــر وحصولهــم علــى أربــاح تفــوق بكثيــر مــا كان يتحصــل لديهــم  لمزاي
منها،حينمــا كان العــرف الســائد يقضــي باالكتفــاء بحجــم صغيــر مــن المشــروعات، وهكــذا 
كان النــزوع نحــو التركــز االقتصــادي، ومنهــا ظهــرت الشــركات التــي تحتكــر نــوع معيــن 
مــن الســلع فــي ظــل غيــاب الرقابــة الفاعلــة مــن أجهــزة الدولة،وترويــج تلــك الشــركات 
ــاع  ــن إرج ــب والعرض،ويمك ــات الطل ــى معطي ــوق،والقائمة عل ــد الس ــن قواع ــذا م أن ه
عــدم اإلســتقرار فــي األســواق إلــى أســباب أخــرى غيــر المنافســة غيــر المشــروعة،ولكنها 
ــات  ــى األزم ــك إل ــع ذل ــكار واالغراق،ويرج ــن االحت ــدة م ــكال جدي ــى أش ــد تفضــى إل ق

ــة ،وإختــالل نظــم العــرض. اإلقتصادي

نستخلص مما سبق إلى النتائج التالية : 
1. أن المنافســة تنطــوي علــى التزاحــم بيــن الحرفــاء أو العمالء،لتلبيــة احتياجــات 

المســتهلكين.

ــن أو االنظمــة أو  ــة للدي ــي  اســتخدام وســائل منافي ــر المشــروعة تعن 2. أن المنافســة غي
ــي. ــة أو الشــرف المهن ــادات أو االســتقامة التجاري العــرف أو الع

ــي  ــراق ف ــكار واإلغ ــروعة  واالحت ــر المش ــة غي ــة التجاري ــة المنافس ــة مكافح 3. أن عل
الشــريعة والنظــام، هــي مــا تشــتمل عليــه مــن إضــرار باآلخريــن، وغــش وتدليــس عليهــم، 

واســتيالء علــى حقوقهــم بغيــر حــق.

4. أن صــور وأســاليب المنافســة التجاريــة غيــر المشــروعة متعــددة ومتنوعــة ،وأن النظــم 

تضــع أطــراً إيجابيــة لمكافحتها،وهــي التحصرهــا وإنمــا هــي تضــع لهــا أمثلــة تعتمــد علــى 
ضــرب االمثــال وليــس حصــر االحــوال.

5. أن الحقــوق الماديــة والمعنويــة للتاجــر بجميــع أنواعها،والمقــررة نظامــاً، ســواء أكانــت 
إســماً، أو عالمــة تجاريــة، أو مظهــراً خارجيــاً أو منتجــاً، هــي حقــوق مصانــة اكتســبت 
ــواق  ــى األس ــة عل ــك الحماي ــف تل ــاً،وال تتوق ــا وعرف ــرعاً وقانون ــرة ش ــة معتب ــاً مالي قيم

الداخليــة ،بــل تمتــد لألســواق الخارجيــة.

ــم  ــى تنظي ــكار ومكافحــة اإلغــراق إل ــة المنافســة ومكافحــة االحت 6. تهــدف أنظمــة حماي
ــة للمســتهلك بصفــة خاصــة. ــة حقــوق التاجــر بشــكل عــام، بــل حماي ــه وحماي آليات

7. أن نظــم حمايــة المنافســة التجاريــة حديثــة فــي الوطــن العربــي، وهــي األســاس الــذى 
يقــوم عليــه النمــو االقتصــادي.

8. إن إغفــال حقــوق التاجــر وعــدم حمايتهــا يــؤدي إلــى التخلــف االقتصــادي، وعــزوف 
الكثيــر مــن المســتثمرين والمنتجيــن عــن االســتثمار داخــل البــالد، فضــالً عــن اضطــراب 

األســواق التجاريــة المحليــة والعالميــة.

9. أن المنافســة التجاريــة غيــر المشــروعة تعتبــر فــي نظــر اإلســالم إضــراراً، وخديعــة، 
ــات  ــتوجب العقوب ــرة وتس ــد كثي ــى مفاس ــود إل ــاس بالباطل،وتق ــوال الن ــاً،وأكالً ألم وغش

المناســبة.

10. إن مفهــوم االحتــكار هــو احتــكار شــخص مــادي أو معنــوي لســلعة مــا طعامــاً كان أو 
غيــره بقصــد حيازتــه وتملكــه إلغالئــه علــى اآلخريــن ممــا يســبب أضــراراً فادحــة بهــم ، 
وهــذا هــو التعريــف المناســب ليتــالءم مــع الرؤيــة الحاليــة لالحتــكار مــن الوجهة الشــرعية 

والقانونيــة والتــي تعنــي فــي النهايــة منــع حريــة المنافســة أو تقييدهــا أو اإلضــرار بهــا.

وقد خلصنا للتوصيات التالية:

1. أن يتــم الجــزاء  فــي أنظمــة المنافســة علــى أســاس الخطــأ اليســير)على أســاس 
ــال  ــي أعم ــير ف ــأ اليس ــم بالخط ــمح له ــن واليس ــن المحترفي ــارة م ــي التج ــن ف أن العاملي
المنافســة(،لكل مــن يرتكــب عمــال قــد يعــد مــن أعمــال المنافســة غيــر المشروعة،يســتثنى 

ــة. ــك مــن يرتكــب الخطــأ بحســن ني مــن ذل

270271



د.محمد نصر محمد

268269

السياسة الجنائية لمواجهة المنافسة غير المشروعة واإلحتكار في الشريعة والنظام

2. أن يتــم تســهيل عمــل مجلــس المنافســة للتحقــق بــكل الوســائل المشــروعة)عن 
ــة  ــك كاف ــه فــي ذل ــخ( وأن يعاون ــر المشــروعة أو االحتكار...إل ــة غي الممارســات التجاري
ــى  ــى كل مــن يخف ــراد جــزاءات عل ــم إف ــة،وأن يت ــات كامل ــة بصالحي ــي الدول األجهــزة ف
ــة  ــوادر البشــرية الالزم ــر الك ــع توفي ــى اإلضــرار باألســواق، م ــؤدى إل ــد ت ــات ق معلوم
ــن  ــؤولين ع ــخاص المس ــن األش ــع ضــرورة الفصــل بي ــش، م ــق والتفتي ــة والتحقي للرقاب
الرقابــة فــي األسواق،والمســؤولين عــن التحقيــق بالنســبة لمجلــس المنافســة،لتحقيق 
الشــفافية،مع ضــرورة إقــرار نظــام لمنــع تضــارب المصالــح بيــن العامليــن فــي قطاعــات 

ــح. ــي المصال ــارب ف ــدث تض ــى اليح التجارة،حت

3. أن يتــم تشــديد الجــزاء، علــى كل مــن أعطــى بيانــات مغايــرة للحقيقــة عــن ســلوك أحــد 
التجــار أو وضعــه المالــي وكان ذلــك قصــداً، أو تقصيــرا جســيما ،فضــال عــن تعويــض 
الضــرر الــذي ينجــم عــن خطئــه، وإســتحداث نظــام خــاص بالمتابعــة والرقابة،مــن خــالل 
متابعــة التقاريــر التــي تصــدر عــن التجــار، ســواء بالنســبة لألربــاح أو لشــهادات المنشــأ 

بالنســبة للســلع المطروحــة فــي األســواق.

4. أن يتــم تشــديد الجــزاء ، علــى مــن يغــري عمــال تاجــر آخــر أو مســتخدميه ليعاونــوه 
ــي  ــوا ف ــذا التاجــر ،ويدخل ــة ه ــن خدم ــذا التاجــر أو ليخرجــوا م ــزاع عمــالء ه ــى انت عل
خدمتــه، ويطلعــوه علــى أســرار منافســه ، وتعتبــر هــذه األعمــال مزاحمــة غيــر مشــروعة 

تســتوجب الجــزاء ، فضــال عــن التعويــض.

5. أن يتــم إدراج الرقابــة بواســطة مجلــس المنافســة علــى اإلعالنــات أو علــى الوســائل 
ــون  ــات الخادعــة وأن يك ــع مروجــي اإلعالن ــى جــزاء يتناســب م ــص عل الترويجية،والن
التجريــم لهــا علــى أســاس أنهــا مــن جرائــم الخطر،وليــس مــن جرائــم الضــرر،وأن يتدخــل 
المنظــم بتعديــل يقــرر فيــه إلــزام المحكــوم عليه)فــي حالــة اإلعالنــات الخادعــة أو الترويــج 
أو غيرهــا مــن أفعــال تنطــوي علــى ممارســات تجاريــة غيــر مشــروعة( بنشــر إعــالن 
تصحيحــي وكذلــك الحكــم عليــه فــي حالــة العــوده بوقــف ممارســة النشــاط لمــدة ال تزيــد 
ــة العــود، ويكــون حظــر ممارســة  ــي حال ــى خمســة أعــوام ف ــد إل ــة أعــوام تزي عــن ثالث
ــزام  ــادة االلت ــات ال شــك ستســهم فــي زي ــاد، وهــي عقوب ــة االعتي ــاً فــي حال النشــاط نهائي

بمصداقيــة اإلعالنــات، وتحقــق أيضــا الــردع المنشــود منهــا.

6. أن يتــم إفــراد نظــام لحمايــة المســتهلك يجيــز مباشــرة الدعوى،والتدخــل  أمــام الجهــات 
ــدوق خــاص  ــى تعويضــات توضــع ف فــي ى صن ــة الحصــول عل ــل وإمكاني المختصة،ب

ــة المســتهلكين والمجتمــع مــن  ــن مصلحــة المســتهلك والتاجر،ولحماي ــة بي موجــه للموازن
اآلثــار الســلبية للمنافســة غيــر المشــروعة، وقــد أحســن المنظــم الســعودي بإفــراده للنظــام 

الخــاص بجمعيــة حمايــة المســتهلك الســعودية.

ــي للمحــل التجــاري ،أو  ــم الداخل ــى التنظي ــداء عل ــى اإلعت ــم تشــديد الجــزاء عل 7. أن يت
أفعــال التجســس الصناعــي أو التجســس التجــاري ،ســواء مــن داخــل الدولــة أو مــن 

خارجها،بأيــة وســيلة.

8. أن يتــم تشــديد الجــزاء إذا أعطــى التاجــر لمســتخدم أو عامــل ســابق  شــهادة مغايــرة 
ــه  ــة ،فأوقعــت ب ــت هــذه الشــهادة تاجــر آخــر حســن الني ــة بحســن الســلوك ،وضلل للحقيق
ضــرراً جــاز بحســب األحــوال وتبعــاً للظــروف أن يرجــع التاجــر المضــرور علــى التاجــر 

األول بتعويــض مناســب.

ــأ  ــق بمنش ــة تتعل ــرة للحقيق ــوراً مغاي ــع أم ــر يذي ــى أي تاج ــزاء عل ــديد الج ــم تش 9. أن يت
بضاعتــه أو أوصافهــا أو تتعلــق بأهميــة تجارتــه , وال أن يعطــى إنطباعــا خالفــاً للواقــع 
أنــه حائــز لمرتبــة أو شــهادة أو مكافــأة , وال أن يلجــأ إلــى أيــة طريقــة أخــرى تنطــوي على 
التضليــل قاصــداً بذلــك أن ينتــزع عمــالء تاجــر آخــر أوحتــى يزاحمــه فــى تجارتــه،وإال 

كان مســؤوال جزائيــا فضــال عــن التعويــض.

10. أن يتــم تشــديد الجــزاء علــى اإلدعــاء علــى خــالف الحقيقــة،أن التاجــر علــى وشــك 
اإلفــالس, أو االدعــاء بــان التاجــر المنافــس ال يوجــد مــن يتعامــل معــه لضعــف إئتمانــه أو 

بــث دعايــة كاذبــة بــأن التاجــر المنافــس ســيء الســلوك.

11. أن يتــم تشــديد الجــزاء علــى اإلدعــاء علــى خــالف الحقيقــة ،أن التاجــر ينتمــي إلــى 
فكــر سياســي أو تنظيــم معــادي للدولــة , ويكــون مــن شــأن تلــك األفعــال إلحــاق الضــرر 
بــه أو ببضاعتــه، وأن يشــمل الجــزاء فــي حالــة اإلعالنــات الخادعــة  المعلــن والوســيط 
اإلعالنــي أو الوســيط اإلعالمي)المرئيــة أو المســموعة أو علــى الشــبكة العنكبوتية...إلــخ( 
فــي حالــة النشــر لإلعالنــات الخادعــة أو للدعايــة غيــر المشــروعة،بدون الحصــول علــى 
ترخيــص )فــي حالــة تقريــر النظــام آلليــة الرقابة علــى اإلعالنــات والحمــالت الترويجية(، 
ــاك نظــام  ــة، وأن يكــون هن ــات التجاري ــي نطــاق اإلعالن ــة ف ــك األشــخاص المعنوي وكذل

لإلفصــاح والشــفافية عــن نشــاط الشــركات،وللمعامالت التــى تتــم فــي األســواق.

12. أن يحــذوا المنظــم الســعودي - الــذي لــم يقصــر العقــاب فــي أعمــال المنافســة غيــر 
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ــة  ــرة بالمائ ــى عش ــبة وه ــن النس ــع بي ــى الجم ــراق عل ــكار أو اإلغ ــروعة أو اإلحت المش
كجــزاء مالــي "الغرامــة" بــل قــرر عقوبــة الســجن ولكــن فــي حالــة إفشــاء أســرار تتعلــق 
ــة  ــى عشــرة بالمائ ــة إل ــع نســبة الغرام ــى رف ــس المنافســة- عل ــي مجل ــل الموظــف ف بعم
فــي حــاالت معينــة وال يزيــد علــى عشــرة مالييــن لا ، اعتــداداً بالطبيعــة االقتصاديــة 
لهــذه الجريمــة – لمســلك النظــم المقارنــة )كالمنظــم الفرنســي الــذي أجــاز للمحكمــة بنــص 
ــن  ــى 50 % م ــة ليصــل إل ــغ الغرام ــع مبل ــتهالك( رف ــة االس ــن مدون ــادة 6-121 م الم

ــم. ــة محــل التجري ــات اإلعــالن للمخالف نفق
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الملخص:
ــاج واالســتهالك  ــي اإلنت ــة ف ــد التطــور االقتصــادي العالمــي، وظهــور الطــرق الحديث بع
واإلعــالن، والتنــوع الهائــل فــي الســلع والخدمــات، ومــع حريــة تنقــل البضائــع فــي العالــم، 
ــةً  ــأها نتيج ــن منش ــض النظــر ع ــع بغ ــكل البضائ ــر ب ــتهلك يتأث ــه المس ــح مع ــذي أصب ال
ــى  ــن عل ــن والموزعي ــر للمنتجي ــول الكبي ــا التغ ــر لدين ــدول، ظه ــن ال ــر التجــارة بي لتحري
حقــوق المســتهلكين، حيــث أصبــح المنتجــون يلجــأون إلــى وســائل متعــددة لدفــع المســتهلك 

إلــى التعاقــد والشــراء, كاإلعــالن عــن المزايــا أو التخفيضــات.

ونتيجــةً لذلــك قــام المشــرع اإلماراتــي بســن عــدة قوانيــن لوقــف تغــول المنتجيــن 
ــنة  ــم 24 لس ــادي رق ــون االتح ــتهلك القان ــة المس ــال حماي ــي مج ــا ف ــن، وأهمه والموزعي
ــي  ــب القانون ــى الجان ــز عل ــث للتركي ــذا البح ــاء ه ــتهلك، وج ــة المس ــأن حماي 2006 بش
للمســتهلك، وبيــان مــدى حمايتــه القانونيــة فــي ظــل تحريــر التجــارة، حســب التشــريعات 

ــة. ــة الحالي اإلماراتي

Abstract:

The global economic developments in recent years have witnessed great 
changes in the areas of production, consumption and advertising. There have 
been noticeable increases in the level of diversity in goods and services, and 
an enhanced freedom in the movement of products around the world. 

These factors have contributed in increasing the encroachment of produc-
ers and distributors on the expense of consumers’ rights, where new trends 
of pushing consumers into buying, such as sale and promotion advertise-
ments, have been nearly used by producers and distributors. As a result the 
UAE legislator has decided to restrict such practices through a number of 
legislations, especially in the area of consumer protection through the Fed-
eral Law number 24 for the year 2006 on consumer protection.

This article focuses on analyzing the legal protection provided for consum-
ers under the UAE legislations and the role these legislations play under the 
current considerations of free trade and globalization.
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المقدمة:  
يعبـِّـر االســتهالك عــن نشــاط اقتصــادي يتمثــل فــي اســتخدام الســلع والخدمات االســتهالكية 
مــن أجــل إشــباع الحاجــات االنســانية، واالســتهالك بهــذا المعنــى يعتبــر نشــاطاً اقتصاديــاً 
يمارُســهُ جميــع األفــراد فــي المجتمــع، )1( وبذلــك يجــب أن يْضمنــوا الحصــول علــى هــذه 
الســلع بجــودة وأســعار مناســبة، إشــباعا لحاجتهــم وحفاظــاً علــى حياتهــم، ولذلــك احتــل 
موضــوع حمايــة المســتهلك مكانــةً عاليــةً بيــن باقــي الموضوعــات السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة التــي تهــم األفــراد والهيئــات الحكوميــة التــي تهــدف الــى الرفاهيــة والعيــش 

الكريــم ألبنائهــا.

التطــور الــذي نعاصــره فــي القــرن الواحــد والعشــرين أدى الــى تنــوع المنتجــات مــن ســلع 
ــى وســائل  ــح المنتجــون يلجــأون إل وخدمــات، ومــن أجــل تســويق هــذه المنتجــات, أصب
متعــددة لدفــع المســتهلك إلــى التعاقــد والشــراء, كاإلعــالن عــن المزايــا أو التخفيضــات فــي 
األســعار بصــورة مكثفــة ممــا يــؤدي إلــى التأثيــر علــى العقــود فلــم يعــد اإليجــاب موجهــا 
إلــى شــخص معيــن بــل أنــه أصبــح ذو طابــع جماعــي )2( أدى الــى ظهــور عقــود تقتــرب 
مــن عقــود اإلذعــان والتــي غالبــا مــا ينجــح المنتــج فــي فــرض شــروطها علــى المســتهلك 

وهــذا مــا يعــرف بالمفهــوم الحديــث لعقــود اإلذعــان والــذي ســنتكلم عنــه الحقــاً.

ومــع تطــور البيئــة االســتهالكية وتحريــر التجــارة بيــن البلــدان وظهــور الطــرق الحديثــة 
فــي اإلنتــاج واالســتهالك واإلعــالن، والتنــوع الهائــل فــي الســلع والخدمــات، ظهــر 
ــراد  ــون األف ــتهلكين، وك ــوق المس ــى حق ــن عل ــن والموزعي ــر للمنتجي ــول الكبي ــا التغ لدين
المســتهلكين هــم محــور إهتمــام الــدول ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وجــب 
ــان  ــذا الضم ــتهلكين، وه ــوق المس ــان حق ــول بضم ــذا التغ ــان ه ــد لضم ــا وضــع ح عليه
يتحقــق مــن خــالل القانــون بإعتبــاره يحفــظ الحقــوق، ولذلــك فــإن حمايــة المســتهلك تتحقــق 
مــن خــالل القوانيــن التــي تصــدر عــن الدولــة ضمانــاً لحقوقــه فــي مواجهــة المنتجيــن و 

ــن. الموزعي

ــي حجــم  ــادة ف ــى زي ــؤدي ال ــع واإلعــالن ي ــاج والتوزي ــي أســاليب اإلنت ــذا التطــور ف وه

)1( فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي، بيروت، 2012، ص12.

)2( عبــدهللا الصعيــدي، حمايــة المســتهلك فــي اقتصــاد الســوق الحــر، بحــث منشــور ضمــن أعمــال مؤتمــر "حمايــة المســتهلك فــي 
الشــريعة والقانــون"، جامعــة اإلمــارات، العيــن، 7-6 ديســمبر 1998، ص 3.

ــن  ــة م ــات الحديث ــع المنتج ــم م ــي تعامله ــتهلكون ف ــا المس ــرض له ــي يتع ــر الت المخاط
ســلع وخدمــات والتــي تجعــل إســتعمالها واســتهالكها محفوفــاً باألخطــار. )3( ومــن أجــل 
ــن  ــدة، س ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــتهلك ف ــى المس ــر عل ــذه المخاط ــة ه مواجه
المشــرع اإلماراتــي عــدة قوانيــن وأهمهــا فــي مجــال حمايــة المســتهلك القانــون االتحــادي 

ــتهلك. ــة المس ــأن حماي ــنة 2006 بش ــم 24 لس رق

وفــي الوقــت الحاضــر تزايــدت ظاهــرة الغــش بصفــة عامــة وفــي مجــال األجهــزة الخلويــة 
واللوحيــة، واأللبســة واألحذيــة والحقائــب النســائية والمــواد الغذائيــة لبنــاء األجســام 
والعقاقيــر الطبيــة الجنســية والمقاومــة للصلــع وتخفيــض الــوزن، )4( وبصفــة خاصــة فــي 
ــا أصبحــت  ــى المســتهلكين، كم ــة المتحــدة، وأضحــت خطــراً عل ــارات العربي ــة اإلم دول
ظاهــرة الغــش والتقليــد واقعــاً صعبــاً، يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى ازديــاد الطمــع الــذي 
تفّشــى بيــن المنتجيــن والموزعيــن مــن جانــب والتوســع التكنولوجــي الهائــل فــي وســائل 
ــي  ــل بعــض المــواد ف ــة وتعدي ــك يجــب إضاف ــب آخــر، )5( ولذل وطــرق الغــش مــن جان
القانــون االتحــادي بشــأن حمايــة المســتهلك والقوانيــن المكملــة لــه، أو إيجــاد بدائــل قانونيــة 
رادعــة لحــل هــذه المعضــالت للوصــول الــى أعلــى درجــة مــن حمايــة المســتهلك، وليــس 
فقــط رفــع الغرامــات والعقوبــات كمــا تــم فــي التعديــل المحــدود علــى القانــون االتحــادي 

بشــأن حمايــة المســتهلك فــي عــام 2010.

هــذا البحــث يركــز علــى الجانــب القانونــي للمســتهلك ومــدى حمايتــه فــي الوقــت الحاضــر 
حســب التشــريعات اإلماراتيــة والعــرف التجــاري الحديــث الــذي أعطــى المســتهلك أكثــر 
مــن حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن فــي بعــض األحيــان، نتيجــة تحريــر التجــارة 
أيضــاً، علــى ســبيل المثــال نــص قانــون حمايــة المســتهلك االتحــادي فــي المــادة الخامســة 
منــه )6( علــى جــواز إعــادة الســلعة فقــط إذا كانــت تخالــف المواصفــات أو فيهــا عيــب أو 

ــن  ــن القانوني ــة بي ــة مقارن ــة، دراس ــة المبيع ــات الصناعي ــن أضــرار المنتج ــتهلك م ــان ســالمة المس ــي، ضم ــود عل ــر محم )3( جاب
الفرنســي والقانونيــن المصــري والكويتــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  1995، ص4.

)4( هنــاك روابــط إلكترونيــة ألخبــار ظبــط الحقائــب واألجهــزة الخلويــة واألدويــة الجنســية ... الــخ فــي الصحــف، على حســاب حماية 
https://twitter.com/dubai_consumers :)2015/ 6/ 2 المســتهلك فــي تويتــر علــى الرابط التالي )تاريــخ الزيــارة

)5( ســميحة القليوبــي، غــش األغذيــة وحمايــة المســتهلك، نــدوة الجرائــم االقتصاديــة المســتحدثة، المركــز القومــي للبحــوث االجتماعية 
والجنائية،القاهــرة، الجــزء الثاني، 1994، ص507.

)6( نصــت المــادة )5( مــن قانــون حمايــة المســتهلك اإلماراتــي علــى: "يلتــزم المــزود بــرد الســلعة او إبدالهــا فــي حــال إكتشــاف 
المســتهلك لعيــب فيهــا، ويتــم الــرد او اإلبــدال وفقــاً للقواعــد المقــررة فــي الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون".
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خلــل، بينمــا فــي الواقــع العملــي معظــم منافــذ البيــع تقبــل إعــادة الســلع – التــي ال تتعــرض 
ــى  ــوب -  حت ــج الحاس ــل برام ــا مث ــة منه ــق الغاي ــي تتحق ــوالت والت ــل المأك ــف مث للتل
بــدون إبــداء األســباب كنــوع مــن المنافســة والضمانــة، وأيضــاً ارتباطهــا بمراكــز إدارتهــا 
العالميــة فــي بلــدان أخــرى والتــي تُحتــم عليهــا بموجــب القانــون إعــادة هــذه الســلع، وســيتم 

عــرض ذلــك الحقــاً فــي البحــث.

أهمية البحث
بعــد التطــور االقتصــادي العالمــي فــي جميــع المنتجــات مــن ســلع وخدمــات، ومــع ســهولة 
الســفر وحريــة تنقــل البضائــع فــي العالــم الــذي أصبــح معــه المســتهلك يتأثــر بــكل البضائــع 
بغــض النظــر عــن منشــأها وذلــك لوصولهــا الــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن كل 
بقــاع األرض، وتفكيــر التجــار فــي زيــادة أرباحهــم أدى الــى زيــادة الرغبة لديهــم في الربح 
ــة باألســعار، عــن طريــق اإليهــام باإلعالنــات  ــة للمنتــج مقارن الســريع مــع التكلفــة القليل
ــة  ــة بإعطــاء صــورة براق ــة عــن طريــق خــداع المســتهلك بأمــور تخالــف الحقيق المضلل
ــي  ــاء الســلعة، وبالتال ــد اقتن ــاط المســتهلك عن ــى إحب ــؤدي بعدهــا ال ــذي ي ــج وال عــن المنت
عــدم شــعور المســتهلك باألمــان، والمخاطــرة عنــد شــراء المنتجــات، فيجــب علــى الدولــة 
وجمعيــات حمايــة المســتهلك أن تتدخــل لخلــق التــوازن بيــن التجــار وهــم الطــرف القــوي 

فــي العمليــة االســتهالكية، والمســتهلكين وهــم الطــرف الضعيــف.

مشكلة البحث
بالرغــم مــن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي 
أصــدرت قانونــاً لحمايــة المســتهلك باإلضافــة الــى التشــريعات األخــرى القائمــة أصــالً، 
ــة  ــن وجــود ضعــف تشــريعي فــي هــذه الحماي ــر التجــارة وجشــع التجــار تبي ومــع تحري

ــه. ــليط الضــوء علي ــاول تس نح

من خالل ما سبق يمكن طرح إشكالية البحث كما يلي :

أ- هــل قانــون حمايــة المســتهلك اإلماراتــي قــادر علــى فــرض الحمايــة الكافيــة للمســتهلك 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟

ب- ما تأثير تحرير التجارة وظهور التكتالت االقتصادية الضخمة على المستهلك؟

ج- وما هي التحديات التي يواجهها المشرع اإلماراتي في سبيل حماية المستهلك؟

د- وما هي سبل تفاديها ؟

ه- ما هو دور الهيئات الوطنية في حماية المستهلك ؟

منهجية البحث
تــم اتبــاع المـــــنهج التحليلــي النقــدي فـــــي هـــــذه الدارســـــة، حيــث تمت دراســة نصوص 
القانــون وتحليلهــا للوقــوف علــى آليــات الحمايــة التــي أقرهــا المشــرع اإلماراتــي، وكذلــك 
ــي ظــل  ــع ف ــى أرض الواق ــات عل ــذه اآللي ــة ه ــدى فعالي ــة م ــذه النصــوص لمعرف ــد ه نق

االنفتــاح االقتصــادي.

خطة البحث
المبحث األول: المفهوم والحماية القانونية للمستهلك

المطلب األول: ظهور حركة حماية المستهلك و مفهوم المستهلك
المطلب الثاني: الحماية القانونية للمستهلك في القانون اإلماراتي 

المطلب الثالث: اإلخالل بحماية المستهلك في ظل تحرير التجارة 
المبحث الثاني: دور الهيئات الوطنية في حماية المستهلك

المطلب األول: دور الهيئات الوطنية الرسمية
المطلب الثاني: دور الهيئات الوطنية غير الرسمية

المطلب الثالث: دور القضاء اإلماراتي ودور النيابة العامة والجمارك
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المبحث األول: المفهوم والحماية القانونية للمستهلك
موضــوع حمايــة المســتهلك يتعلــق باإلنســان بغــض النظــر عــن لونــه أو جنســه أو عرقــه 
أو عمــره أو مــكان تواجــده ولذلــك فــإن الشــرائع الســماوية والمنظمــات الدوليــة والقوانيــن 

الوضعيــة عملــت علــى إعطــاء هــذا المســتهلك الحمايــة الالزمــة.

ــاء  ــدم إعط ــى الصــدق وع ــر عل ــث التاج ــتهلك وح ــة المس ــى حماي ــالم عل ــرص اإلس ح
بيانــات كاذبــة أو وصــف الســلعة بمــا ليــس فيهــا فــي مواطــن كثيــرة فــي القــرآن الكريــم 
ومنهــا، قــال تعالــى "ويــل للمطففيــن الذيــن إذا اكتالــوا علــى النــاس يســتوفون و إذا كالوهــم 
أو وزنوهــم يخســرون"،)7( وفــي الســنة النبويــة الشــريفة نهــى الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم عــن الغــش فــي البضاعــة عندمــا مــر علــى صبــرة طعــام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت 
أصابعــه بلــالً فقــال مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام؟ فقــال أصابتــه الســماء يــا رســول هللا، 
فقــال عليــه الســالم "أفــال جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس؟" " مــن غشــني فليــس 

منــي". )8(

ــن  ــة م ــام 1985 مجموع ــي ع ــم 39/348 ف ــا رق ــي قراره ــدة ف ــم المتح أصــدرت األم
المبــادئ اإلرشــادية لحمايــة المســتهلك واعتمــدت حقوقــاً أساســية لــه وهــي )9(: حــق تأميــن 
اإلحتياجــات األساســية، حــق األمــان، حــق الحصــول علــى المعلومــات، حــق االختيــار، 
حــق التمثيــل والمشــاركة، حــق التعويــض، حــق التثقيــف، حــق العيــش فــي بيئــة صحيــة، 

حــق المقاطعــة.

هناك أسباب كثيرة أدت الى االهتمام بحماية المستهلك عالمياً نجمل منها :

1 - ظهــور خصائــص جديــدة للرأســمالية المعاصــرة ومــن أهــم هــذه الخصائــص التحــول 
مــن رأســمالية المنافســة إلــى رأس ماليــة االحتــكار، انفصــال الملكيــة عــن اإلدارة، والــذي 
أدى الــى ظهــور الشــركات متعــددة الجنســيات، فمنــذ بدايــة القــرن العشــرين وعلــى 

)7( سورة المطففين، اآليات 1،2،3.

)8( سنن أبي داوود، الكتاب العربي، ج3، ص183.

)9( أنظــر المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك الصــادرة عــن منظمــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 1999، منشــورات األمــم 

المتحــدة، نيويــورك، 2003، منشــور أيضــاً علــى الرابــط اإللكترونــي )تاريــخ الزيــارة 10 /5 /2015(:
http://www.consumersinternational.org/media/33860/consumption_ar.pdf 

ــى  ــرة إل ــاج الصغي ــرن اتجهــت وحــدات اإلنت ــذا الق ــذ منتصــف ه ــر إتســاعاً من نحــو أكث
المشــاركة واالندمــاج لتصبــح وحــدات إنتــاج كبيــرة, وقــد اتجــه تركيــز هــذه الوحــدات إلــى 
اتخــاذ طابــع احتــكاري فــي القطاعــات االقتصاديــة العامــة, خاصــة القطاعــات الصناعيــة 

والخدمــات األساســية. )10(

2 - زيــادة عــدد المشــروعات االحتكاريــة يضعــف مــن حمايــة المســتهلك وخــالل العقــود 
األخيــرة ازدادت قــوة وعــدد الشــركات اإلنتاجيــة الكبــرى ولــم يعــد نشــاطها يقتصــر علــى 
بلدهــا األصلــي ولكنهــا امتــدت لتمــارس هــذا النشــاط فــي دول متعــددة فــي وقــت واحــد 
ــا خصوصــاً  ــراه مــن أســعار لمنتجاته ــا ت ــرض م ــكان هــذه الشــركات ف ــي إم ــح ف وأصب
ــددة  ــد أصبحــت الشــركات المتع ــتها وق ــى منافس ــة عل ــدرة الشــركات الوطني ــدم ق ــع ع م

الجنســيات فــي رأي بعــض االقتصادييــن تمثــل اســتعماراً جديــداً للــدول الناميــة. )11(

ــة  ــة تعانــي مــن التبعي ــدول النامي ــات ال ــر التجــارة أصبحــت اقتصادي 3 - فــي ظــل تحري
القتصاديــات الــدول المتقدمــة، فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك إرتفــاع معــدالت األميــة فــي الــدول 
الناميــة لَتَضــَح لنــا مــدى التأثيــر الــذي يمارســه اإلعــالن والدعايــة علــى المســتهلك فــي 
هــذه الــدول باإلضافــة إلــى طــرح منتجــات ال تتوافــر فيهــا احتياطــات األمــان المطلوبــة 

ــة المســتهلكين. )12( لحماي

المطلب األول: ظهور حركة حماية المستهلك و مفهوم المستهلك
أوالً: ظهور حركة حماية المستهلك

تصــدر القوانيــن بهــدف تنظيــم عالقــات األفــراد فــي المجتمــع والتــي تحمــل صفــة اإللــزام 
حيــث تجبــر األفــراد علــى احترامهــا عــن طريــق ترتيــب جــزاء يوقــع علــى مــن يخالفهــا 
ــادة  ــل التجــار والمنتجيــن بهــدف زي ــد ظهــور اإلخــالالت مــن قب وفــي هــذا الصــدد وعن
األربــاح، وبعــد هــذه اإلخــالالت التــي أضــرت بالمســتهلكين، أصبحــت هنالــك ضــرورة 
لتعديــل القوانيــن الخاصــة بحمايــة المســتهلكين لتصويــب هذه اإلختــالالت، ومنــع المنتجين 

)10( محمــد قاســم، الوســيط فــي عقــد البيــع فــي ظــل التوجهــات القضائيــة والتشــريعية الحديثــة وتشــريعات حمايــة المســتهلك، دار 

الجامعــة الجديــدة، اإلســكندرية، 2011، ص150.

)11( محمد قاسم، مرجع سابق، ص152و153.

)12( جابر محجوب علي ، ضمان سالمة المستهلك ، مرجع سابق، ص33.
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ــا  ــى احترامه ــرون عل ــي يجب ــى المســتهلكين، والت ــول عل ــن التغ ــن م والتجــار والموزعي
عــن طريــق النــص علــى عقوبــات توقــع علــى مــن يخالفهــا منهــم والتــي يجبــرون علــى 
احترامهــا بالقــوة عنــد االقتضــاء مــن خــالل اإلجــراءت التــي توقــف التعــدي مثــل اإلتــالف 

والمصــادرة.

ــدء  ــد ب ــتهلكين فعن ــوي المس ــه يح ــة بأن ــؤولية متمثل ــه مس ــاً علي ــع أيض ــا أن المجتم وبم
ظهــور جشــع التجــار ظهــرت فــي نفــس الوقــت حــركات تطالــب بالدفــاع عــن المســتهلكين 
ــذه  ــور ه ــى ظه ــية أدت ال ــل رئيس ــدة عوام ــاك ع ــم، وهن ــن تحميه ــن قواني ــب بس وتطال

ــا: ــر منه الحــركات )13( نذك

1 - اإلهتمام برفع مستوى معيشة األفراد من حيث النوع وليس من حيث الكم.

2 - عــدم رضــا المســتهلكين بســبب عــدم توفــر عنصــر األمــان والصالحيــة فــي كثيــر مــن 
المنتجــات وبســبب اإلعالنــات المضللــة وغيــر الصادقة.

ــار  ــة وانتش ــة بصــورة كافي ــات المباع ــلع والخدم ــن الس ــات ع ــر المعلوم ــدم تواف 3 - ع
ــع. ــي البي ــل ف التضلي

ــة  ــركات المنتج ــراث الش ــدم اكت ــة وع ــوث البيئ ــبب تل ــتهلكين بس ــا المس ــدم رض 4 - ع
ــلع.  ــة بالس ــن المتعلق ــكاوي المنتجي بش

حــركات حمايــة المســتهلك تهــدف فــي جوهرهــا الــى االرتقــاء بالحيــاة النوعيــة لألفــراد 
وأن يحصــل المســتهلك علــى احتياجاتــه مــن الســلع والخدمــات دون بــذل جهــد كبيــر منــه 
للتأكــد مــن صحــة اختيــاره، وحتــى يتحقــق هــذا الهــدف يتطلــب اإللتــزام مــن قبــل المنتجين 
والموزعيــن بالقواعــد الصحيحــة التــي يضمــن مــن خاللهــا المســتهلك حقوقــه دون تالعــب 
أو خــداع. وقــد تــم تأســيس المنظمــة الدوليــة للمســتهلك )14( عــام 1960 كمنظمــة تضــم 
كافــة الجمعيــات والمنظمــات العاملــة فــي مجــال حمايــة المســتهلك التــي تدافــع عــن حقوقــه 

)13( بــدران الرفاعــي، عقــود المســتهلك فــي القانــون الدولــي الخــاص، دراســة مقارنــة، منشــورات دار الكتــب القانونيــة، المحلــة 
ــرى، 2011، ص 37. الكب

)14( أنظر موقع المنظمة الدولية للمستهلك على الرابط اإللكتروني التالي )تاريخ الزيارة 10 /5 /2015(:
http://www.consumersinternational.org

)15( خالــد عبــد الفتــاح محمــد خليــل، حمايــة المســتهلك فــي القانــون الدولــي الخــاص، دار 
2002، ص95. القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة 

ــادئ اإلسترشــادية  ــم المتحــدة عــام 1985 المب ــة لألم ــة العام ــرت الجمعي ــم أق كإنســان ث
والحقــوق التــي تــم ذكرهــا ســابقاً.

ثانياً: مفهوم المستهلك
يعتبــر المســتهلك العنصــر الرئيســي الــذي تقــوم عليــه التجــارة فــي وقتنــا الحالــي، فبدونــه 
ال يكــون للتجــارة أهميــة، وتتنــوع األســاليب المختلفــة، فــي الطريقــة والكيفيــة التــي يحــاول 
ــادي  ــح م ــق رب ــراً تحقي ــبان أوالً وأخي ــي الحس ــاً ف ــه واضع ــة لتجارت ــر الدعاي ــا التاج به
مــن وراء تجارتــه، )15( لذلــك كان البــد مــن تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع وهــو 

الحمايــة القانونيــة للمســتهلك.

إذا كانــت الحمايــة القانونيــة للمســتهلك هــي حمايــة تشــريعية فــي طابعهــا فــإن هــذا ال ينفــي 
ــة،  ــي التقليدي ــون المدن ــع نصــوص القان ــي تطوي ــد لعــب دوراً ف ــي ق أن القضــاء اإلمارات
ــار  ــد وباعتب ــي العق ــاره الطــرف األضعــف ف ــة للمســتهلك باعتب ــة القانوني ــق الحماي لتحقي
المفهــوم الحديــث لعقــد اإلذعــان، وتحقيــق نــوع مــن التــوازن فــي العالقــات العقديــة بيــن 
البائــع أو المنتــج وبيــن المشــتري، مــن خــالل القواعــد التــي نــص عليهــا القانــون المدنــي 
لســلطة القاضــي فــي تفســير وإلغــاء بنــود العقــد التعســفية أو غيــر الواضحــة للوصــول الــى 

الرضــا الحقيقــي للمتعاقديــن. )16(

وهنــا ال بــد لنــا مــن عــرض مفهــوم المســتهلك، حيــث يعــرف الفقــه المســتهلك بإعتبــاره 
أحــد طرفــي عقــد االســتهالك بأنــه: "كل شــخص طبيعــي أو معنــوي، يحــوز او يملــك أو 
يســتخدم ســلعة أو خدمــة معروضــة فــي الســوق مهنيــاً، بحيــث ال يكــون هــو الــذي صنعهــا 
أو حولهــا أو وزعهــا أو عــرض الخدمــة ضمــن إطــار تجــاري أو مهنــي، فإنــه كل مــن 

)16( وذلك وفق نص المواد التالية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي:
المــادة )248(: "إذا تــم العقــد بطريــق اإلذعــان وكان قــد تضمــن شــروطاً تعســفية جــاز للقاضــي أن يعــدل هــذه الشــروط أو أن يعفــي 

الطــرف المذعــن منهــا وذلــك وفقــاً لمــا تقتضــي بــه العدالــة. ويقــع باطــالً كل إتفــاق علــى خــالف ذلــك".
ــد  ــن دون الوقــوف عن ــة المشــتركة للمتعاقدي ــد فيجــب البحــث عــن الني ــاك محــل لتفســير العق المــادة )265(: "  -2 أمــا إذا كان هن
المعنــى الحرفــي لأللفــاظ مــع االســتهداء فــي ذلــك بطبيعــة التعامــل وبمــا ينبغــي أن يتوافــر مــن أمانــة وثقــة بيــن المتعاقديــن وفقــاً 

ــي المعامــالت". للعــرف الجــاري ف
ــود اإلذعــان ضــاراً بمصلحــة الطــرف  ــي عق ــارات الغامضــة ف ــون تفســير العب ــك ال يجــوز أن يك ــع ذل ــادة )266(: " 2 - وم الم

ــن". المذع
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يبــرم تصرفــاً قانونيــاً مــن أجــل اســتخدام المنتــج أو الخدمــة فــي أغراضــه الشــخصية أو 
فــي أغراضــه المهنيــة". )17( 

ــم 24  ــون االتحــادي رق ــن القان ــادة 1 م ــي الم ــي المســتهلك ف وعــّرف المشــرع اإلمارات
لســنة 2006 بشــأن حمايــة المســتهلك بأنــه: مــن يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة بمقابــل أو 
بــدون مقابــل إشــباعاً لحاجتــه الشــخصية أو حاجــات اآلخريــن. )18( إذاً نســتنتج مــن هــذا 
ــال الســلع والخدمــات حيــث  التعريــف أن المســتهلك هــو الحلقــة األخيــرة فــي دائــرة إنتق
ــى  ــك عل ــق ذل ــة، وال ينطب ــة والمنفع ــا هــو إشــباع الرغب أن الهــدف مــن الحصــول عليه
إعــادة البيــع ألن المســتهدف مــن الحمايــة هــو المســتهلك النهائــي الُمعــرض للمخاطــر التــي 

تكلمنــا عنهــا ســابقاً فــي مقدمــة البحــث.

ــى المفهــوم الواســع للمســتهلك  ــي تبن ــا نســتنتج أن المشــرع اإلمارات وبهــذا التعريــف فإنن
حيــث أنــه يشــمل كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يبــرم تصرفــاً قانونيــاً مــن أجــل اســتخدام 
المــال أو الخدمــة فــي أغراضــه الشــخصية او أغراضــه المهنيــة التــي تخــرج عــن نطــاق 
تخصصــه باعتبــاره مســتهلكاً أيضــاً، مثــل شــراء شــركة عقاريــة أثاثــاً لمكاتبهــا، باإلضافــة 

إلــى شــمول الحمايــة القانونيــة للخدمــات أيضــاً وليــس فقــط الســلع.

ــة المســتهلك  ــق لحماي ــا المصــري بالمفهــوم الضي ــا أخــذت بعــض التشــريعات ومنه بينم
ــنة 2006  ــم 67 لس ــتهلك المصــري رق ــة المس ــون حماي ــن قان ــادة 1 م ــص الم ــاً لن وفق
حيــث عــرف المســتهلك بأنــه "كل شــخص تقــدم إليــه أحــد المنتجــات إلشــباع احتياجاتــه 
ــذا الخصــوص"، وياُلحــظ  ــه به ــد مع ــة أو يجــري التعامــل أو التعاق الشــخصية أو العائلي
مــن هــذا التعريــف أن المشــرع المصــري ركــز علــى الغــرض مــن التعاقــد وهــو قضــاء 
ــن  ــى أن م ــار ال ــه أش ــى أن ــرته، عــالوةً عل ــراد أس ــتهلك وأف ــات الشــخصية للمس الحاجي
يتعاقــد بشــأن نشــاطه المهنــي ال يعــد مســتهلكا مهمــا كان مركــزه االقتصــادي. وعلــى ذلــك 
فــإن الشــخص الــذي يشــتري جهــاز هاتــف أو كمبيوتــر الســتعماله الشــخصي أو العائلــي 
ــات  ــر  لغاي ــف أو الكمبيوت ــاز الهات ــا  إذا اشــترى ذات الشــخص جه ــر مســتهلكاً، أم يعتب

)18(  محمــد إبراهيــم بنــداري، حمايــة المســتهلك فــي عقــود اإلذعــان، بحــث مقــدم لنــدوة حمايــة المســتهلك فــي الشــريعة والقانــون، 

جامعــة اإلمــارات، 1998، ص 3.

ــود االســتهالك، دار النهضــة  ــي عق ــة الخاصــة لرضــى المســتهلك ف ــة المســتهلك، الحماي ــد الباســط جميعــي، حماي )17( حســن عب

ــرة، 1996، ص8. ــة، القاه العربي
)19( محمــد قاســم، الوســيط فــي عقــد البيــع فــي ظــل التوجهــات القضائيــة والتشــريعية الحديثــة وتشــريعات حمايــة المســتهلك، دار 

الجامعــة الجديــدة للنشــر، االســكندرية، 2011، ص371.

تدخــل فــي نطــاق نشــاطه المهنــي ) كمــا لــو كان اســتاذا جامعيــا اشــترى جهــاز الهاتــف 
ــا  ــرض المحاضــرات وتجهيزه ــه كع ــراض مهنت ــر ألغ ــال أو الكمبيوت ــول أو النق المحم
ــا  ــي يكفله ــة الت ــاق الحماي ــن نط ــتبعد م ــي يس ــتهلكاً، وبالتال ــر مس ــه اليعتب ــالب( فإن للط

ــتهلكين. )19( ــون للمس القان

ــاً  ــتهلك مفهوم ــق للمس ــوم الضي ــذا المفه ــد ه ــث يع ــي حي ــل المشــرع اإلمارات ــناً فع وحس
منتقــداً، ألن فــي اســتبعاد المتعاقــد علــى شــراء ســلعة أو خدمــة أو منتــج لحاجــات نشــاطه 
المهنــي يعــد أمــراً اليقــوم علــى مبــرر واضــح، فمثــل هــذا المتعاقــد يتوافــر بالنســبة لــه 
ايضــاً الحكمــة مــن الحمايــة التــي فرضهــا القانــون، مــا دام يتعاقــد ضمــن إطــار يخــرج 

عــن مجــال تخصصــه.

باإلضافــة إلــى أن المشــرع اإلماراتــي حــاول تفــادي االنتقــادات الموجهــة الــى القوانيــن 
ــف  ــى تعري ــف ال ــة، ليضي ــلعة او خدم ــتري س ــن يش ــتهلك بم ــة المس ــر صف ــي تحص الت
ــل.  ــدون مقاب ــل أو ب ــة ســواءاً بمقاب ــلعة او الخدم ــذه الس ــى ه ــن يحصــل عل ــتهلك م المس
وأيضــاً ليتفــادى االنتقــادات التــي وجهــت للقوانيــن األخــرى فــي تحديــد عقــد االســتهالك 
ــة  ــف بصف ــد المتص ــك العق ــتهالكية، اي ذل ــلع  االس ــراء الس ــط بش ــد المرتب ــه العق بكون
المعاوضــة، بينمــا اذا انتفــت هــذه الصفــة كمــا لــو كان العقــد تبرعيــا فــإن العقــد ال يُعتبــر 
مــن عقــود االســتهالك، وطرفــه الضعيــف ال يُعتبــر مــن طائفــة المســتهلكين، )20( حيــث 
أنــه فــي ظــل تحريــر التجــارة كثــرت البيــوع المقترنــة وهــي البيــوع التــي تقتــرن فيهــا 
ــي يحصــل  ــي الســلع الت ــون اإلمارات ــك ضمــن القان ــة، ولذل الســلعة بســلعة أخــرى مجاني
عليهــا المســتهلك بــدون مقابــل، وذلــك لحمايــة المســتهلك فــي حــال حصولــه علــى ســلعة 
أو خدمــة بــدون مقابــل ومقترنــة ببيــع بمقابــل أو بعــوض، وذلــك ليــس مــن أجــل المقابــل 
ــلعة  ــة الس ــدم مطابق ــتهلك أو ع ــن المس ــر ع ــاد التغري ــن إلبع ــه ولك ــد ذات ــوض بح أو الِع

ــس. ــات والمقايي ــة للمواصف المجاني

)20( فاتن حسين حوى، مرجع سابق، ص20.
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المطلب الثاني: الحماية القانونية للمستهلك في القانون اإلماراتي 
أوالً: إيجابيات قانون حماية المستهلك

يتضمــن قانــون حمايــة المســتهلك الــذي صــدر فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة العديــد مــن 
ــى أربعــة  ــام 2006 عل ــم 24 لع ــون االتحــادي رق ــوي القان ــث يحت ــة، حي ــا االيجابي المزاي
وعشــرين مــادة، ويعطــي المســتهلك حقوقــاً أساســية باإلضافــة الــى محاربــة ازدياد األســعار.

ــف  ــل الطــرف الضعي ــة المســتهلك، فالمســتهلك يمث ــة بحماي ــت التشــريعات الحديث واهتم
فــي العمليــة التعاقديــة، وبمــا أن القواعــد العامــة فــي التشــريعات المدنيــة لــم توفــر الحمايــة 
الكافيــة للمســتهلك، فقــد أقــرت التشــريعات الحديثــة الكثيــر مــن وســائل الحمايــة للمســتهلك 
ســواءاً فــي مرحلــة مــا قبــل التعاقــد، أو مرحلــة إبــرام العقــد، أو مرحلــة تنفيــذ العقــد. )21(

ــن  ــأ بي ــي تنش ــات الت ــي العالق ــل ف ــتهلك يتمث ــة المس ــة لحماي ــريعات الهادف ــور التش مح
المســتهلك مــن جانــب والمهنــي مــن جانــب آخــر وذلــك أيــاً كانــت طبيعــة النشــاط الــذي 
يقــوم بــه هــذا األخيــر أي ســواء كان تاجــراً أو موزعــاً للســلع أو منتجــاً لهــا أو كان ســبباً 
قائمــاً بــأداء الخدمــات ومــا دامــت هــذه التشــريعات تتعلــق بتنظيــم حقــوق الطرفيــن بصفــة 

عامــة وحقــوق المســتهلك بصفــة خاصــة .

الغايــة التــي يســعى إليهــا القانــون هــي حمايــة المســتهلك ومــن ثــم فــإن هــذا القانــون يشــمل 
ليــس فقــط علــى القواعــد القانونيــة التــي تطبــق علــى العالقــات التــي تنشــأ بيــن المســتهلك 
والمهنــي ســواء كان هــذا األخيــر تاجــراً أو بائعــاً، بــل يشــمل أيضــاً تلــك القواعــد التــي 
مــن شــأنها حمايــة المســتهلك ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة وبالتالــي يدخــل فــي نطــاق قانــون 
ــي  ــك الت ــن أو تل ــن المنتجي ــة بي ــم المنافس ــة بتنظي ــريعات المتعلق ــتهلك التش ــة المس حماي
تحظــر احتــكار الســلع والخدمــات ولمــا كانــت هــذه التشــريعات األخيــرة تحمــي المســتهلك 

بطريقــة غيــر مباشــرة فإنهــا تعتبــر جــزءاً مــن قانــون حمايــة المســتهلك.

إن إدارة حمايــة المســتهلك تعتمــد علــى األســس التــي نصــت عليهــا المــادة )2( مــن الالئحة 
التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم )24( لســنة 2006 لمــا يعتبــر زيــادة غيــر طبيعيــة فــي 

)21( خالــد محمــد كدفــور المهيــري، القانــون االتحــادي فــي شــأن المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة، دبــي، معهــد القانــون الدولــي، 

2005، ص422.

)22( المــادة )3( مــن القانــون اإلتحــادي رقــم )24( لســنة 2006 حالــة زيــادة االســعار بشــكل غيــر طبيعــي: "فــي حــال حــدوث 

أزمــة او ظــروف غيــر عاديــة فــي الســوق تــؤدي لزيــادة غيــر طبيعيــة فــي األســعار يتخــذ الوزيــر – بنــاءاً علــى توصيــة اللجنــة 
– إجــراءات مــن شــأنها الحــد مــن تلــك الزيــادة وحمايــة مصالــح المســتهلكين وعــدم اإلضــرار بهــم. وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة لهــذا 
القانــون األســس واإلجــراءات فــي تحديــد مــا يعتبــر زيــادة غيــر طبيعيــة فــي االســعار وحــاالت االحتــكار التــي يجــب اتخــاذ تدابيــر 

بشــأنها".
)23( الســيد الطنطــاوي، موجــة الزيــادات ترفــع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة %10-5، مقــال منشــور فــي جريــدة الخليــج النســخة 

الورقيــة، 22 أبريــل 2014، ص13.

)24( تنص المادة )8( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم )24( لسنة 2006، تشمل حقوق المستهلك ما يأتي:

1 - الحق في الحماية من المنتجات وعمليات اإلنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسالمة.
2 - الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء واالستهالك السليم.

3 - الحق في االختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
ــه فــي تطويــر  ــدى الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية وأن يؤخــذ بآرائ ــه وان تمثــل مصالحــه ل ــى آرائ 4 - الحــق فــي االســتماع ال

الســلع والخدمــات.
ــة  ــأوى والرعاي ــاء والم ــذاء والكس ــية كالغ ــة األساس ــات الضروري ــلع والخدم ــن الس ــية م ــه األساس ــباع احتياجات ــي إش ــق ف 5 - الح

ــم. ــة والتعلي الصحي
6 - الحــق فــي التعويــض وفــي تســوية عادلــة لمطالبــه المشــروعة، بمــا فــي ذلــك التعويــض عــن الســلع الرديئــة أو الخدمــة غيــر 

ــة أو أيــة ممارســات تضــر بالمســتهلك. المرضي
7 - الحــق فــي التثقيــف وفــي اكتســاب المعــارف والمهــارات المطلوبــة لممارســة االختبــارات الواعيــة بيــن الســلع والخدمــات، وان 

يكــون مــدركاً لحقوقــه األساســية ومســؤولياته وكيفيــة اســتخدامها مــن خــالل برامــج التوعيــة المســتدامة.
8 - حق الحياة في بيئة سليمة.

األســعار، وتلــك األســس تتركــز حــول نســبة التضخــم فــي الــدول وســعر الســلعة أو الخدمة 
ــة وســعر الســلعة أو الخدمــة  ــرات الســابقة والمســتوى العــام لألســعار فــي الدول ــي الفت ف
فــي الــدول المجــاورة ومعــدل نســبة الزيــادات فــي أســعار الســلع والخدمــات والمســتوى 
العــام لألســعار فــي دول العالــم وقيمــة صــرف العمــالت األجنبيــة وقــت اســتيراد الســلعة 
أو المــواد األوليــة، ونصــت المــادة )3( مــن القانــون االتحــادي رقــم )24( لســنة 2006 
ــم )22(  ــح المســتهلكين وعــدم اإلضــرار به ــة مصال ــادة وحماي ــك الزي ــن تل ــى الحــد م عل
حيــث أن عمليــات مراقبــة األســواق مســتمرة فــي كافــة الدوائــر االتحاديــة للحــد مــن هــذه 
ــة  ــت دول ــكار واالســتغالل، وَخَط ــع االحت ــي األســعار ومن ــررة ف ــر المب االرتفاعــات غي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة خطــوات كثيــرة فــي تفعيــل دور الجمعيــات التعاونيــة وخلــق 
ســوٍق مــواٍز لمنافــذ البيــع المحليــة للحــد مــن ارتفــاع األســعار وخدمــة المســتهلكين. )23( 

ثانياً: النص صراحةً على حقوق المستهلك والتزامات المنتج
ــا  ــوق المســتهلك ومنه ــى حق ــة المســتهلك )24( عل ــون حماي ــة لقان نصــت الالئحــة التنفيذي
الحــق فــي اإلعــالم حيــث أن اإلعــالم واإلشــهار واإلدالء بالبيانــات، مثل وضــع التحذيرات 
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والمكونــات وبلــد المنشــأ وتاريــخ اإلنتهــاء وكيفيــة االســتعمال باللغــة العربيــة، مــادة 28 
مــن الالئحــة التنفيذيــة، وهــذه الحقــوق تعمــل علــى إنــارة إرادة المســتهلك الــذي قــد يقــدم 

علــى التعاقــد فــي ظــل رضــا حقيقــي وواقعــي متبصــر.

وفــي نفــس الوقــت نــص القانــون صراحــةً علــى التزامــات المــزود ومنهــا االلتــزام 
ــن  ــادة )32( م ــتهلك والم ــة المس ــون حماي ــن قان ــادة )13( م ــص الم ــث تن ــان حي بالضم
الالئحــة التنفيذيــة علــى "يلتــزم مــزود الخدمــة بضمــان الخدمــة التــي قــام بهــا خــالل فتــرة 
ــذي دفعــه متلقــي  ــغ ال ــك الخدمــة، وإال التــزم بإعــادة المبل ــة تتناســب مــع طبيعــة تل زمني
الخدمــة، او بــأداء الخدمــة ثانيــةً علــى الوجــه الصحيــح"، ونــص المــادة )33( " يضمــن 
المــزود جــودة الســلعة والخدمــة وتوافــر المواصفــات التــي حددهــا أو تلــك التــي اشــترط 
المســتهلك خطيــاً وجودهــا، كمــا يضمــن العيــوب الخفيــة التــي تنقــص مــن قيمــة الســلعة 
أو الخدمــة أو تجعلهــا غيــر صالحــة لالســتعمال فيمــا أُعــدت لــه وفقــاً لطبيعتهــا أو إلحــكام 

العقــد المبــرم بيــن المــزود والمســتهلك.

 باإلضافــة الــى االلتــزام باإلعــالن عــن الســعر بشــكل واضــح واإللتــزام بإعطــاء فاتــورة 
ــلعة  ــة س ــدى عــرض أي ــزود ل ــزم الم ــى "يلت ــون عل ــن القان ــادة )8( م ــث نصــت الم حي
ــارز فــي مــكان  ــه بشــكل ب ــداول بتدويــن الســعر عليهــا بشــكل ظاهــر أو اإلعــالن عن للت
عــرض الســلعة، وللمســتهلك الحــق فــي الحصــول علــى فاتــورة مؤرخــة تتضمــن تحديــد 
ــون"،  ــذا القان ــة له ــا الالئحــة التنفيذي ــات أخــرى تحدده ــة بيان ــوع الســلعة وســعرها وأي ن
ونصــت المــادة )31( مــن الالئحــة التنفيذيــة علــى "للمســتهلك الحــق فــي الحصــول علــى 
ــزود  ــة: -1 إســم الم ــات التالي ــورة الســلعة البيان ــن فات ــورة مؤرخــة ويجــب أن تتضم فات
ــدات  ــدد الوح ــلعة أو ع ــة الس ــع، -4 كمي ــدة البي ــلعة، -3 وح ــف الس ــه، -2 تعري وعنوان

ــة". ــة المحلي المباعــة، -5 ســعر الســلعة بالعمل

ومــن التزامــات المنتــج أيضــاً مطابقــة المنتوجــات للمواصفــات القانونيــة والقياســية، 
وتوفيــر خدمــات مــا بعــد البيــع مثــل قطــع الغيــار والصيانــة للســلع المعمــرة حســب المــادة 

)34( مــن نفــس الالئحــة، وأيضــاً عــدم التمييــز بيــن المســتهلكين بالســعر والجــودة.

ـــى  ـــات وأعط ـــذه االلتزام ـــم ه ـــى معظ ـــي عل ـــتهلك األوروب ـــة المس ـــون حماي ـــص قان ون
ــاء الفاتـــورة  ــا إجبـــار المـــزود علـــى إعطـ المســـتهلك الكثيـــر مـــن الضمانـــات ومنهـ
للمســـتهلك وإعالمـــه بكافـــة األمـــور المتعلقـــة بالســـلعة وطريقـــة االســـتخدام والســـعر 

)26( محمد إبراهيم بنداري،  مرجع سابق، ص 15.

)27( مصطفــى بابكــر، السياســات الكليــة وإشــكاالت النمــو فــي الــدول العربيــة، المعهــد العربــي للتخطيــط، الكويــت، 2005، ص 

7. أنظــر الرابــط التالــي ) تاريــخ الزيــارة 2 /6 /2015(:
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/191/191_ex14.pdf

وسياســـة اإلرجـــاع واإلســـتبدال. )25(

ثالثاً: تبني المفهوم الحديث لعقود اإلذعان
والــذي يكفــل توفيــر الحمايــة للمســتهلك الــذي أصبــح لقمــةً ســائغةً لكبــار المنتجيــن 
وموزعــي الســلع الذيــن يضعــون شــروط عقودهــم ســلفاً دون أن يســتطيع المســتهلك 
مناقشــتها أو تعديلهــا، فقــد توســع المشــرع اإلماراتــي عندمــا نــص فــي المــادة 145 مــن 
القانــون المدنــي "القبــول فــي عقــد اإلذعــان يقتصــر علــى مجــرد التســليم بشــروط متماثلــة 
يضعهــا الموجــب لســائر عمالئــه وال يقبــل مناقشــته فيهــا"، فتوُســع المشــرع اإلماراتــي في 
مفهــوم عقــود اإلذعــان أمــٌر محمــوٌد ألن الحمايــة المقــررة فــي عقــود اإلذعــان لمصلحــة 
المســتهلك قــد تكــون مــالذهُ الوحيــد إزاء تعســف المنتجيــن ومقدمــي الســلع والخدمــات، وما 
يــدرك ُكلُــهُ ال يتــرك ُكلُــهُ فالتمســك بأهــداب هــذه الحمايــة أولــى مــن التفريــط فيهــا. )26(

ــة  ــى نصــوص القانــون المدنــي لحماي ــة المتحــدة تعتمــد عل ــة اإلمــارات العربي وكانــت دول
المســتهلك شــأنها شــأن الــدول العربيــة األخــرى، بســبب تبنــي هــذه الــدول لنظــام االقتصــاد 
ــية  ــاريع األساس ــل المش ــي تموي ــة ف ــى الدول ــة عل ــدول العربي ــاد ال ــو اعتم ــه – وه الموج
الخدميــة والصناعيــة والتجاريــة )27(- حيــث كان المشــرع العربــي يحمــي المســتهلك 
طبقــاً للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي وفقــاً لنظريــات عيــوب اإلرادة والعيــب الخفــي، 
ــد  ــدأت تعتم ــر وب ــوق الح ــام الس ــى نظ ــة ال ــدول العربي ــت ال ــت الحاضــر تحول ــي الوق وف
تدريجيــاً علــى وضــع قانــون خــاص لحمايــة المســتهلك ألن تحريــر التجــارة يزيــد مــن حجــم 
المنتوجــات والخدمــات وتنوعهــا الهائــل وبذلــك يتعــرض المســتهلك للمخاطــر بشــكل أكبــر.

وعلــى ذلــك حكمــت محكمــة تمييــز دبــي بالقضيــة رقــم 153/1998 والــذي نــص فــي 
جــزء منــه علــى "مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن عقــد اإلذعــان يســتلزم التســليم 
والرضــوخ مــن الطــرف الضعيــف الــى مشــيئة الطــرف اآلخــر الــذي يكــون فــي مركــز 

 Wiewiórowska-Domagalska, Aneta, Consumer Sales Guarantees in the European          )25(

.Union, Sellier European law publishers,Germany, 2013, Pages 59 & 60
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يســمح لــه بــأن يملــي شــروطه التعســفية، ويتميــز عقــد اإلذعــان بثالثــة خصائــص هــي: 
-1 أن يتعلــق العقــد بســلعة أو خدمــة ممــا يعتبــر مــن الضروريــات األوليــة بالنســبة 
ــي  ــوا ف ــث يكون ــا حي ــم بدونه ــتقيم مصالحه ــا وال تس ــم عنه ــى له ــي ال غن ــور والت للجمه
وضــع يضطرهــم الــى التعاقــد بشــأنها، 2 - أن يكــون أحــد المتعاقديــن محتكــراً للســلعة أو 
الخدمــة أو تكــون المنافســة بينــه وبيــن غيــره فــي ذلــك الشــأن محــدودة وضيقــة النطــاق، 
-3 أن يقــوم مقــدم الســلعة أو الخدمــة بعرضهــا علــى الجمهــور وفقــاً لشــروط مقــررة ســلفاً 

ال يمكنهــم رفضهــا وال تُقبــل مناقشــتهم فيهــا". 

المطلب الثالث: اإلخالل بحماية المستهلك في ظل تحرير التجارة 
ــع  ــاج وتوزي ــم انت ــي تنظ ــة النصــوص الت ــي مجموع ــل ف ــتهلك يتمث ــة المس ــون حماي قان
واســتهالك وتــداول الســلع والخدمــات وهــو الــذي يَُجــرم األفعــال التــي تمثــل اعتــداءاً علــى 
ــي تســعى  ــل األداة الت ــون يمث ــذا القان ــار أن ه ــة باعتب ــة للدول ــة العام السياســة االقتصادي
بهــا الدولــة إلــى تنميــة اقتصادهــا ومثــل هــذا التجريــم الــذي يتعلــق باإلنتــاج أو التــداول 
أو االســتهالك يمكنــه أن يتنــاول أنشــطة أخــرى متنوعــة تتعلــق بالتخطيــط أو التدريــب أو 

ــع أو اإلئتمــان. )28( التصني

ــك التــي تضمنتهــا  ــة مــع تل ــة المســتهلك جــزاءات مشــددة بالمقارن وتضمــن قانــون حماي
القواعــد العامــة، باإلضافــة الــى العقوبــات الجزائيــة واإلداريــة، تــم وضــع غرامــات علــى 
كل مــن يخالــف قانــون حمايــة المســتهلك وتأكيــداً ألهميــة ذلــك تــم تعديــل المــادة 18 مــن 
ــم 24 لســنة 2006 حيــث تضاعفــت الغرامــات  ــة المســتهلك اإلماراتــي رق ــون حماي قان
لعــدة أضعــاف لــردع التجــار حيــث صــدر التعديــل فــي عــام 2010 مبينــاً الحــد األدنــى 
والحــد األعلــى للمخالفــة مــع تفصيــل حــاالت المخالفــة والتــي حدهــا األدنــى خمســة آالف 
درهــم وتصــل فــي حدهــا األقصــى إلــى مليــون درهــم ، باإلضافــة الــى مضاعفــة الغرامــة 

فــي حــال معــاودة ارتــكاب المخالفــة خــالل ســنة واحــدة مــن المخالفــة الســابقة. )29( 

)28( سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص521.

)29( يستبدل بنص المادة )18( من القانون االتحادي رقم )24( لسنة 2006 المشار إليه النص اآلتي:

المادة )18(
1. مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وفقاً لما يلي:

)أ( . الغرامــة التــي ال تقــل عــن )100.000( مائــة ألــف درهــم وال تجــاوز )1.000.000(  مليــون درهــم فــي حالــة مخالفــة أي 

)30( أحمــد عبدالعــال أبــو قريــن، نحــو قانــون لحمايــة المســتهلك مــا هيتــه مصــادره موضوعاتــه، مركــز البحــوث بكليــة العلــوم 

ــك ســعود، 1993م ، ص27 و 28. ــة المل ــة جامع اإلداري
)31( عبدهللا الصعيدي، أثر التنظيم الجديد للتجارة الدولية على األمن الغذائي في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 12.

ــة المســتهلك  ــون حماي ــن قان ــاً بي ــد تقارب ــون يوِج ــي القان ــم ف هــذا النطــاق الواســع للتجري
ــة  ــات الجنائي ــع العقوب ــون يض ــإذا كان القان ــات ف ــث العقوب ــن حي ــرى م ــن األخ والقواني
التقليديــة الســالبة للحريــة أو الغرامــة فإنــه يتبنــى باإلضافــة إليهــا مــا يطلــق عليــه الفقــه 
ــة  ــر مزاول ــة وحظ ــت الحراس ــا تح ــأة أو وضعه ــالق المنش ــل إغ ــة مث ــات المهني بالعقوب
النشــاط أو نشــر الحكــم الصــادر باإلدانــة... الــخ، ويالحــظ أن مثــل هــذه العقوبــات نجدهــا 

ــس. )30( ــي التشــريع الخــاص بمكافحــة الغــش والتدلي أيضــاً ف

وهكــذا يمكــن إعتبــار التشــريعات المانعــة لالحتــكار والحاميــة للمنافســة الحــرة مــن أهــم 
الضوابــط الالزمــة لمواجهــة ســلبيات تحريــر التجــارة وحمايــة المســتهلك وكان أول 
تشــريع صــدر بهــذا الخصــوص فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 1890 تحــت 
ــمى  ــت مس ــا 1986 تح ــي فرنس ــكار، وصــدر ف ــع االحت ــيرمان أو من ــون ش ــمى قان مس
حريــة األســعار والمنافســة وفــي ألمانيــا فــي عــام 1957 – والمملكــة المتحــدة فــي عــام 

ــة. )31( 1976 باســم مرســوم التجــارة العادل

ــدول وغيرهــا أيضــا تشــريعات تكفــل األمــن الصحــي والســالمة   كمــا أصــدرت هــذه ال
ــرا  ــتخدامها خط ــل اس ــي يمث ــة الت ــات الصناعي ــلع والمنتج ــة الس ــي مواجه ــتهلك ف للمس
ــة واآلالت  ــة واألدوات الكهربائي ــواد الكيماوي ــل الم ــى صحــة المســتهلك وســالمته مث عل
الميكانيكيــة ومثــال ذلــك التشــريع الــذي صــدر فــي فرنســا عــام 1978م والمتعلــق بحمايــة 
ــزة  ــى أن الســلع واألشــياء واألجه ــى عل ــه األول ــث نصــت مادت وإعــالن المســتهلكين حي
التــي يمثــل عنصــراً منهــا أو أكثــر فــي الظــروف العاديــة لالســتعمال، خطــراً علــى أمــن 

حكــم مــن أحــكام المــواد )6( و )7( و)14( مــن هــذا القانــون.
)ب( . الغرامــة التــي ال تقــل عــن )10.000( عشــرة آالف درهــم وال تجــاوز )200.000( مائتــي ألــف درهــم فــي حالــة مخالفــة 

أي حكــم مــن أحــكام المــواد )5( و )8( والفقــرة الثانيــة مــن المــادة )9( والمــادة )12( مــن هــذا القانــون.
 )جـــ(. الغرامــة التــي ال تقــل عــن )20.000( عشــرين ألــف درهــم وال تجــاوز )120.000(مائــة وعشــرون ألــف درهــم فــي حالــة 

مخالفــة أي حكــم مــن أحــكام الفقــرة األولــى مــن المــادة )9( والمــواد أرقــام )10( و)11( و)13( و)15( مــن هــذا القانــون. 
 )د(. الغرامــة ال تقــل عــن )5.000 ( خمســه آالف درهــم وال تجــاوز )100.000( مائــة ألــف درهــم فــي حالــة مخالفــة أي حكــم 

آخــر مــن أحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه.  
ــة معــاودة ارتــكاب ذات المخالفــة خــالل ســنة  ــد )1( مــن هــذه المــادة فــي حال 2. تضاعــف الغرامــات المنصــوص عليهــا فــي البن
واحــدة مــن ارتــكاب المخالفــة الســابقة لهــا، وبحيــث ال تقــل العقوبــة عــن نصــف الحــد األعلــى المقــرر بعــد مضاعفــة الغرامــات. 
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ــم الالئحــي. )32( وصحــة المســتهلكين يحظــر أو يخضــع اســتعمالها للتنظي

ــى  ــدول األعضــاء عل ــى ال ــون عل ــة المســتهلك شــدد القان ــي لحماي ــون األوروب ــي القان وف
الهــدف مــن الغرامــة وفعاليتهــا فــي وقــف التعــدي علــى المســتهلك، وتــرك المجــال للــدول 
ــل  ــدول مث ــض ال ــددت بع ــث تش ــة حي ــزاءات اإلداري ــات والج ــد الغرام األعضــاء لتحدي
المانيــا حيــث تصــل فيهــا الغرامــة الــى 25000 يــورو ولــم تتشــدد فيهــا دول مثــل 
ــة  ــاً لطبيعــة البيئ ــك وفق ــورو وذل ــى 5000 ي ــغ الغرامــة مــن 1000 ال ــث تبل ــدا حي بولن

ــي. )33( ــي االتحــاد األوروب ــة عضــو ف ــكل دول االســتهالكية ل

وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة صــدرت بهــذا الصــدد تشــريعات تحمــي المســتهلك 
باإلضافــة الــى القانــون االتحــادي لحمايــة المســتهلك، ومنها قانــون للمواصفــات والمقاييس 
ــات  ــة اإلمــارات للمواصف ــم )28( لســنة 2001 بإنشــاء هيئ ــون االتحــادي رق وهــو القان
والمقاييــس، باإلضافــة إلــى قانــون للمنافســة ومنــع اإلحتــكار وهــو القانــون االتحــادي رقــم 
ــم 4 لســنة  ــم المنافســة، وصــدر القانــون االتحــادي رق )4( لســنة 2012 فــي شــأن تنظي
1979 فــي شــأن قمــع الغــش والتدليــس، كمــا صــدر القانــون االتحــادي رقــم 81 لســنة 
1993 بشــأن المعامــالت التجاريــة والقانــون االتحــادي رقــم 37 لســنة 1992 فــي شــأن 

العالمــات التجاريــة.

وبصفــة عامــة يمكــن القــول أن حمايــة المســتهلك تشــوبه العديــد مــن اإلخــالالت فــي ظــل 
تحريــر التجــارة ومــن أهــم هــذه اإلخــالالت مــا يلــي:

أوالً: االحتكـار 
يقصــد باالحتــكار االنفــراد بســوق ســلعة أو خدمــة فــي يــد واحــدة، ومــن أهــم المســاوئ 
ــا  ــن، مم ــن أو الموزعي ــاب المنافســة أمــام صغــار المنتجي ــك إغــالق ب ــى ذل ــة عل المترتب
يــؤدي لرفــع معــدالت أربــاح المحتكريــن ولكــن علــى حســاب المبالغــة فــي ارتفــاع 
األســعار، حيــث تكــون هــذه األســعار غيــر معبــرة عن قيمــة الســلعة أو الخدمــة االقتصادية 

)32(  أحمد عبد العال أبو قرين ، نحو قانون لحماية المستهلك ، مرجع سابق ، ص99.
Cartwrright, Peter, Consumer Protection and Criminal Law, Cambridge University Press, UK, 2010و Page 85 )33(

)36( "تعتبر الحاالت التالية وبوجه خاص حاالت احتكار:
ــاق الضــرر  ــه إلح ــب علي ــوق يترت ــي الس ــكاري ف ــق وضــع احت ــة لخل ــعر التكلف ــن س ــل ع ــعار تق ــات بأس ــلع أو الخدم ــع الس  - بي

بالمســتهلكين.
2 - قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضراراً باالقتصاد الوطني أو مصالح المستهلكين.

ــا يشــكل إضــراراً  ــة أو ســرية بم ــع الســعر بصــورة معلن ــض أو رف ــت أو خف ــى تثبي ــاً عل ــةً أو ضمن ــن صراح ــاق المزودي 3 - اتف
ــتهلكين. ــح المس ــي أو بمصال ــاد الوطن باالقتص

4 - اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات.
5 - قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في األسعار.

6 - امتناع أو توقف أو تحديد كمية اإلنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات.
7 - اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها.

الحقيقيــة، وكذلــك يــؤدي االحتــكار إلــى انخفــاض معــدالت التقــدم واالبتــكار التكنولوجــي 
نتيجــة النعــدام المنافســة. )34( وبمعنــى آخــر هــو أن يتحــول الســوق الــى شــركة واحــدة 
وهــي التــي تَؤمــن المنتــج الــى جميــع المســتهلكين وال يكــون أمــام المســتهلك خيــار بديــل 

فــي الحصــول علــى هــذا المنتــج إال مــن خــالل هــذه الشــركة.

وفــي البلــدان التــي تعتمــد حريــة التجــارة غالبــاً مــا نجــد الســلوك االحتــكاري موضوعــاً 
للتجريــم ســواءاً تحقــق هــذا الســلوك فــي مجــال اإلنتــاج أو مجــال التوزيــع. تقــوم الــدول 
بمحاربــة اإلحتــكار وصــوالً الــى ســوق اقتصــادي يؤمــن الربــح للجميــع ويوفــر للمســتهلك 
خيــارات كثيــرة فــي إتجــاه الحصــول علــى منتــج معيــن وبأســعار مختلفــة )35( فنصــت 
قوانيــن الدولــة علــى منــع اإلحتــكار ومكافحتــه، وســنت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
القانــون االتحــادي رقــم )4( لســنة 2012 فــي شــأن تنظيــم المنافســة ومنــع الممارســات 
اإلحتكاريــة ووضــع هــذا القانــون التدابيــر التــي تمنــع إحتــكار المنتجــات وضمــان توفيــر 

أفضلهــا لجميــع المســتهلكين.

حيــث نصــت المــادة 14 مــن قانــون حمايــة المســتهلك اإلماراتــي علــى: "ال يجــوز ألي 
مــزود إخفــاء أيــة ســلعة أو االمتنــاع عــن بيعهــا بقصــد التحكــم فــي ســعر الســوق أو أن 
يفــرض شــراء كميــات معينــة منهــا أو شــراء ســلع أخــرى معهــا أو أن يتقاضــى ثمنـًـا أعلــى 

مــن ثمنهــا الــذي تــم اإلعــالن عنــه".

ــنة  ــم )24( لس ــتهلك رق ــة المس ــون حماي ــة لقان ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة 5 م ــت الم ونص
ــن الممارســات  ــا م ــكار )36(  باعتباره ــر حــاالت احت ــى صــور خاصــة تعتب 2006 عل

)34( عبدهللا الصعيدي، حماية المستهلك في اقتصاد السوق الحر، مرجع سابق، ص 14.

)35( عمر سليمان، الربا وأثره على المجتمع اإلنساني، دار النفائس، األردن، 2002، ص 34.
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ــازة  ــاع األســعار وحي ــى ارتف ــز عل ــا بهــدف التحفي ــي اتباعه ــي يمكــن للمهن التدليســية الت
منتجــات مســتوردة أو مصنعــة بصفــة غيــر شــرعية، وتشــمل صــور االحتــكار أيضــاً عــدم 

ــي الســوق. ــة ف تشــجيع غمــوض األســعار والمضارب

ــدوث  ــال ح ــي ح ــى: "ف ــي عل ــتهلك اإلمارات ــة المس ــون حماي ــن قان ــادة 3 م ونصــت الم
أزمــة أو ظــروف غيــر عاديــة فــي الســوق تــؤدي لزيــادة غيــر طبيعيــة فــي األســعار يتخــذ 
ــادة  ــك الزي ــن تل ــن شــأنها الحــد م ــة - إجــراءات م ــة اللجن ــى توصي ــاءاً  عل ــر - بن الوزي
وحمايــة مصالــح المســتهلكين وعــدم اإلضــرار بهــم، وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 
األســس واإل جــراءات فــي تحديــد مــا يعتبــر زيــادة غيــر طبيعيــة فــي األســعار وحــاالت 

االحتــكار التــي يجــب اتخــاذ تدابيــر بشــأنها".

إن تحديــد أســعار الســلع والخدمــات، بالرغــم مــن أنــه يتعــارض مــع مبــدأ حريــة التجــارة، 
فــإن فيــه مصلحــة كبيــرة بالنســبة للمســتهلك، إذ يحميــه مــن تعســف البائعيــن الذيــن 
يتعمــدون رفــع األســعار، بمــا يضــر بالمشــتري، تمســكا بحقهــم فــي ممارســة التجــارة، 
كمــا يهــدف إلــى تفــادي الممارســات المنافيــة للمنافســة وكــذا الممارســات غيــر الشــرعية، 

ومــن جهــة أخــرى مراقبــة أســاليب التوزيــع وترشــيد االســتهالك.

ــة المســتهلك  ــون حماي ــا قان ــي وضعه ــة الت ــري مــن األمــور اإليجابي نظــام التســعير الجب
اإلماراتــي لمقاومــة االحتــكار ضمانــا لعــدم اإلجحــاف بحــق التجــار، وحــق المســتهلكين 
ــى المســتهلك  ــر عل ــي تؤث ــا لهــذا النظــام والت ــاك مجموعــة مــن المزاي ــى الســواء وهن عل
ــار  ــع التج ــن جش ــد م ــاح يح ــد األرب ــري وتحدي ــعير الجب ــي أن التس ــي وه ــكل إيجاب بش
واســتغاللهم الحتياجات المســتهلكين للســلع والمنتجات المســعرة جبريا، إن تســعير الســلعة 
يجعــل ســعرها معلومــاً لــدى الكافــة بدايــةً مــن إنتاجهــا وتوزيعهــا حتــى اســتهالكها، وبذلــك 
ــة  ــم شــكوى إلدارة حماي ــق تقدي ــد حــده عــن طري يســتطيع المســتهلك وضــع التاجــر عن
ــة المســتهلك  ــة اإلمــارات لحماي ــق جمعي ــردي، أو عــن طري المســتهلك، ســواءاً بشــكل ف

بشــكل جماعــي.

ثانياً: اإلعالنات المضللة
ويتمثــل هــذا اإلخــالل فــي اإلعــالن الــذي يكــون مــن شــأنه حمــل الجمهــور علــى الخطــأ 
وهنــا يكــون اإلعــالن مضلــالً أو خادعــاً، أي اإلعــالن المتضمــن لمعلومــات تدفــع 
ــاف  ــر أو أوص ــق بعناص ــا يتعل ــداع فيم ــي الخ ــوع ف ــى الوق ــد وإل ــى التعاق ــتهلك ال المس

)39(  سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص509.

جوهريــة للمنتــج، مثــل الخلــط والخــداع بهويــة منتــج آخــر أو طريقــة التركيــب أو مصــدر 
الســلعة أو كميتهــا أو طريقــة اســتعمالها، وذلــك بقصــد وهــدف حجــب الحقيقــة عــن 
المســتهلك، ومــن األمثلــة علــى ذلــك اإلعــالن الــذي يحــدد فيــه قيمــة الدفعــة الشــهرية دون 
ــات الســلعة وهــي  ــم عــن مواصف ــذي يتكل ــي، أو اإلعــالن ال ــد ثمــن الســلعة اإلجمال تحدي
غيــر موجــودة حقيقــةً مثــل مكيفــات تحتــوي علــى فالتــر لتنقيــة الهــواء، أو ذكــر عبــارة 
ــع بنصــف  ــة أخــرى، أو إعــالن البي ــت بطريق ــة صنع ــي الحقيق ــي ف ــة وه ــة يدوي صناع

ــعار. )37( ــد األس ــن دون تحدي الثم

ــي  ــة ف ــالت الوهمي ــا للتنزي ــالل تجريمه ــن خ ــتهلك م ــة المس ــريعات لحماي ــود تش إن وج
ــد  ــك ولتقلي ــتهلك لذل ــه المس ــاء دون تنبي ــى االنته ــا عل ــق صالحيته ــلع ولتحقي ــعار الس أس
أو ســوء اســتخدام العالمــات للســلع، ولعــدم احتــواء بعــض الســلع الغذائيــة وغيرهــا 
علــى معلومــات وبيانــات كافيــة عــن قيمتهــا الغذائيــة أو كيفيــة اســتخدامها، وتجريــم هــذه 

ــتهلك. )38( ــة للمس ــي حماي ــاالً ف ــهاماً فع ــد إس ــق بالتأكي ــات يحق الممارس

ــادة 6  ــي الم ــنة 2006 ف ــم 24 لس ــادي رق ــتهلك االتح ــة المس ــون حماي ــص قان ــك ن لذل
ــج أو اإلعــالن عــن أي ســلعة  ــم أو التروي ــى "ال يجــوز للمــزود عــرض أو تقدي ــه عل من
مغشوشــة أو فاســدة أو مضللــة بحيــث تلحــق الضــرر بمصلحــة المســتهلك أو صحتــه عنــد 

اإلســتعمال العــادي".

ثالثاً: الغش واالعتداء على العالمات التجارية 
الغــش بصفــة عامــة يقصــد بــه كل تغييــر أو تشــويه يقــع علــى جوهــر المــادة أو الســلعة 
ــى  ــب عل ــث يترت ــع بحي ــدة للبي ــلعة مع ــادة أو الس ــذه الم ــون ه ــي وتك ــا الطبيع أو تكوينه
هــذا التغييــر أو التعديــل التأثيــر أو النيــل مــن خواصهــا األساســية أو إخفــاء عيــب بهــا أو 
ــك  ــة وذل إكســابها أو إعطائهــا شــكال أو مظهــرا لســلعة أخــرى تختلــف عنهــا فــي الحقيق
ــتخلصة للحصــول  ــد المس ــاع بالفوائ ــلوبة أو االنتف ــواص المس ــن الخ ــتفادة م ــدف االس به
ــى ســواءاً كان  ــذا المعن ــش به ــن )39( والغ ــارق الثم ــق ف ــادي عــن طري ــى مكســب م عل

)37( فاتن حسين حوى، مرجع سابق، ص86.

)38( نعيم حافظ أبو جمعة، المستهلك وحاجته للحماية، مقال منشور بصحيفة البيان، دبي، بتاريخ 10 /10 /1997 ، ص25.

302303



د. مصطفى الحسبان مدى حماية المستهلك في القانون اإلماراتي في ظل تحرير التجارة

300301

ــار لألجهــزة والســيارات، ال يقتصــر ضــرره  ــة أو قطــع غي ــة أو أدوي ــه مــادة غذائي محل
ــد أيضــاً إلــى  علــى المســتهلكين حيــث يصيــب أمنهــم الصحــي واالقتصــادي، ولكنــه يمت
ــر  ــة غي ــن المنافس ــارة م ــة تعرضــوا للخس ــوا باألمان ــن إن التزم ــار الذي ــن والتج المنتجي

المشــروعة. )40(

ــي  ــس ف ــش والتدلي ــع الغ ــأن قم ــي ش ــنة 1979 ف ــم 4 لس ــادي رق ــون االتح ــدر القان ص
المعامــالت التجاريــة وقــد تضمــن هــذا القانــون تقريــر عقوبــات الحبــس والغرامــة لــكل 
مــن ارتكــب جريمــة خــداع أحــد المتعاقديــن لآلخــر وجريمــة غــش األغذيــة أو العقاقيــر 
الطبيــة أو الحاصــالت الزراعيــة أو الطبيعيــة أو المــواد األخــرى وجريمــة الحيــازة غيــر 
المشــروعة لمــواد أو بضائــع مغشوشــة أو فاســدة وكذلــك جريمــة اســتيراد الســلع أو المــواد 
المغشوشــة أو الفاســدة. )41(  فوضــع القوانيــن والتشــريعات التــي تجــرم الغــش والتدليــس 
ــة  ــة الجزائي ــرض العقوب ــس وف ــش والتدلي ــه بالغ ــب قيام ــي عواق ــر ف ــر يفك ــل التاج تجع
عليــه، مــن ســجن وغرامــة وعقوبــات إداريــة مــن ســحب الرخصــة أو إغــالق المحــل، 

ومــن أجــل تعزيــز الرقابــة تــم فــي دبــي إنشــاء مجلــس دائــم لحمايــة المســتهلك. )42(

ــم  ــة، ت ــات التجاري ــأن العالم ــنة 1992 بش ــم 37 لس ــادي رق ــون االتح ــى القان وبمقتض
تجريــم تزويــر أو تقليــد العالمــات التجاريــة ووضــع عالمــة الغيــر علــى المنتجــات بغيــر 
ــداول أو  ــع أو للت ــدة أو عرضهــا للبي ــع منتجــات عليهــا عالمــات مــزورة أو مقل حــق وبي

حيازتهــا بقصــد البيــع.

رابعاً: مبدأ عرض السلع والخدمات و مفهوم الرفض الموجه للمستهلك:
حيــث نصــت المــادة 14 مــن قانــون حمايــة المســتهلك علــى: "ال يجــوز ألي مــزود إخفــاء 
أيــة ســلعة أو االمتنــاع عــن بيعهــا بقصــد التحكــم فــي ســعر الســوق أو أن يفــرض شــراء 

)40( عبــد الحكــم محمــد عبــد الســالم، جرائــم الغــش فــي المعامــالت واالعتــداء علــى األســماء والعالمــات التجاريــة، دوريــة الفكــر 

الشــرطي، شــرطة الشــارقة،  العــدد األول، يونيــو 1996.

)41( عبدهللا الصعيدي، حماية المستهلك في اقتصاد السوق الحر، مرجع سابق، ص 14.

)42( ومن المهام التي يتولى هذا المجلس أداؤها:

-  تبصير المواطن وتوجيهه بالحقوق المقررة له، والواجبات المفروضة عليه
- حمايته من الغش التجاري واإلعالنات المضللة.

-  تزويده بالمعلومات األساسية عن السلع المتوفرة في األسواق
أنظر صحيفة البيان، الصادرة في دبي، تاريخ 7 /10 /1997، ص29.

ــا أعلــى مــن ثمنهــا  كميــات معينــة منهــا أو شــراء ســلع أخــرى معهــا أو أن يتقاضــى ثمنً
الــذي تــم اإلعــالن عنــه".

وفــي إطــار نزاهــة الممارســات التجاريــة، والمتمثلــة فــي منــع المــزود مــن بعــض 
الممارســات التجاريــة غيــر الشــرعية، والمتمثلــة فــي رفــض البيــع أو أداء الخدمــة 
ــع أو أداء الخدمــة المشــروط  ــى رفــض البي ــة ال ــرر شــرعي، باإلضاف للمســتهلك دون مب
بتقديــم مكافــأة والبيــع أو أداء الخدمــة المــزدوج. تدخــل المشــرع لمنــع رفــض البيــع 
ــن  ــرر شــرعي، م ــة دون مب ــة الخدم ــع أو تأدي ــض البي ــع رف ــى من ــة، عل ــة الخدم أو تأدي
خــالل مبــدأ عــرض الســلع والخدمــات حيــث أن األصــل يقضــي أنــه مــن حــق المســتهلك 
ــأ  ــا يلج ــة عندم ــذه المصلح ــق ه ــات، وتتحق ــات والخدم ــلع والمنتج ــر الس ــه توف ومصلحت
لشــراء الســلعة أو طلــب الخدمــة، إال أنــه قــد يتعــرض عنــد إقبالــه علــى ذلــك إلــى بعــض 
الممارســات التــي تخــرج عــن هــذا المبــدأ، ممــا دفــع بالمشــرع إلــى تجريــم بعــض هــذه 
الممارســات، علــى أنــه تعتبــر كل ســلعة معروضــة علــى نظــر الجمهــور معروضــة للبيــع.

ــذه  ــت ه ــرر شــرعي، إذا كان ــدون مب ــة ب ــة خدم ــع ســلعة أو تأدي ــض بي ــع رف ــك يمن ولذل
الســلعة معروضــة للبيــع أو كانــت الخدمــة متوفــرة، ألن الهــدف مــن وضــع هــذا النــص 
ــة  ــك بإقام ــواق، و ذل ــي األس ــا ف ــم تداوله ــات، وتنظي ــلع والمنتج ــرة الس ــق وف ــو تحقي ه
التــوازن فــي توزيعهــا علــى المســتهلكين مــن جهــة، وحمايــة المســتهلك مــن جهــة أخــرى.

مفهــوم الرفــض الموجــه للمســتهلك يعــرف بأنــه رفــض البيــع أو تأديــة الخدمــة وهــو عمــل 
ــي مفهــوم  ــه، ويدخــل ف ــكار وجــود الســلعة لدي ســلبي يصــدر مــن المــزود، ويتضمــن إن
الرفــض الموجــه للمســتهلك عــدة مســائل، إذ ليــس كل رفــض تلقائــي يعــد رفضــاً يمنعــه 
القانــون، وال يمكــن أن يكــون هنــاك رفــض إذا لــم يكــن هنــاك طلــب ثابــت وحقيقــي، وأن 
ــاً فــي إطــار المعامــالت المعتــادة لهــذا المــزود مــع باقــي الزبائــن،  طلبــه هــذا يعــد عادي
فطلــب الشــراء يعــد غيــر عــادي لمجــرد أن المشــتري ال يســتوفي الشــروط المقــررة فــي 
محــالت البيــع، والتــي أدرجــت مجــدداً مــن طــرف  البائــع، أو الرفــض المتعلــق بإنتهــاء 

وقــت العمــل أو أن الســلعة هــي مــن أساســيات المتجــر أو للديكــور.
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المبحث الثاني: دور الهيئات الوطنية في حماية المستهلك
المطلب األول: دور الهيئات الوطنية الرسمية

الهيئــات الوطنيــة المســؤولة عــن مراقبــة المنتجيــن والمزوديــن والتجــار ومــدى تطبيــق 
قواعــد القانــون االتحــادي بشــأن حمايــة المســتهلك همــا اللجنــة العليــا لحمايــة المســتهلك 
والتــي ســنتكلم عــن دورهــا فــي التســعير الجبــري الحقــاً وإدارة حمايــة المســتهلك وهــي 
الجهــة التــي تتولــى تثقيــف المســتهلكين وتعريفهــم باإلجــراءات االحترازيــة قبــل التعاقــد 
باإلضافــة أنهــا تراقــب مــدى التــزام التجــار بالقانــون، وســنتكلم عــن دورهــا فــي حمايــة 

المســتهلك قبــل التعاقــد.

دور إدارة حماية المستهلك:
نصــت المــادة )4( مــن قانــون حمايــة المســتهلك علــى "تنشــأ بالــوزارة إدارة تســمى "إدارة 
ــذ  ــى تنفي ــراف عل ــة: -1 اإلش ــات اآلتي ــة اإلختصاص ــى ممارس ــتهلك" تتول ــة المس حماي
السياســة العامــة لحمايــة المســتهلك بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي الدولــة، -2 التنســيق 
ــر المشــروعة  ــة غي ــي التصــدي للممارســات التجاري ــة ف ــي الدول ــة ف مــع الجهــات المعني
والتــي تضــر بالمســتهلك، -3 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي نشــر الوعــي 
االســتهالكي فــي الدولــة حــول الســلع والخدمــات وتعريــف المســتهلكين بحقوقهــم وطــرق 
المطالبــة بهــا، -4 مراقبــة حركــة األســعار والعمــل علــى الحــد مــن إرتفاعهــا، -5 العمــل 
ــتهلكين  ــكاوى المس ــي ش ــكار، تلق ــة االحت ــريفة ومحارب ــة الش ــدأ المنافس ــق مب ــى تحقي عل
واتخــاذ اإلجــراءات بشــأنها أو إحالتهــا للجهــات المختصــة، ويجــوز أن تقــدم الشــكوى مــن 
ــة المســتهلك بإعتبارهــا  ــة حماي ــل جمعي ــا مــن قب ــا يجــوز تقديمه المســتهلك مباشــرة، كم
ممثلــة للمشــتكي، -7 نشــر القــرارات والتوصيــات التــي تســاهم فــي زيــادة الوعــي لــدى 

المســتهلك.

أوالً: حماية المستهلك قبل التعاقد:
حمايــة المســتهلك فــي مجــال شــفافية األســعار عــن طريــق اإلعــالم باألســعار حيــث أن 
إشــهار األســعار إجبــاري حســب قانــون حمايــة المســتهلك اإلماراتــي فــي المــواد )7( و 

ــم )28( و)29(. ــة للقانــون فــي المــواد رق )8(، والالئحــة التنفيذي

وتنص المــادة 7 مــن قانــون حمايــة المســتهلك اإلماراتــي "مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه 

ــأن  ــداول ب ــلعة للت ــرض أي س ــدى ع ــزود ل ــزم الم ــة يلت ــة ذات الصل ــن واألنظم القواني
ــوع  ــن ن ــات ع ــن بيان ــة تتضم ــارز، بطاق ــكل ب ــا , وبش ــا أو عبوته ــى غالفه ــق عل يلص
الســلعة وطبيعتهــا ومكوناتهــا واســم المنتــج وتاريــخ اإلنتــاج أو التعبئــة والــوزن الصافــي 
ــخ  ــن( وتاري ــتعمال )إن أمك ــة االس ــان كيفي ــد( وبي ــر )إن وج ــد التصدي ــأ وبل ــد المنش وبل
انتهــاء الصالحيــة, مــع إرفــاق بيــان تفصيلــي داخــل العبــوة لمكونــات الســلعة ومواصفاتهــا 
ــى  ــك عل ــة، وذل ــات باللغــة العربي ــك مــن البيان ــر ذل وقواعــد اســتعمالها ومخاطرهــا وغي
النحــو الــذي تحــدده الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، وإذا كان اســتعمال الســلعة ينطــوي 

علــى خطــورة وجــب التنبيــه إلــى ذلــك بشــكل ظاهــر".

ــداول بتدويــن  ــدى عــرض أي ســلعة للت باإلضافــة الــى نــص المــادة 8 "يلتــزم المــزود ل
الســعر عليهــا بشــكل ظاهــر أو اإلعــالن عنــه بشــكل بــارز فــي مــكان عــرض الســلعة, 
ــلعة  ــوع الس ــد ن ــن تحدي ــة تتضم ــورة مؤرخ ــى فات ــي الحصــول عل ــق ف ــتهلك الح وللمس

ــون". ــذا القان ــة له ــا الالئحــة التنفيذي ــات أخــرى تحدده ــة بيان وســعرها وأي

وبذلــك فــإن إشــهار األســعار التــزام قانونــي يقــع علــى عاتــق المــزود، ســواءاً كان منتجــاً 
ــب  ــح كل مشــتٍر أو طال ــرر لصال ــزام مق ــة، وهــو الت ــة، أو بائعــاً بالتجزئ أو بائعــاً بالجمل
خدمــة، ســواءاً إلعــادة البيــع أو لالســتهالك الشــخصي فــإن كان المشــرع قــد أقــر للتاجــر 
ــك  ــب ذل ــه بجان ــد ألزم ــه ق ــارة، إال أن ــر التج ــل تحري ــي ظ ــعار ف ــد األس ــة تحدي إمكاني
ــون  ــره القان ــاً، أق ــر اإلعــالم باألســعار شــرطاً ضروري ــث اعتب بضــرورة إشــهارها، حي
ــي إعطــاء  ــال يكف ــة المســتهلك، ف ــم حماي ــة، ومــن ث ــق شــفافية الممارســات التجاري لتحقي
معلومــات لــكل مســتهلك علــى حــدة، بــل يجــب أن يكــون الجميــع عالمــاً بهــا قبــل التعاقــد، 
ودون اللجــوء إلــى البائــع أو عــارض الخدمــة لمعرفــة الســعر الــذي ســيطلب دفعــه، كمــا 
ــا  ــة م ــه معرف ــة ال يمكن ــب الخدم ــتري أو طال ــإن المش ــرية، ف ــت س ــعار إذا كان أن األس
إذا كان ضحيــة للتمييــزات التــي يمكــن أن يقــوم بهــا البائــع أو عــارض الخدمــة، فكيــف 

ــي يحتاجهــا إذا كان يجهــل ســعرها. ــار الســلعة أو الخدمــة الت للمســتهلك أن يخت

قامــت معظــم الــدول ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بوضــع التشــريعات 
الضروريــة التــي تقــوم بفــرض الرقابــة علــى المنتجــات مــن ســلع وخدمــات قبــل التصنيــع 
وأثنــاء التوزيــع وبعــد التعاقــد، وتســمى التدابيــر اإلحترازيــة وهــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي 
ــي تصــل  ــات الت ــى المعلوم ــاءاً  عل ــك بن ــد وذل ــل التعاق ــة المســتهلك وخصوصــاً قب حماي
للجهــات المعنيــة عــن طريــق المســتهلكين وجمعيــات حمايــة المســتهلك والجهــات القضائية 
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ــذات الطــرق عــن  ــس ب ــى الغــش والتدلي ــان عــدم تعــرض المســتهلك ال ــا، وضم وغيره
ــة المجتمــع. )43( ــق توعي طري

مفهــوم التدابيــر اإلحترازيــة: كلمــة تدابيــر لغــةً هــي جمــع تدبيــر والتدبيــر فــي شــيء مــا 
أي مــا تــؤول إليــه عاقبتــه، والتدبــر باألمــر يعنــي التفكيــر فيــه. اإلحترازيــة لغــةً: أصــل 

الكلمــة هــي حــرز أي توقــي أو تجنــب الشــيء. )44(

وتعــرف قانونــاً بتجنيــب المســتهلك التعاقــد علــى شــراء الســلع والخدمــات التــي ال تلبــي 
تطلعاتــه وتشــبع حاجاتــه األساســية أو حاجــات مــن يعولهــم عــن طريــق معرفــة الضــرر 
والتخطيــط ووضــع اإلجــراءات الالزمــة لتالفــي تكــراره مــع مســتهلكين آخريــن، ونعرض 

بعــض هــذه اإلجــراءات:

اإلجراء األول: توعية المجتمع من خالل تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته:

مــن أهــم اإلجــراءات اإلحترازيــة هــي نشــر المعلومــات المهمــة عــن حقــوق المســتهلكين، 
عــن طريــق إدارة حمايــة المســتهلك أو جمعيــة حمايــة المســتهلك، ســواءاً بوجــود مســألة 
ــة  ــارج الدول ــن خ ــات م ــى المعلوم ــول عل ــة أو الحص ــل الدول ــتهلكين داخ ــر بالمس تض
عــن طريــق التعــاون بيــن جمعيــات حمايــة المســتهلك اإلقليميــة والتــي تــؤدي الــى تنبيــه 

المســتهلك المحلــي وتجنــب الســلعة قبــل تنبــه الدولــة لهــا وســحبها مــن األســواق.

أيضــاً تعريــف المســتهلك بــأن العبــارة التــي تفيــد بــأن البضاعــة التــي تبــاع ال تــرد وال 
تســتبدل عفــا عنهــا الزمــن وأصبحــت مخالفــة للقانــون حيــث أن البضاعــة المباعــة تــرد 
وتســتبدل ضمــن شــروط معينــة نــص عليهــا القانــون، وبهــذه الطريقــة يتــم قطــع الطريــق 
علــى التجــار مــن اســتغالل المســتهلكين، وهــذا التدبيــر يجعــل المســتهلك واعيــاً مثقفــاً مــن 
هــذه الناحيــة االســتهالكية ومعرفتــه بمــا لــه مــن حقــوق، وهــو مــا نــص عليــه فــي الكتــاب 
األزرق )45( الصــادر مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة إلرشــاد المســتهلك اإلماراتــي بأنــه 
يحــق لــه رد البضاعــة بســبب مخالفتهــا للمواصفــات أو وجــود عيــب فيهــا، وهــو يــوازي 

)45(  أنظــر الرابــط اإللكترونــي الخــاص بالدليــل المشــار اليــه علــى الموقــع اإللكترونــي لحمايــة المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد-

دائــرة التنميــة االقتصادية)تاريــخ الزيــارة 15 /5 /2015(:
http://consumerrights.ae/ar/Pages/default.aspx

)43( باسل الشعار، مرجع سابق، ص66.

 )44(  المعجم الوسيط.

الورقــة الخضــراء الصــادرة عــن مجلــس حمايــة المســتهلك فــي اإلتحــاد األوروبــي فــي 
عــام 2007 والتــي تبيــن حقــوق وواجبــات المســتهلك والمــزود. )46(

اإلجــراء الثانــي: تدخــل الدولــة فــي تحديــد الحــد األعلــى لألســعار فــي الظــروف 
اإلســتثنائية:

ــة  ــبات لحماي ــات والمناس ــي األزم ــة ف ــل الدول ــو تدخ ــة أيضــاً ه ــر اإلحترازي ــن التدابي م
ــي أســعار المنتجــات مــن ســلع وخدمــات  ــٍر ف ــاعٍ كبي ــى ارتف ــؤدي ال ــذي ي المســتهلك وال
ــى  ــي الحصــول عل ــم ف ــة منه ــات رغب ــذه المناســبات واألزم ــك الســتغالل التجــار ه وذل
أربــاح ســريعة وضخمــة، وقــد أدرك المشــرع اإلماراتــي هــذه النقطــة فقــد أشــارت الالئحة 
التنفيذيــة رقــم 24 لســنة 2006 فــي شــأن حمايــة المســتهلك فــي المــادة الرابعــة "فــي حالــة 
حــدوث أزمــة أو ظــروف غيــر عاديــة فــي الســوق تتطلــب ســرعة إتخــاذ إجــراءات معينــة 
ــة  ــى توصي ــاءاً عل ــر االقتصــاد بن ــي األســعار، لوزي ــة ف ــر طبيعي ــادة الغي ــن الزي للحــد م
اللجنــة أن يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة مصالــح المســتهلكين وعــدم اإلضــرار بهــم"، 
يســمى هــذا التدبيــر عــادةً التســعير الجبــري وهــو يفــرض فــي مواســم األعيــاد أو رمضــان 
أو موســم المــدارس أو األضاحــي، ويتــم ذلــك مــن خــالل وضــع قائمــة أســعار ومراقبــة 

مــدى التــزام التجــار بهــذه األســعار ومعاقبــة مــن يخالفهــا.

اإلجراء الثالث: عرض سياسة الخدمات والبيع بشكل واضح للمستهلك:

بعــض التدابيــر هدفهــا حمايــة المســتهلك قبــل حصولــه علــى المنتــج بلحظــات، حيــث نصــت 
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بأنــه يتعيــن 
علــى المنشــآت التــي تقــدم منتجاتهــا وخدماتهــا للمســتهلكين، أن تقــوم بكتابة سياســة الخدمات 
والبيــع بشــكل واضــح للمســتهلك، حتــى تعطــي هــذه السياســة فكــرة لــدى المســتهلك ومعرفته 
بهــا وعــدم جهلــه لهــا والــذي يــؤدي الــى رغبــة المشــتري بإتمــام الشــراء أو عزوفــه عــن 
ــل  ــرازي قب ــر إحت ــة تدبي ــر بمثاب ــذا يعتب ــع، وه ــراءة سياســة البي ــد ق ــة بع الســلعة أو الخدم
ــن  ــة، وم ــج أو الخدم ــتهلك عــن المنت ــدم رضــا المس ــة بع ــي اإلشــكاالت القانوني ــوع ف الوق
ــة  ــارة " يحــق لــك إرجــاع البضاعــة فــي حال ــذ البيــع عب ــة عليهــا تضــع بعــض مناف األمثل

 Wiewiórowska-Domagalska, Aneta, Consumer Sales Guarantees in the European          )46(

.Union, Sellier European law publishers,Germany, 2013, Page 2
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ــى  ــدة تشــجعه عل ــذه الم ــة المســتهلك به ــوم )47( "فمعرف ــك خــالل )14( ي ــي ذل ــة ف الرغب
شــراء المنتــج وذلــك بســبب إمكانيــة إرجاعهــا فــي حــال عــدم رغبتــه بهــا.

ــة المتحــدة  ــة اإلمــارات العربي ــي دول ــث يوجــد ف ــة حي إنشــاء جهــات متخصصــة بالرقاب
ــس  ــات والمقايي ــة المواصف ــل هيئ ــة مث ــاالت الرقاب ــي مج ــص ف ــات تخت ــن الجه ــدد م ع
وهيئــة رقابــة األغذيــة التــي تقــوم بفحــص المنتجــات قبــل وصولهــا للمســتهلك أو فــي حــال 
ــة فــي دول أخــرى بســحب  ــام جهــات رقابي ــدم بشــكوى مــن أحــد المســتهلكين، أو قي التق
هــذا المنتــج مــن األســواق بســبب أمــر يضــر بصحــة المســتهلك. ومــن هــذه األجهــزة مــا 
ــة  ــة والحيواني ــات الزراعي ــى المنتج ــة عل ــرض رقاب ــذي يف ــة وال ــة الغذائي ــق بالرقاب يتعل
ويقــدم خدمــات عــدة فــي هــذا المجــال منهــا ممارســة الرقابــة علــى المزروعــات وحفــر 
اآلبــار وتقديــم اإلستشــارات فــي اإلنتــاج الحيوانــي وتحليــل عينــات المــواد الغذائيــة. )48(

ثانياً: حماية المستهلك بعد التعاقد
ســنأتي علــى وجــوب إعطــاء المســتهلك الفاتــورة كنــوع مــن أنــواع الحمايــة للمســتهلك بعــد 
التعاقــد، والحقــاً فــي دور منافــذ البيــع علــى حــق المســتهلك بإرجــاع الســلع وأخيــراً فــي 

دور القضــاء علــى تعديــل أو إلغــاء الشــروط التعســفية التــي تضــر بالمســتهلكين.

ــزم المــزود  ــى: "يلت ــة المســتهلك عل ــون االتحــادي بشــأن حماي تنــص المــادة 8 مــن القان
لــدى عــرض أي ســلعة للتــداول بتدويــن الســعر عليهــا بشــكل ظاهــر أو اإلعــالن عنهــا 
بشــكل بــارز فــي مــكان عــرض الســلعة, وللمســتهلك الحــق فــي الحصــول علــى فاتــورة 
ــا الالئحــة  ــات أخــرى تحدده ــة بيان ــلعة وســعرها وأي ــوع الس ــد ن ــن تحدي مؤرخــة تتضم

ــون". ــة لهــذا القان التنفيذي

ــى  ــد إل ــد يعم ــتهلك، فق ــبة للمس ــزود بالنس ــه الم ــى ب ــذي يتحل ــوى ال ــز األق ــراً للمرك نظ
اســتعمال هــذه القــوة بشــكل تعســفي فــي عالقاتــه مــع هــذا األخيــر، ســواءاً فــي عقــود البيــع 
أو أداء الخدمــة، فقــد يقتنــي المســتهلك منتوجــاً أو يطلــب خدمــة معينــة، وال يحصــل علــى 
فاتــورة مقابــل ذلــك، لــذا أوجــب المشــرع علــى المــزود التعامــل بالفاتــورة مــع المســتهلك 

)47( وزارة االقتصاد ) دولة اإلمارات( إدارة حماية المستهلك، 2014، أنظر الموقع اإللكتروني )تاريخ الزيارة 10 /5 /2015(:

http://www.economy.gov.ae/Arabic/ConsumerProtectionDept/Pages/default.aspx 

)48( أنظر الموقع اإللكتروني لجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية )تاريخ الزيارة 4 /6 /2015(:

http://www.adfca.ae/arabic/pages/default.aspx

فــي حالــة طلبهــا.

تعتبــر الفاتــورة الوثيقــة األكثــر شــيوعا فــي نشــاطات األعمــال اليوميــة، وأهميتهــا 
ــى  ــات عل ــا التزام ــى تحريره ــض عل ــاري، إذ تتمخ ــون التج ــال القان ــي مج ــة ف واضح
الطرفيــن، ونظــراً ألن المســتهلك قــد يقــدم علــى اقتنــاء حاجاتــه عــن طريــق الشــراء أو 
طلــب الخدمــات، فإنــه يكــون مــن حقــه تســليمه الفاتــورة، وهــذا مــا أقــره القانــون، وبهــذا 
ــذا الحــق  ــن ه ــه م ــن شــأن حرمان ــة بالنســبة للمســتهلك، وم ــورة تكتســب أهمي ــإن الفات ف

ــه. ــى مصلحت ــر عل التأثي

المطلب الثاني: دور الهيئات الوطنية غير الرسمية
أوالً: دور جمعية اإلمارات لحماية المستهلك

تأسســت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1987 جمعيــة اإلمــارات لحمايــة 
ــه  ــة االســتهالكية لدي ــع مســتوى الثقاف ــة المســتهلك، ورف المســتهلك بهــدف الســعي لتوعي

بمــا يمكنــه مــن التصــدي لظواهــر عديــدة مثــل الغــش والتدليــس واإلعالنــات المضللــة.

تهــدف جمعيــة اإلمــارات لحمايــة المســتهلك الى خلــق الوعــي العــام لــدى المســتهلك حــول 
ــن  ــد م ــبل التأك ــتهلك لس ــاد المس ــالمته، وإرش ــه وس ــا بصحت ــات وعالقته ــلع والخدم الس
مالئمــة المــواد االســتهالكية ، خاصــة األغذيــة واألدويــة، والتيقــن مــن أنهــا غيــر ممنوعــة 
التــداول فــي بلــد المنشــأ لســبب يتعلــق بصحــة المســتهلك وســالمته، وأيضــاً الــى توعيــة 
المســتهلك بمضــار الدعايــات واإلعالنــات التجاريــة المضللــة وبأســاليب الغــش والتحايــل 
ــة الــى الســعي لــدى الجهــات المســؤولة لعــرض  أينمــا وحيثمــا وجــدت، وتهــدف الجمعي
ــع  ــاون م ــات المختصــة وبالتع ــدى الجه ــعي ل ــى الس ــه، وإل ــتهلك ومعالجت ــكاوي المس ش
األجهــزة الحكوميــة واألهليــة ذات العالقــة لوضــع التشــريعات الالزمــة لحمايــة المســتهلك 
ــف  ــع مختل ــات م ــرات والمعلوم ــادل الخب ــاون وتب ــى التع ــراً ال ــه، وأخي ــة مصلحت ورعاي

الجهــات والمؤسســات المحليــة والعربيــة والدوليــة ذات النشــاط المماثــل للجمعيــة. )49(

وتقــوم الجمعيــة بالعمــل علــى تنفيــذ هــذه األهــداف، ولكــن هنــاك عوائــق تمنعها مــن تحقيق 

)49( أهداف جمعية اإلمارات لحماية المستهلك موجودة في موقع وزارة االقتصاد اإللكتروني )تاريخ الزيارة 1 /6 /2015(:

http://www.economy.gov.ae
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كل هــذه األهــداف، ومنهــا عــدم التنســيق الكافــي معهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة، وعــدم 
تقديــم الدعــم المــادي الكافي لهــا. )50(

ــث  ــة، حي ــا الذاتي ــكاوى بجهوده ــي الش ــن إجمال ــل %60 م ــي ح ــادةً ف ــة ع ــح الجمعي تنج
إنــه وخــالل المرحلــة األولــى يتــم حــل الشــكوى بالطــرق الوديــة، فــإذا مــا تعــذر ذلــك يتــم 
إحالتهــا إلــى إحــدى الجهــات أو األجهــزة التــي نتعــاون معهــا والتــي تتمتــع بصفــة الضبطيــة 
ــن  ــة المخالفي ــة لمخالف ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت ــم 24 لس ــون رق ــق القان ــة لتطبي القضائي
والدفــاع عــن حقــوق المســتهلكين، أو بإحالتهــا إلــى لجنــة فــض المنازعــات الُمَشــَكلة بموجب 
القــرار الــوزاري رقــم 220 لســنة 2007 التــي يشــارك فــي عضويتهــا ممثــل عــن إدارة 
حمايــة المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد، وممثليــن عــن غــرف التجــارة والصناعــة، ودائــرة 
التخطيــط والبلديــات المختلفــة، وجمعيــة اإلمــارات لحمايــة المســتهلك التــي تشــارك فــي هــذه 
اللجنــة للدفــاع عــن حقــوق المســتهلك وتتبنــى شــكواه والعمــل علــى حلهــا، إال أنــه فــي حــال 
عــدم قــدرة اللجنــة علــى حــل النــزاع، تحــال الشــكوى إلــى إحــدى محاكــم المســتهلكين، التــي 

تــم تشــكيلها بموجــب قــرار وزارة العــدل رقــم 332 لســنة 2009 . )51(

ثانياً: دور منافذ البيع في حماية المستهلك

اهتمــت التشــريعات األوروبيــة بخيــار المســتهلك بالرجــوع فــي العقــد، فقــد نظمــه قانــون 
االســتهالك الفرنســي فــي المــادة 121 لعــام 2001، التــي نصــت علــى أن كافــة العمليــات 
التــي يتــم فيهــا البيــع فــإن لمشــتري المنتــج خــالل 7 أيــام الحــق فــي إرجاعــه إلــى البائــع 
ــة  ــى حماي ــود وعل ــى ســالمة العق ــرده واســترداد الثمــن، فحرصــاً عل ــا الســتبداله أو ل إم
المســتهلك لجــأ المشــرع فــي فرنســا وفــي عــدة دول أخــرى الــى منــح المســتهلك فرصــة 
كافيــة للتفكيــر فــي العقــد التخــاذ قــراره فــي المضــي فــي العقــد أو العــدول عنــه مــن خــالل 

اســتعمال خيــار الرجــوع فــي العقــد. )52(

)52( أيمــن مســاعدة وعــالء خصاونــة، خيــار المســتهلك بالرجــوع فــي البيــوع المنزليــة وبيــوع المســافة، بحــث منشــور فــي مجلــة 

الشــريعة والقانــون، جامعــة اإلمــارات، عــدد 46، إبريــل 2011، ص 178.

)50( حاتــم فــاروق، معتــز كتانــة، االقتصــاد الجمعيــات األهليــة ذراعنــا اليمنــى.. حمايــة المســتهلك: الميزانيــة ال تكفــي، مقــال منشــور 

فــي صحيفــة الرؤيــة بتاريــخ 10 يونيــو 2013، أنظــر الرابــط اإللكترونــي التالــي )تاريــخ الزيــارة 1 /6 /2015(:
/http://alroeya.ae/2013/06/10/72594

)51( مقــال منشــور فــي صحيفــة الخليــج بعنــوان "جمعيــة اإلمــارات لحمايــة المســتهلك تتلقــى 700 شــكوى خــالل 5 أشــهر" بتاريــخ 

11 /11 /2012، أنظــر الموقــع اإللكترونــي )تاريــخ الزيــارة 3 /6 /2015(:

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d097d32e-27b9-4720-b224-ae1a79219628

ــد  ــي العق ــار الرجــوع ف ــنة 2006 خي ــي لس ــتهلك اإلمارات ــة المس ــون حماي ــم ينظــم قان ل
بنفــس الصــورة التــي نظمتهــا التشــريعات الحديثــة ولكنــه تكلــم عــن حــق المســتهلك فــي 
رد البضائــع المعيبــة واســترداد الثمــن، فهــذا الحــق اقتصــر علــى حــاالت وجــود عيــب 
أو علــى حالــة عــدم مطابقــة الســلعة للمواصفــات ولــم يعطــي المســتهلك خيــار الرجــوع 
فــي العقــد بشــكل مطلــق وبــدون تبريــر أو إبــداء األســباب كمــا فعــل المشــرع الفرنســي.

ــة المســتهلك اإلماراتــي علــى: "يلتــزم المــزود  كمــا نصــت المــادة )5( مــن قانــون حماي
بــرد الســلعة أو إبدالهــا فــي حــال اكتشــاف المســتهلك لعيــب فيهــا، ويتــم الــرد او اإلبــدال 

وفقــاً للقواعــد المقــررة فــي الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون".

وتجــدر اإلشــارة وبالرغــم مــن أن قانــون حمايــة المســتهلك اإلماراتــي لــم ينــص صراحــة 
علــى خيــار الرجــوع دون وجــود عيــب فــي المنتــج فــإن كثيــر مــن المزوديــن فــي الدولــة 
ــب  ــود عي ــوع دون وج ــتهلك بالرج ــق للمس ــاء الح ــة إلعط ــات العالمي ــون بالتوجه ملتزم
ــل  ــن أج ــة م ــة واألمريكي ــرع األوروبي ــي األف ــع ف ــات البي ــق سياس ــة تطبي ــلعة نتيج بالس
ــق  ــك يح ــى ذل ــون عل ــص القان ــم ين ــو ل ــه ول ــث أن ــم، حي ــب ثقته ــن وكس ــجيع الزبائ تش

ــه. ــاق علي لألطــراف اإلتف

توجــد اســتثناءات علــى تطبيــق خيــار الرجــوع فــي التشــريعات المختلفــة، حيــث يســتطيع 
ــد يســتعمله  ــذي ق ــع ال ــرة مــن تســلمه المبي ــار الرجــوع خــالل فت المســتهلك ممارســة خي
ــع وهــذا  ــوق البائ ــى حق ــر عل ــد يؤث ــا ق ــه، وهــو م ــى نقصــان قيمت ــؤدي ال ــا ي ــا مم خالله
يتضــح بشــكل أفضــل فــي العقــود المنَصبَــة علــى برامــج الحاســوب واألقــراص المدمجــة 
ــؤدي  ــو لمــرة واحــدة ي ــث أن مجــرد اســتعمالها ول ــو، حي ــة والفيدي والتســجيالت الصوتي
الــى إمكانيــة تحميــل نســخة مــن البرنامــج قبــل رده الــى البائــع وبذلــك يكــون المســتهلك 
حصــل علــى نســخة مــن البرنامــج بــدون مقابــل ونكــون قــد ألحقنــا ضــرراً بالمــزود. )53(

ومقتضيــات نظريــة عــدم التعســف باســتعمال الحــق تتطلــب أن يــرد المســتهلك البضائــع 
بحالتهــا وقــت التســليم وهــو مــا قــد يصعــب تحقيقــه فــي العقــود الــواردة علــى المنتجــات 
الســريعة التلــف أو الهــالك، خصوصــاً فــي ضــوء المــدة المحددة الســتعمال خيــار الرجوع 
والتــي ال تقــل عــن 7 أيــام فــي التشــريعات المقارنــة والتــي قــررت اســتثناء بعــض البيــوع 

)53( أسامة بدر، حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2005، ص211.
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الواقعــة علــى أنــواع محــددة مــن البضائــع مــن هــذا الخيــار. )54(

المطلب الثالث: دور القضاء اإلماراتي ودور النيابة العامة والجمارك

أوالً: دور القضاء

باإلضافــة الــى دور القانــون فــي حمايــة المســتهلك، للقضــاء دور كبيــر فــي تطويــع 
نصــوص القانــون المدنــي لتحقيــق الحمايــة القانونيــة للمســتهلك باعتبــاره الطــرف 
ــع أو  ــن البائ ــة بي ــات العقدي ــي العالق ــوازن ف ــن الت ــوع م ــق ن ــد وتحقي ــي العق ــف ف الضعي

المنتــج وبيــن المشــتري. )55(

ــرار  ــا المســتهلكين مــن خــالل ق ــر مــن أجــل الفصــل فــي قضاي ــم تخصيــص دوائ ــد ت فق
وزاري رقــم )332( لســنة 2009 فــي شــأن إنشــاء دوائــر متخصصــة بالمحاكــم االتحادية 

االبتدائيــة بالنظــر فــي القضايــا الخاصــة بحمايــة المســتهلك. )56(

ـــن  ـــاواة بي ـــى المس ـــاً عل ـــوم أساس ـــع تق ـــود البي ـــة لعق ـــروف أن الصـــورة التقليدي ـــن المع م
طرفيـــه مـــن خـــالل مناقشـــة شـــروطه بـــكل حريـــة، )57( ومـــن الواضـــح فـــي وقتنـــا 
الحاضـــر أن الشـــكل العـــام لعقـــود البيـــع ال تبنـــى علـــى المســـاواة بيـــن البائـــع والمشـــتري 
حيـــث أن اإليجـــاب يقـــدم بشـــكل جماعـــي كمـــا أفردنـــا ســـابقاً فـــي هـــذه الدراســـة، 
ـــة  ـــل المناقش ـــد وال يقب ـــروط العق ـــع ش ـــزود بوض ـــج أو الم ـــو المنت ـــب وه ـــرد الموج فينف
ـــارة، وال  ـــر التج ـــام تحري ـــب نظ ـــادي حس ـــي واالقتص ـــه المال ـــى تفوق ـــداً عل ـــا، معتم فيه
ـــن  ـــن والموزعي ـــام المنتجي ـــف أم ـــزه الضعي ـــه ومرك ـــي ظـــل حاجت يســـتطيع المســـتهلك ف
ـــود  ـــب العق ـــي أغل ـــد، ف ـــام العق ـــه وإتم ـــه إلشـــباع رغبات ـــذه الشـــروط لحاجت ـــول به إال القب
ـــتها،  ـــه مناقش ـــنى ل ـــم تتس ـــذي ل ـــر ال ـــق الطـــرف اآلخ ـــة بح ـــروط مجحف ـــذه الش ـــون ه تك

ـــه. )58( ـــفية بحق ـــروطاً تعس ـــر ش ـــي تعتب ـــذا فه ل

)54( أيمن مساعدة وعالء خصاونة، مرجع سابق ص 198.

)55( أحمد عبد العال أبو قرين، مرجع سابق، ص3.

)56( أنظر الموقع اإللكتروني )تاريخ الزيارة 1 /6 /2015(:

 http://www.communicationdubai.com/blog/?p=125
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ـــرة، 1994،  ـــة، القاه ـــدي، دار النهضـــة العربي ـــون التعاق ـــة للمســـتهلك إزاء المضم ـــة المدني ـــد الرفاعـــي، الحماي ـــد محم )58( أحم
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ــى  ــم عل ــي وتفوقه ــم المال ــام مركزه ــكل ع ــار بش ــن والتج ــن والمنتجي ــتعمال المزودي اس
المركــز المالــي واالقتصــادي للمســتهلك فــي فــرض الشــروط التــي أســلف ذكرهــا 
والمســماة قانونــاً بالشــروط التعســفية، تــؤدي حتمــاً الــى عــدم التــوازن بيــن طرفــي العقــد 
ويعطــي البائــع ميــزة علــى المشــتري وهــو المســتهلك والــذي ال يملــك فــي ظــل وجــود 
ــة،  ــروط المجحف ــذه الش ــول به ــوى القب ــت س ــل الوق ــة وعام ــة الضخم ــز التجاري المراك
وعليــه يجــب أن يتوافــر فــي مــا يمكــن اعتبــاره شــرطاً تعســفياً مفروضــاً علــى المســتهلك 
مــن قبــل المــزود أمــران متالزمــان همــا )59(: 1 - التعســف فــي اســتعمال الســلطة 

ــة. ــزة المجحف ــود المي ــة، 2 - وج االقتصادي

ــة الشــاملة للمســتهلك ضــد الشــروط  ــى توفيــر الحماي وقــد عملــت معظــم التشــريعات عل
التعســفية التــي قــد تفــرض عليــه، فأيــاً كانــت الحريــة الممنوحــة لــه فــي العقــد للمفاضلــة 
بيــن الســلع أو الخدمــات المعروضــة عليــه، إال أن الدعايــة الهائلــة التــي يســتخدمها 
المــزودون والتجــار الذيــن يعرضــون هــذه الســلع أو الخدمــات، تجعــل المســتهلك بحاجــة 

ــد. )60( ــة مــن الشــروط التعســفية التــي قــد يتضمنهــا هــذا العق ــى الحماي ال

ـــان  ـــود اإلذع ـــث لعق ـــوم الحدي ـــي المفه ـــة اإلمارات ـــالت المدني ـــون المعام ـــى قان ـــث تبن حي
كمـــا أشـــرنا ســـابقاً فـــي بدايـــة البحـــث فـــي المـــادة  145 مـــن قانـــون المعامـــالت المدنيـــة 
ـــليم بشـــروط متماثلـــة يضعهـــا  ـــرد التس ـــر علـــى مج ـــي عقـــد اإلذعـــان يقتص "القبـــول ف
ـــة  ـــون المعامـــالت المدني ـــص قان ـــا"، ون ـــل مناقشـــته فيه ـــه وال يقب الموجـــب لســـائر عمالئ
اإلماراتـــي أيضـــاً فـــي المـــادة 248  علـــى أنـــه: "إذا تـــم العقـــد بطريـــق اإلذعـــان وكان قـــد 
ـــي الطـــرف  ـــذه الشـــروط أو أن يعف ـــدل ه ـــن شـــروطاً تعســـفية جـــاز للقاضـــي أن يع تضم
المذعـــن منهـــا وذلـــك وفقـــاً لمـــا تقتضـــي بـــه العدالـــة. ويقـــع باطـــالً كل إتفـــاق علـــى 
خـــالف ذلـــك"، ونـــرى أن القانـــون أعطـــى للقاضـــي الســـلطة التقديريـــة وفـــق مبـــادئ 
العدالـــة واألخالقيـــات التجاريـــة بتعديـــل أو إلغـــاء أي شـــروط تحـــد مـــن الحمايـــة القانونيـــة 
للطـــرف الضعيـــف وهـــو المســـتهلك، ونتكلـــم هنـــا عـــن اإلذعـــان بمفهومـــه الحديـــث الـــذي 
كفـــل توفيـــر الحمايـــة للمســـتهلك علـــى خـــالف المفهـــوم القديـــم الـــذي كان يشـــترط وجـــود 

)59( حســن عبــد الباســط جميعــي، أثــر عــدم التكافــؤ بيــن المتعاقديــن علــى شــروط العقــد، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1990، 

ص171.

)60( منــدي عبــدهللا حجــازي، التعبيــر عــن إرادة عــن طريــق اإلنترنــت وإثبــات التعاقــد اإللكترونــي، دار الفكــر الجامعــي، 

ص243.  ،2010 اإلســكندرية، 
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ـــه  ـــوي يســـمح ل ـــي مركـــز ق ـــا أن يكـــون الموجـــب ف ـــا وإنم ـــكار للســـلعة أو ضروريته احت
بفـــرض شـــروط التعاقـــد المقـــررة ســـلفاً ويســـتوي بعـــد ذلـــك أن يكـــون هـــذا المركـــز 

ـــر. )61( ـــر آخ ـــة أي أم ـــة أو نتيج ـــلعة أو الخدم ـــكار الس ـــة احت ـــب نتيج للموج

ثانياً: دور النيابة العامة والجمارك
ــة  ــد العالمــات التجاري ــر فــي مكافحــة الغــش التجــاري وتقلي ــة العامــة لهــا دور كبي النياب
والــذي يعــود بشــكل مباشــر بالفائــدة علــى المســتهلك ويحميــه مــن هــذه المنتوجــات المقلــدة 
ــي  ــم 459 لســنة 2013 جزائ ــن رق ــي الطع ــا ف ــة العلي ــة االتحادي ــررت المحكم ــث ق حي
ــث  ــك حي ــه بذل ــع علم ــدة م ــة مقل ــة تجاري ــل عالم ــدة تحم ــع مقل ــن حــاز بضائ ــم م بتغري
ــة  ــة الجنائي ــى المحكم ــن ال ــت الطاع ــة أحال ــة العام ــرار "النياب ــن الق ــزء م ــي ج ــاء ف ج
بوصــف أنــه بتاريــخ 5 /1 /2012 بدائــرة خورفــكان: -1 عــرض للبيــع والتــداول وحــاز 
ــة  ــذه البضاع ــترى ه ــتورد واش ــك. -2 اس ــه بذل ــع علم ــة م ــة تجاري ــع عالم ــد البي بقص
بقصــد االتجــار فيهــا وهــو يعلــم بأنهــا مقلــدة. وطلبــت عقابــه بالمادتيــن 1،37/ثالثــاً مــن 
قانــون العالمــات التجاريــة رقــم 37 لســنة 1992 وتعديالتــه والمادتيــن 82،  423 /2 
مــن قانــون العقوبــات االتحــادي وتعديالتــه" وحكمــت المحكمــة االتحاديــة العليــا برفــض 

ــم المتهــم. ــة بتغري الطعــن والمصادقــة علــى حكمــي اإلســتئناف والبداي

تقــوم النيابــة العامــة بتحريــك الشــكاوى عــن طريــق الشــرطة التــي تتلقــى الشــكوى مــن 
صاحــب المصلحــة بصفتــه مســتهلكاً بشــكوى فرديــة أو مــن مديريــة حمايــة المســتهلك أو 
مــن جمعيــة اإلمــارات لحمايــة المســتهلك بصفــة جماعيــة حيــث نــص القانــون علــى جــواز 
تمثيلهــم قطــاع المســتهلكين، وتقــوم بالتحقيــق معهــم وضبــط الســلع التــي تضــر بالمســتهلك 
ــث  ــة المختصــة، حي ــى المحكم ــم ال ــرار المناســب وتحوله ــاً وتصــدر الق ــاً او صحي مادي

ضبطــت الشــرطة فــي احــدى المــرات حوالــي 121 ألــف قطعــة ســيارات مقلــدة . )62(

)61( محمد إبراهيم بنداري، مرجع سابق، ص 14.

)62(  نقــالً عــن رئيــس مركــز شــرطة الحميديــة الشــامل أنــه فــور تلقــي بــالغ مــن أحــد األشــخاص يفيــد بتخزيــن الشــركة لقطــع 

ــدة فــي مســتودع فــي إمــارة عجمــان تــم تشــكيل فريــق مــن رجــال الشــرطة حيــث قامــوا بالتحــري ومداهمــة  غيــار ســيارات مقل
ــل  ــم تحوي ــه ت ــدة وعلي ــا مقل ــن أنه ــا للفحــص تبي ــات منه ــرة وبإحضــار عين ــات كبي ــات بكمي ــى قطــع مركب ــر عل ــث عث المــكان حي
القضيــة والمتهميــن إلــى النيابــة العامــة الســتكمال اإلجــراءات الـقـــــانونية"، مقــال منشــور فــي وكالـــــة أنبــاء اإلمــارات بتاريــخ 
12 /4 /2015، بعنــوان "شــرطة عجمــان تضبــط 121 ألــف قطعــة غيــار مقلــدة للمركبــات"، أنظــر الموقــع االلكترونــي )تاريــخ 

http://wam.ae/ar/news/general/1395279152711.html  :)2015/  6/  3 الزيــارة 

ــرق  ــج والش ــة الخلي ــتوى منطق ــى مس ــم عل ــل النظ ــق أفض ــى تطبي ــعى إل ــارات تس اإلم
ــا  ــليمة، مم ــر الس ــة غي ــات الجمركي ــن الممارس ــتهلكين م ــة المس ــدف حماي ــط، به األوس
ــر العمــل الجمركــي، بمــا يحقــق مصلحــة االقتصــاد  ــة فــي مجــال تطوي يؤكــد دور الدول
ــاع  ــات الجمــارك خــط الدف ــر هيئ ــث تعتب ــى حــد ســواء، )63( حي ــي والمواطــن عل الوطن
األول عــن المســتهلكين حيــث أعطــى القانــون صالحيــات لمأمــور الضبــط الجمركــي فــي 
ضبــط الســلع المقلــدة التــي تشــكل اعتــداءاً علــى المســتهلكين وتحويــل المهربيــن والســلع 

ــات المختصــة. ــى الجه المضبوطــة ال

)63( نقــالً عــن مديــر هيئــة الجمــارك اإلتحاديــة فــي مقالــة بعنــوان "االتحاديــة للجمــارك تطلــق نظــام تبــادل معلومــات للضبطيــات 

الجمركيــة" منشــور فــي صحيفــة اإلمــارات اليــوم بتاريــخ 18/6/2012، أنظــر الموقــع االلكترونــي )تاريــخ الزيــارة 3 /6 /2015(:
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-06-18-1.492653
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الخاتمة 
تكتســب التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بحمايــة المســتهلك أهميــة خاصــة فــي ظــل تحريــر 
التجــارة وانســيابية البضائــع الــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نظــراً آلليــات اإلنتــاج 
والتوزيــع والنشــاط التجــاري العالمــي الــذي أدى الــى ظهــور تكتــالت اقتصاديــة لتســويق 
الســلع والخدمــات نذكــر منهــا: المراكــز التجاريــة الضخمــة )المــوالت(، الــوكاالت 
التجاريــة، شــركات التأميــن، شــركات الطيــران، شــركات توزيــع الوقــود وغيرهــا، والتــي 

تــؤدي إلــى ضعــف المســتهلك.

وممــا يؤكــد حاجــة المســتهلك إلــى الحمايــة فــي ظــل تحريــر التجــارة ظهــور هــذه التكتالت 
ــرة، مــن أهمهــا  ــه بطــرق كثي ــى حقوق ــدي عل ــح والتــي تعت ــى الرب والتــي تهــدف فقــط ال
االحتــكار، اإلعالنــات المضللــة، تقليــد وتزويــر العالمــات التجاريــة، الغــش والتدليــس فــي 

المعامــالت والعالمــات التجاريــة.

ومســؤولية حمايــة المســتهلك أيضــاً تقــع علــى المســتهلك نفســه بغــض النظــر عــن حمايــة 
القانــون والدولــة لــه بصفتهــا المســؤولة عــن العمليــات التجاريــة التــي تجــري فــي الســوق، 
ــه دون  ــباع رغبات ــزم إلش ــا يل ــاً لم ــه وعارف ــاً بحقوق ــون عالم ــتهلك أن يك ــد للمس ــال ب ف
االنــزالق الــى شــراء منتوجــات أقــل قيمــة وجــودة وال تســاوي قيمتهــا الحقيقيــة أو 
المنفعــة المرجــوة منهــا، ذلــك أن لهــا تأثيــراً كبيــراً علــى حياتــه وأموالــه لتعــدد معامالتــه 
ــدة،  ــر فائ ــاره للســلع والخدمــات بشــكل واعٍ وأكث ــاً واختي ــي تتكــرر يومي االســتهالكية الت
مــع مراعــاة األولويــات التــي تفرضهــا عليــه مــوارده الماليــة وظروفــه االجتماعيــة، وهــذا 
مــا يتمثــل فــي حــق مــن حقــوق المســتهلك دعــت اليــه األمــم المتحــدة وهــو حــق التثقيــف، 
ــاء  ــه مــن تلق ــة المســتهلك، فيجــب علي ــة لحماي ــه الكفاي ــا في ــة بم ــم الدول ــم تق ــو ل ــى ل وحت
نفســه بنــاء  ثقافــة اســتهالكية قويــة، وال يعنــي عــدم وجــود الحــد الكافــي مــن الثقافــة لــدى 

المســتهلك مبــرراً لإلضــرار بــه.

ومــن ناحيــة أخــرى التثقيــف الجماعــي هــو مســؤولية المجتمــع أيضــاً وال يقــع فقــط علــى 
عاتــق الدولــة أو المســتهلك، فيجــب علــى المســتهلكين تفعيــل الجمعيــات التــي تدافــع عــن 
حقــوق المســتهلكين ألنهــا تعلــم ظروفهــم وحقوقهــم وبالتالــي تســتطيع الدفــاع عنهــم ســواء 
كإجــراءات إحترازيــة مــا قبــل إبــرام عقــود االســتهالك أو الدفــاع عــن حقوقهــم والتعويض 

عمــا يصيبهــم مــن ضــرر بعــد التعاقــد.

وفــي الختــام توصلنــا الــى النتيجــة المتوخــاة مــن بحــث مســألة مــدى حمايــة المســتهلك فــي 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــي دول ــة للمســتهلك ف ــة مقبول ــاك حماي ــأن هن ــي، ب ــون اإلمارات القان
ــاج  ــر فــي وســائل اإلنت ــة فــي ظــل التطــور الكبي ــر كافي ــة غي المتحــدة، لكــن هــذه الحماي
والتوزيــع واإلعــالن، وفــي ظــل تحريــر التجــارة وانســيابية البضائــع بســهولة الــى دولــة 
ــل  ــي ظ ــتهلك ف ــة المس ــات لحماي ــم التوصي ــا أله ــدة، وتوصلن ــة المتح ــارات العربي اإلم

تحريــر التجــارة نلخصهــا فيمــا يأتــي:

1( تعديل بعض مواد القانون االتحادي بشأن حماية المستهلك:

أ( المــادة )5(حيــث يجــب إلــزام المــزود بــرد الســلعة التــي لــم يتــم اســتخدامها أو لــم يتغيــر 
ــس تماشــياً مــع  ــات والمقايي ــا للمواصف ــا أو عــدم مطابقته ــب فيه ــدون وجــود عي ــا ب حاله

القوانيــن األوروبيــة ومجــاراةً للعــرف التجــاري القائــم.

ب( المادة )13( التي لم تحدد مدة الضمان في الخدمات.

ج( المــادة )11( زيــادة مــدة الســلعة البديلــة حتــى تنفيــذ الضمــان وخصوصــاً فــي مجــال 
المركبــات.

ــن يفضــل  ــا ولك ــورة إذا طلبه ــى الفات ــي الحصــول عل ــادة )8( للمســتهلك الحــق ف د( الم
وأســوةً بالقانــون األوروبــي إجبــار المــزود علــى إعطــاء الفاتــورة للمســتهلك طلبهــا أم لــم 

يطلبهــا.

هـــ( يجــب إضافــة مــواد أخــرى للقانــون مجــاراةً لتحريــر التجــارة وأســوةً بقوانيــن حمايــة 
المســتهلك فــي الــدول المتقدمــة، للوصــول الــى أعلــى درجــة مــن حمايــة المســتهلك، مثــل 
ــتهلك  ــة المس ــة حماي ــل مديري ــن قب ــا م ــفية أو تعديله ــروط التعس ــاء الش ــى إلغ ــص عل الن
ودون اللجــوء الــى القضــاء، معاقبــة المــزود الــذي يعلــن عــن ســلعة معينــة بســعر خــاص 
فــي حــال رفضــه لتزويــد المســتهلك بهــا بحجــة نفــاذ الكميــة، النــص علــى إلغــاء الشــروط 
ــة  ــى مظل ــكل أوضــح ال ــات بش ــض الخدم ــة بع ــتهالك، إضاف ــود االس ــن عق ــة م الجزائي

الحمايــة مثــل الخدمــات العقاريــة والســياحية.

ــد  ــون وعن ــة للقان ــة التنفيذي ــا الالئح ــي تفصله ــور لك ــن األم ــر م ــون الكثي ــال القان 2( أح
صــدور الالئحــة التفيذيــة تجاهلــت هــذه األمــور ومنهــا فــي المــادة )13( حيــث أحالــت الــى 
الالئحــة التنفيذيــة تحديــد أنــواع الخدمــات وفتــرة الضمــان لــكل منهــا ولكــن غفلــت عنهــا 
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الالئحــة التنفيذيــة، باإلضافــة الــى قواعــد الــرد واإلبــدال فــي المــادة )5(.

3( التشــديد فــي المواصفــات والمقاييــس لتناســب المســتهلك بشــكل أكبــر، لتكــون المنفعــة 
حقيقيــة ومســاوية للقيمــة التــي يدفعهــا المســتهلك، ولجميــع الســلع والخدمــات بــال اســتثناء 
ســواء المنتجــة محليــاً أو المســتوردة مــن الخــارج، لتنطبــق هــذه المنفعــة علــى المضمــون 

باإلضافــة الــى الشــكل، والــذي يمثــل مجــاالً واســعاً لعمليــات خــداع المســتهلكين.

ــي  ــات الت ــلع والخدم ــف الس ــات عــن مختل ــة اإلعالن ــة متخصصــة لمراقب ــاء جه 4( إنش
تعــرض علــى اإلنترنــت والقنــوات المرئيــة والمســموعة بأســاليب احتياليــة متعــددة، والتــي 
ال تطابــق الســلعة أو الخدمــة المعلــن عنهــا، وإنشــاء هــذه األجهــزة المتخصصــة لمتابعــة 
ذلــك مــن الكفــاءات وتدريبهــم، مــع إعطاءهــم الصالحيــات المطلقــة فــي منــع اإلعالنــات 

المضللــة بكافــة صورهــا، ســواء المرئيــة أو المســموعة أو مــن خــالل اإلنترنــت.

5( تثقيــف المســتهلكين عــن طريــق إدخــال مفهــوم وحقــوق المســتهلك الــى مناهــج 
ــي  ــر ف ــر كبي ــه أث ــا ســيكون ل ــا لم ــة منه ــة وخاصــة الجامعي ــس بالمراحــل المختلف التدري
ــى  ــر التجــارة عل ــف حــدة تحري ــي تخفي ــه، وبالتال ــد مــن خيارات ــة المســتهلك والتأك توعي

المســتهلكين.

قائمة المراجع:

أوالً: القرآن الكريم.
ثانياً: من كتب السنة النبوية سنن أبي داوود.

ثالثاً: المعجم الوسيط.
رابعاً: الكتب القانونية:

أ( العربية:
ــادره  ــه مص ــتهلك ماهيت ــة المس ــون لحماي ــو قان ــال، نح ــد الع ــد عب ــن، أحم ــو قري 1( أب
ــعود، 1993. ــك س ــة المل ــة جامع ــوم اإلداري ــة العل ــوث بكلي ــز البح ــه، مرك موضوعات

2( بــدر، أســامة، حمايــة المســتهلك فــي التعاقــد اإللكترونــي، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 
.2005 اإلسكندرية، 

3( جميعــي، حســن عبــد الباســط، حمايــة المســتهلك، الحمايــة الخاصــة لرضــا المســتهلك 
فــي عقــود االســتهالك، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1996.

4( جميعــي، حســن عبــد الباســط، أثــر عــدم التكافــؤ بيــن المتعاقديــن علــى شــروط العقــد، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1990.

5( حجــازي، منــدي عبــدهللا، التعبيــر عــن إرادة عــن طريــق اإلنترنــت وإثبــات التعاقــد 
ــي، اإلســكندرية، 2010. ــر الجامع ــي، دار الفك اإللكترون

ــي،  ــورات الحلب ــتهلك، منش ــة المس ــون حماي ــي قان ــز ف ــين، الوجي ــن حس ــوى، فات 6( ح
.2012 بيــروت، 

7( خليــل، خالــد عبدالفتــاح محمــد، حمايــة المســتهلك فــي القانــون الدولــي الخــاص، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2002.

ــدي، دار  ــة للمســتهلك إزاء المضمــون التعاق ــة المدني 8( الرفاعــي، أحمــد محمــد، الحماي
ــة، القاهــرة، 1994. النهضــة العربي
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9( الرفاعــي، بــدران، عقــود المســتهلك فــي القانــون الدولــي الخــاص، دراســة مقارنــة، 
ــرى، 2011. ــة الكب ــة، المحل ــب القانوني منشــورات دار الكت

10( ســليمان، عمــر، الربــا وأثــره علــى المجتمــع اإلنســاني، دار النفائــس، األردن، 
.2002

11( علــي، جابــر محمــود، ضمــان ســالمة المســتهلك مــن أضــرار المنتجــات الصناعيــة 
ــي، دار  ــن المصــري والكويت ــن الفرنســي والقانوني ــن القانوني ــة بي المبيعــة، دراســة مقارن

النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1995.

12( عمــران، الســيد محمــد، حمايــة المســتهلك أثنــاء تنفيــذ العقــد، الــدار الجامعيــة، 
.2003 القاهــرة، 

13( قاســم، محمــد، الوســيط فــي عقــد البيــع فــي ظــل التوجهــات القضائيــة والتشــريعية 
ــدة، اإلســكندرية، 2011. ــة المســتهلك، دار الجامعــة الجدي ــة وتشــريعات حماي الحديث

14( المهيــري، خالــد محمــد كدفــور، القانــون االتحــادي فــي شــأن المعامــالت والتجــارة 
اإللكترونيــة، دبــي، معهــد القانــون الدولــي، 2005.

B) English:

1) Cartwrright, Peter, Consumer Protection and Criminal Law, Cambridge 
University Press, UK, 2010.

h t tp ://s i te .ebrary .com/l ib/auemirates/docDeta i l .ac t ion?do-
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2) Wiewiórowska-Domagalska, Aneta, Consumer Sales Guarantees in the 
European Union, Sellier European law publishers,Germany, 2013.
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خامساً: األبحاث القانونية:
1( بنــداري، محمــد إبراهيــم، حمايــة المســتهلك فــي عقــود اإلذعــان، بحــث مقــدم لنــدوة 

ــة المســتهلك فــي الشــريعة والقانــون، جامعــة اإلمــارات، 1998. حماي

ــة،  ــدول العربيـ ــي الـ ــو فـ ــكاالت النمـ ــة وإشـ ــات الكليـ ــى، السياسـ ــر، مصطفـ 2( بابكـ
ـــخ  ـــي ) تاري ـــط التال ـــر الراب ـــت، 2005، ص 7. أنظ ـــط، الكوي ـــي للتخطي ـــد العرب المعه

الزيـــارة 2 /6 /2015(:

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/191/191_ex14.pdf

3( الشــعار، باســل، التدابيــر اإلحترازيــة والتشــريعية لحمايــة المســتهلك فــي الفقــه 
.2004 األردن،  األردنيــة،  الجامعــة  دكتــوراة،  رســالة  اإلســالمي، 

4( الصعيــدي، عبــدهللا ، أثــر التنظيــم الجديــد للتجــارة الدوليــة علــى األمــن الغذائــي فــي 
الوطــن العربــي، مجلــة آفــاق اقتصاديــة، صــادرة عــن إتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 69 الصــادر عــام 1997.

ــور  ــر، بحــث منش ــي اقتصــاد الســوق الح ــتهلك ف ــة المس ــدهللا ، حماي ــدي، عب 5( الصعي
ــارات،  ــة اإلم ــريعة والقانون"،جامع ــي الش ــتهلك ف ــة المس ــر "حماي ــال مؤتم ــن أعم ضم

العيــن، 7-6 ديســمبر 1998.

ــى  ــداء عل ــالت واالعت ــي المعام ــش ف ــم الغ ــد، جرائ ــم محم ــد الحك ــالم، عب ــد الس 6( عب
األســماء والعالمــات التجاريــة ، دوريــة الفكــر الشــرطي، شــرطة الشــارقة،  العــدد األول، 

ــو 1996. يوني

ــة  ــم االقتصادي ــدوة الجرائ ــتهلك، ن ــة المس ــة وحماي ــش األغذي ــميحة، غ ــي، س 7( القليوب
ــي،  ــزء الثان ــرة، الج ــة والجنائية،القاه ــوث االجتماعي ــي للبح ــز القوم ــتحدثة، المرك المس

.1994

8( مســاعدة، أيمــن، وخصاونــة، عــالء، خيــار المســتهلك بالرجــوع فــي البيــوع المنزليــة 
وبيــوع المســافة، بحــث منشــور فــي مجلــة الشــريعة والقانــون، جامعــة اإلمــارات، عــدد 

46، إبريــل 2011.
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سادساً: المقاالت الصحفية المتخصصة:
1( أبــو جمعــة، نعيــم حافــظ، المســتهلك وحاجتــه للحمايــة، مقــال منشــور بصحيفــة البيــان، 

دبي، بتاريــخ 10/10/1997.

ــة  ــى.. حماي ــا اليمن ــة ذراعن ــات األهلي ــة، االقتصــاد الجمعي ــز كتان ــاروق، معت ــم ف 2( حات
ــو  ــخ 10 يوني ــة بتاري ــة الرؤي ــي صحيف ــال منشــور ف ــي، مق ــة ال تكف المســتهلك: الميزاني

ــي: ــي التال ــط اإللكترون 2013، أنظــر الراب

/http://alroeya.ae/2013/06/10/72594

3( الطنطــاوي، الســيد، موجــة الزيــادات ترفــع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 5-10%، 
مقــال منشــور فــي جريــدة الخليــج النســخة الورقيــة، 22 أبريــل 2014.

4( عبيــر عبــد الحليــم، مشــروع قانــون لحمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن اإلغــراق، 
ــط  ــارس 2015، أنظــر الراب ــخ 4 م ــوم بتاري ــارات الي ــة اإلم ــي صحيف ــال منشــور ف مق

اإللكترونــي:

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-03-04-1.762222

سابعاً: القوانين والتشريعات:
1( القانون االتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك.

2( الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )24( لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.

3( القانــون االتحــادي رقــم 4 لســنة 1979 فــي شــأن قمــع الغــش والتدليس فــي المعامالت 
التجارية.

4( القانون االتحادي رقم 81 لسنة 1993 بشأن المعامالت التجارية .

5( القانون االتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العالمات التجارية.

6( القانــون االتحــادي رقــم )4( لســنة 2012 فــي شــأن تنظيــم المنافســة ومنع الممارســات 
االحتكارية.

ــات  ــارات للمواصف ــة اإلم ــاء هيئ ــنة 2001 بإنش ــم )28( لس ــادي رق ــون االتح 7( القان
والمقاييــس.
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ثامناً: المواقع اإللكترونية:
1( وزارة االقتصاد

http://www.economy.gov.ae 

1( دائرة التنمية االقتصادية قسم حماية المستهلك

http://consumerrights.ae/ar/Pages/default.aspx 

1(جمعية اإلمارات لحماية المستهلك

http://www. UAESCP/info?tab=page_info 

1(المنظمة العالمية لحماية المستهلك

http://www.consumersinternational.org 

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


