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املجلة القانونية

املدير العام

القاضي د.جمال السميطي

ننتظر بفارغ �ل�سبر �لإعالن عن �لدولة �لفائزة با�ست�سافة معر�ض �إك�سبو 2020، 

البرازيل  اأي�ضاً  �ضمت  والتي  الأربع،  المر�ضحات  اإحدى  الحبيبة  وبالدنا  ل  كيف 

ورو�ضيا وتركيا، فهل نحن جاهزون لتلك الفعالية؟ وهل ن�ضتطيع اأن ننظمها بفاعلية 

الأ�ضئلة  تلك  لنتجاوز  ال�ضت�ضافة؟  ب�ضرف  �ضنفوز  هل  ذلك  قبل  ولكن  واحترافية؟ 

في  وا�ضتثمرت  تاأ�ضي�ضها،  منذ  التحتية  البنية  في  كثيراً  ا�ضتثمرت  الدولة  باأن  ونوؤكد 

اإلى  البناء  مرحلة  من  وانتقلت  اأحد،  ينكره  ل  ا�ضتثماراً  المواطنة  الب�ضرية  الموارد 

محاًل  خدماتنا  واأ�ضبحت  المقايي�س،  وو�ضع  التمّيز  اإلى  وو�ضلنا  التطوير  مرحلة 

للمقارنات المعيارية التي تعكف الدول على ال�ضتفادة منها. 

نعم! نحن ن�ضتحق اأن نكون بين الدول المتقدمة بل ونفوز ب�ضرف ا�ضت�ضافة معر�س 

�إك�سبو 2020، ولن اأكون مبالغاً اإن قلت في هذا المقام باأننا اإن لم نفز بال�ضت�ضافة فاإن 

العالم �ضيخ�ضر دولة �ضت�ضت�ضيف اأف�ضل معر�س اإك�ضبو في التاريخ. 

حكومة ذكية.. وماذا بعد؟!
تهدف مبادرة الحكومة الذكية التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ محمد بن را�ضد 

والأجهزة  الهواتف  تطبيقات  مجال  في  مبتكرٍة  اإبداعيٍة  حلوٍل  تقديم  اإلى  مكتوم  اآل 

على  الحكومية  الخدمات  على  الح�ضول  ي�ضمن  وبما  الن�ضية،  والر�ضائل  المحمولة 

وتوقعات  احتياجات  تلبي  عاليٍة  وكفاءٍة  ومب�ضطة  �ضهلٍة  باإجراءاٍت  ال�ضاعة،  مدار 

اأن هدف التحول  اآل مكتوم  المتعاملين. واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ محمد بن را�ضد 

اإلى  اأن »ننقل مراكز الخدمات وا�ضتقبال المعامالت الحكومية  اإلى حكومة ذكية هو 

اأي متعامل، وبما يمكنه من تقديم طلبه للحكومة  كل هاتف وجهاز متحرك في يد 

من هاتفه حيثما كان ودون اأي انتظار، فالحكومة الناجحة هي التي تذهب للنا�س ول 

تنتظرهم لياأتوا اإليها«.

خلف  نرك�س  األ  على  حري�ضين  ومازلنا  حر�ضنا  الق�ضائي؛  دبي  معهد  في  اإننا 

الركب، بل باأن نرك�س بحيث يرانا النا�س، وحري�ضين على اأن ن�ضل اإلى المتعامل قبل 

اأن ي�ضل اإلينا، فعن طريق اأجهزة المحمول الذكية ا�ضتطعنا اأن ن�ضع كافة اإ�ضداراتنا في 

متناول المتعامل، ف�ضاًل عن اأن العديد من برامجنا التدريبية 

ونحن  بالمعهد.  الخا�ضة  اليوتيوب  قناة  على  متاحة  اأ�ضبحت 

لن نقف عند هذا الحد، لأننا نوؤمن باأنه في اللحظة التي نقف 

فيها فاإننا نكون في الموؤخرة ونحن ل نر�ضى بذلك، لذا فاإننا 

هو  وهذا  العزيز،  المتعامل  اأيها  اإليك  تذهب  دوراتنا  �ضنجعل 

التحدي القادم.

الإ�صدار 50 يف 5..
اأكملت مجلتنا »المعهد« عامها الخام�س، تلك المجلة التي 

المجتمع،  في  القانوني  الوعي  لن�ضر  الأول  المقام  في  تهدف 

في  الأولى  القانونية  المجلة  قيا�ضي  زمن  اأ�ضبحت خالل  لقد 

الدولة، واأ�ضبحت مثاًل ُيحتذى به في هذا المجال. اإن تب�ضيط 

كان  النا�س  لعامة  �ضهلة  بلغة  متاحة  وجعلها  القانونية  الفكرة 

اأن نحققه، وموؤ�ضر ذلك الإقبال  التحدي الأكبر لنا وا�ضتطعنا 

تلك  اقتنائها،  على  الكثيرين  وحر�س  المجلة،  على  ال�ضديد 

ا�ضتطعنا  المجلة كانت بمثابة نقطة انطالق لإ�ضداراتنا، وقد 

اإ�ضداراً خالل خم�س �ضنوات، حيث بداأنا  اإلى خم�ضين  اأن ن�ضل 

في  راعينا  وقد   ،2009 يونيو  في  الذهني  النتاج  من  ننهل 

اإ�ضداراتنا اأن تكون متنوعة بحيث تغطي القانوني المتخ�ض�س 

وغير القانوني؛ علماً باأن الإ�ضدارات ا�ضتملت على مجلة ف�ضلية 

�ضال�ضل  خم�س  اإلى  بالإ�ضافة  محّكمة،  �ضنوية  ن�ضف  واأخرى 

الأكبر  التحدي  لأن  الحد؛  هذا  عند  نقف  لن  ولكننا  قانونية. 

منطقة  في  الأولى  القانونية  المجلة  نكون  اأن  لنا  بالن�ضبة 

التحدي، فالإبداع  اإن خلت من  الأو�ضط، والحياة مملة  ال�ضرق 

الإبداع  على  نف�ضك  عودت  »اإذا  ذلك،  تحقيق  نحو  ال�ضبيل  هو 

في الأ�ضياء ال�ضغيرة، ف�ضتبدع في الأ�ضياء العظيمة«، تلك هي 

كلمات �ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ محمد بن را�ضد اآل مكتوم، 

وهي المحرك الذي يقودنا لتحقيق اأهدافنا.

التوطني..
التوطين بالن�ضبة لنا لي�س مجرد �ضعارات، بل قيمة ومبداأ 

وبرامجنا،  قراراتنا  كافة  يلهم  اإدارياً  منهجاً  تكون  بحيث 

لقد  الم�ضافة،  القيمة  هو  الق�ضائي  دبي  معهد  في  التوطين 

اهتمامنا  محل  هو  الإماراتي  المواطن  يكون  اأن  على  حر�ضنا 

نفخر  فاإننا  لذا  المعهد،  عمليات  لكل  والموجه  الأ�ضا�س  فهو 

المجل�س  يت�ضكل  باأن  العلمية  الهيئات  بين  منفردين  نكون  باأن 

العلمي للمعهد من المواطنين فقط، علماً باأن المجل�س العلمي 

هو المخت�س باقتراح ومناق�ضة تفا�ضيل كافة البرامج التدريبية 

اأننا  كما  القانونية.  والبحوث  الدرا�ضات  واقتراح  بل  للمعهد، 

بلغت  والفني  الإداري  الجهاز  في  التوطين  ن�ضبة  باأن  فخورون 

في  لنا  بالن�ضبة  المدربين  اأ�ضا�س  هم  المواطنين  واأن   ،%75
برامج التاأهيل للق�ضاة والنيابة العامة.

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

نحن ال نطّور لحدث وإنما 
لشعب ودولة..

نقطة وأول السطر..
اإن من ف�ضل اهلل علّي اأن ي�ضر لي فريق عمٍل متفانيًا ولوله؛ من بعد 

ف�ضل اهلل ومّنه، لما اجتاز المعهد كل التحديات، وقد كان ذلك التفاني 

التطوير  اإل���ى  دوم���ًا  يدفعني  م��ا  وه��و  ل��ي،  بالن�ضبة  ت��ح��ٍد  اأك��ب��ر  بمثابة 

الم�ضتمر في ربوع هذا المكان الجميل، لقد ا�ضتفدت؛ ومازلت اأ�ضتفيد 

من كل لحظٍة في المعهد ومن كل ع�ضٍو من اأع�ضاء فريق العمل.
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ا���ض��ت�����ض��اف ال��م��ع��ه��د ف��ي م��اي��و ال��م��ا���ض��ي ال��دك��ت��ورة 

دب��ي«،  »ن��ور  لموؤ�ض�ضة  التنفيذية  المديرة  تريم،  منال 

حيث  الموؤ�ض�ضة  م��ن  الم�ضتوى  رف��ي��ع  وف��د  راأ����س  على 

اآفاق التعاون الثنائي في خدمة التطلعات  جرى بحث 

الم�ضتركة في بناء مجتمع اآمن للجميع، والتاأكيد على 

اأهمية ال�ضراكات ال�ضتراتيجية في دفع عجلة التنمية 

الوطنية ال�ضاملة، وتكثيف الجهود لت�ضجيع ال�ضتثمار 

الأمثل في العن�ضر الب�ضري الذي يمثل ركيزة اأ�ضا�ضية 

لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة.

واّط��ل��ع وف��د »ن���ور دب���ي« على التجربة ال��ري��ادي��ة ل� 

“معهد دبي الق�ضائي” في اإحداث نقلة نوعية وكمية 
الجهاز  ك��ف��اءة  وتعزيز  الق�ضائي  ال��ت��دري��ب  مجال  ف��ي 

القانوني في دولة الإمارات، مثّمناً جودة برامج التاأهيل 

المهني والتدريب القانوني الم�ضتمر والتي تلعب دوراً 

ك��وادر مواطنة على  اإع���داد  في  حيوياً 

لواء  لحمل  الكفاءة  من  ع��اٍل  م�ضتوى 

الطليعية  ال��م��ك��ان��ة  وت��ر���ض��ي��خ  النه�ضة 

لدولة الإمارات على الخارطة العالمية.. 

الإن�ضاني  ال��دور  على  المعهد  اطلع  بينما 

الذي تقوم به الموؤ�ض�ضة في الدول النامية 

والمنطقة في الق�ضاء على م�ضببات العمى والحد من الإعاقة 

على  الموؤ�ض�ضة  حققتها  ال��ت��ي  الإن���ج���ازات  مثمنا  الب�ضرية 

ال�ضعيد العالمي.

واأ����ض���اد ال��دك��ت��ور ج��م��ال ال�����ض��م��ي��ط��ي، م��دي��ر ع���ام المعهد  

م�ضتوى  ع��ل��ى  دب���ي«  »ن���ور  لموؤ�ض�ضة  المتالحقة  ب��الإن��ج��ازات 

اإلى  وعالمياً، لفتاً  اإقليمياً  الب�ضرية  العمى والإعاقة  مكافحة 

اأهمية تكثيف الجهود الم�ضتركة لدعم العمل الخيري والعطاء 

ل��روؤي��ة دول���ة الإم�����ارات ف��ي م��د ي��د العون  الإن�����ض��ان��ي تج�ضيداً 

والم�ضاعدة للمحتاجين في مختلف اأنحاء العالم.

وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ت��ري��م ب����اأن ال���زي���ارة ت��اأت��ي ان��ط��الق��اً 

دبي  »معهد  اإليها  و�ضل  التي  والعالمية  الإقليمية  ال��ري��ادة  من 

ون�ضر  الب�ضري  المال  راأ�س  ال�ضتثمار في  الق�ضائي« على �ضعيد 

الإم��ارات��ي  المجتمع  اأو���ض��اط  بين  والعدلية  القانونية  الثقافة 

ودعمه الم�ضتمر لدفع م�ضيرة العمل الخيري والإن�ضاني في دبي.

المعهد يستقبل وفدًا من نور دبي
برئاسة الدكتورة منال تريم

اختتم المعهد برنامجاً تدريبياً جديداً حول »الإثبات 

الدكتور  ال��ل��واء  باإ�ضراف  المعرفة«  ع�ضر  في  الجنائي 

فهد اإبراهيم الدو�ضري، مدير عام الإدارة العامة لالأدلة 

الجنائية في الكويت، �ضّلط خالله ال�ضوء على التطورات 

الجنائي  الإث��ب��ات  م�ضتوى  على  الحا�ضلة  المتالحقة 

بالتزامن مع الع�ضر الرقمي بكل ما يحمله من فر�س 

الجنائي.  البحث  واإج����راءات  وق��واع��د  باأ�ض�س  لالرتقاء 

و�ضهد البرنامج م�ضاركة 41 متدرباً من الق�ضاة واأع�ضاء 

و�ضباط  الجنائية  الأدل��ة  علوم  وخبراء  العامة  النيابة 

البحث الجنائي.

ال�ضميطي،  ح�ضين  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  القا�ضي  وق���ال 

مدير عام المعهد، اإن هذا البرنامج ياأتي نتيجة التعاون 

الم�ضترك مع ال�ضركاء ال�ضتراتيجيين في الإدارة العامة 

على  نوعية  نقلة  ويمثل  الكويت،  في  الجنائية  لالأدلة 

م�ضتوى تفعيل قنوات التوا�ضل لتبادل اأف�ضل الخبرات 

�ضاأنها  من  التي  المبتكرة  المفاهيم  واأح��دث  التراكمية 

اإثراء المعرفة القانونية.

واأ�ضاف: »اإن البرنامج تمحور بالدرجة الأولى حول 

الإثبات  �ضهدها  التي  المت�ضارعة  التطورات  ا�ضتعرا�س 

التي  والرقمية  العلمية  الثورة  مع  بالتزامن  الجنائي 

اأبرز المالمح المميزة للع�ضر الحديث« لفتاً  تعد من 

الأ�ضا�ضية  الركيزة  هي  الحديثة  الإثبات  و�ضائل  اأّن  اإلى 

ل��م��ع��رف��ة ال��ح��ق��ائ��ق وت��ح��ق��ي��ق م���ب���داأ ال��ع��دال��ة وح��م��اي��ة 

الم�ضالح الفردية والجتماعية.

تفاعلية  البرنامج من�ضة  »�ضّكل  ال�ضميطي:  واختتم 

النيابة  واأع�ضاء  الق�ضاة  من  المتدربين  لتزويد  هامة 

البحث  و�ضباط  الجنائية  الأدل��ة  علوم  وخبراء  العامة 

ال��ج��ن��ائ��ي ب��م��ع��ل��وم��ات ���ض��ام��ل��ة ح����ول م���راح���ل الإث���ب���ات 

الجنائي التي توؤدي في نهاية المطاف اإلى اإلقاء القب�س 

المجتمع..  في  ال�ضتقرار  اأ�ضباب  وتوفير  المجرم  على 

وي��دف��ع��ن��ا ن��ج��اح ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج اإل���ى م��وا���ض��ل��ة ال��ت��ع��اون 

الكويت  الجنائية في  العامة لالأدلة  الإدارة  المثمر مع 

وطنية  ك��وادر  لتاأهيل  ال�ضتراتيجيين  �ضركائنا  وكافة 

قادرة على ال�ضتفادة بال�ضكل الأمثل من التطور العلمي 

والتكنولوجي«.

المراحل  ت��ن��اول  تقديمي  ع��ر���س  البرنامج  وتخّلل 

بمرحلة  تبداأ  والتي  الجنائي  لالإثبات  الرئي�ضة  ال�ضت 

القب�س  اإل��ق��اء  بمرحلة  وتنتهي  ال��داخ��ل��ة  ال��م��ع��ل��وم��ات 

وتقييم  الخيارات  تقييم  بمراحل  م���روراً  المجرم  على 

الجريمة وو�ضع الت�ضور العام حول المجرم والتحقيق.

»اإلثبات الجنائي في عصر المعرفة«
برنامج تدريبي بالتعاون مع الكويت
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الإ�ضالمية،  المالية  الموؤ�ض�ضات  ف��ي  القانونية  والق�ضايا 

للو�ضول اإلى فهم �ضامل حول اأف�ضل الممار�ضات التحكيمية 

المتبعة على م�ضتوى ال�ضناعة المالية الإ�ضالمية المعا�ضرة.

مدى  بينها  المحاور  من  �ضل�ضلة  التدريبي  البرنامج  وت��ن��اول 

التمويل  ع��ق��ود  لتحكيم  ال��و���ض��ع��ي��ة  ال��ق��وان��ي��ن  ق��ب��ول  م�����ض��روع��ي��ة 

التجاري الدولي  التحكيم  الوثائق المعتمدة في  الإ�ضالمي، واأهم 

ون���م���وذج التحكيم ال��م��ع��ا���ض��ر ف��ي ال�����ض��ن��اع��ة ال��م��ال��ي��ة الإ���ض��الم��ي��ة 

والفتاوى ال�ضادرة ب�ضاأن ف�س نزاعات ال�ضناعة المالية الإ�ضالمية، 

وكيفية التعامل مع ال�ضيغة المعيبة ل�ضرط التحكيم واآلية الحد 

من المماطلة والت�ضويف في مجال التحكيم وطبيعة العالقة بين 

واأ�ضباب  التحكيمي،  الحكم  �ضدور  وبعد  قبل  والتحكيم  الق�ضاء 

اإبطال حكم التحكيم من قبل الق�ضاء وال�ضوابق التحكيمية  طلب 

في عقود التمويل الإ�ضالمي وغيرها.

نظم المعهد على مدى اأربعة اأيام البرنامج التدريبي الجديد 

ال��ذي  ال��م��ع��ا���ض��رة«  الإ���ض��الم��ي��ة  المالية  ال�ضناعة  ف��ي  »التحكيم 

وموظفي  والمحامين  النيابة  واأع�ضاء  الق�ضاة  تزويد  ا�ضتهدف 

والموؤ�ض�ضات  والبنوك  الحكومية  الدوائر  في  القانونية  ال�ضوؤون 

اإلى  الم�ضتند  التحكيم  م�ضتوى  على  الممار�ضات  باأف�ضل  المالية 

قواعد ال�ضريعة الإ�ضالمية ال�ضمحاء.

عام  مدير  ال�ضميطي،  ح�ضين  جمال  الدكتور  القا�ضي  وق��ال 

المعهد اإن البرنامج التدريبي تم تنفيذه ا�ضتجابًة لمبادرة �ضاحب 

ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  محمد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، في جعل دبي عا�ضمة 

لالإلمام  مثالية  من�ضة  لتوفير  العالم،  في  الإ�ضالمي  لالقت�ضاد 

ي�ضّكل  الإ�ضالمية، والذي  ال�ضريعة  اأحكام  اإلى  الم�ضتند  بالتحكيم 

باعتباره  الإ�ضالمي  القت�ضاد  م��ب��ادرة  محاور  من  رئي�ضاً  م��ح��وراً 

المالية  بالخدمات  المتعلقة  المنازعات  اآلية فاعلة وبديلة لف�ّس 

الإ�ضالمية خارج اإطار الق�ضاء.

لتغطية  البرنامج م�ضّمم خ�ضي�ضاً  باأّن  ال�ضميطي  ونّوه 

ب�ضورة  التركيز  مع  بالتحكيم،  المتعلقة  الجوانب  مختلف 

الإ�ضالمي،  الم�ضرفي  للعمل  القانونية  النظم  على  رئي�ضة 

واأه�����م ال��ق��وان��ي��ن ال��م��ن��ّظ��م��ة ل��ع��م��ل ال��م�����ض��ارف الإ���ض��الم��ي��ة 

»التحكيم في الصناعة المالية اإلسالمية«
برنامج يعزز دور دبي االقتصادي

وّفر الربنامج التدريبي من�صة مثالية للإملام 

بالتحكيم امل�صتند اإىل اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية

العلمي  المجل�س  ت�ضكيل  المعهد،  اإدارة  مجل�س  اعتمد 

الجديد برئا�ضة مديره العام القا�ضي الدكتور جمال ح�ضين 

ال��دوري  الجتماع  خ��الل  وذل��ك  ال��ع��ام،  المدير  ال�ضميطي، 

وال��م��ب��ادرات  الق�ضايا  اأب����رز  لمناق�ضة  م���وؤخ���راً  ُع��ق��َد  ال���ذي 

القانوني  التميز  م�ضيرة  دف���ع  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة 

والعدلي التي تقودها اإمارة دبي.

نقلة  بمثابة  الجديد  العلمي  المجل�س  اعتماد  وي��اأت��ي 

في  ي�ضم  ال���ذي  المعهد  ت��اري��خ  ف��ي  الأّول  باعتباره  نوعية 

للروؤية  تج�ضيداً   %100 بن�ضبة  م��واط��ن��ة  ك���وادر  ع�ضويته 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الثاقبة 

ال�ضديدة  والتوجيهات  ورع���اه،  اهلل  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 

نائب  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  محمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 

رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، في 

اأن يكون العام 2013 عاماً للتوطين.

وي�ضم المجل�س العلمي الجديد، برئا�ضة القا�ضي الدكتور 

الدكتور  القا�ضي  م��ن  ك��اًل  ع�ضويته  ف��ي  ال�ضميطي،  ج��م��ال 

كلداري  ح�ضن  علي  ال��دك��ت��ور  والقا�ضي  ال�ضام�ضي،  ع��ب��داهلل 

من محاكم دبي، والقا�ضي عمر جمعة الفجير، القا�ضي في 

»محاكم مركز دبي المالي العالمي«، والم�ضت�ضار يون�س ح�ضين 

محمد  والم�ضت�ضار  دي���رة،  نيابة  ف��ي  نيابة  رئي�س  البلو�ضي، 

ح�ضين بن علي الحمادي، رئي�س نيابة ، والمقّدم عبدالرحمن 

اإلى  دبي،  �ضرطة  في  القانونية  ال�ضوؤون  اإدارة  مدير  ال�ضاعر، 

في  ال��درا���ض��ات  �ضعبة  رئي�س  اإب��راه��ي��م،  ك��ام��ل محمود  ج��ان��ب 

»معهد دبي الق�ضائي«، ب�ضفته اأمين �ضر المجل�س.

مجل�س  ت�ضكيل  اإن  ال�ضميطي  جمال  الدكتور  وق��ال 

»معهد  اإي��م��ان  يعك�س   %100 وط��ن��ي��ة  ب��ك��ف��اءات  علمي 

المطلقة  الأولوية  باعتباره  بالمواطن  الق�ضائي«  دبي 

ال�ضاملة  التنمية  عجلة  ل��دف��ع  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  وال��رك��ي��زة 

الإم����ارات،  دول���ة  تنتهجها  ال��ت��ي  الح�ضارية  والنه�ضة 

لفتاً اإلى اأن المعهد حري�س على دعم �ضيا�ضة التوطين 

عبر رفد المجتمع القانوني والق�ضائي بقوى مواطنة 

على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لموا�ضلة الجهود 

على  الطليعية  دبي  مكانة  تعزيز  اإلى  الرامية  الحثيثة 

الخارطة القانونية العالمية.

استجابًة لمبادرة »2013 عام التوطين«

مجلس إدارة المعهد يشكل المجلس العلمي 
بعضوية إماراتية %100
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“معهد دبي الق�ضائي” وفداً رفيع الم�ضتوى من  ا�ضت�ضاف 

اآفاق التعاون الثنائي على  “نادي دبي ل�ضباقات الهجن” لبحث 
تمثل  التي  الهجن  �ضباقات  لريا�ضة  القانوني  التنظيم  م�ضتوى 

الإم���ارات  ل��دول��ة  الغني  الثقافي  ال��م��وروث  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءاً 

باعتبارها ريا�ضة الأ�ضالة والتراث، واأّكد الطرفان خالل اللقاء 

الهجن من  ب�ضباقات  اإط��ار قانوني متكامل ينطلق  اأهمية و�ضع 

م�ضتوى  على  الإم����ارات  ري���ادة  وتر�ضيخ  العالمية  اإل��ى  المحلية 

الريا�ضة ال�ضعبية الأولى في منطقة الخليج العربي.

واأو�ضح القا�ضي الدكتور جمال ح�ضين ال�ضميطي، مدير عام 

مكانة  تتبواأ  باتت  الهجن  ريا�ضة  باأّن  الق�ضائي”،  دبي  “معهد 
لالهتمام  ن��ظ��راً  العالم  ف��ي  ال�ضعبية  الريا�ضات  بين  مرموقة 

الوا�ضع الذي اأوله المغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 

وتر�ضيخ  الغني  الإماراتي  التراث  للحفاظ على  ثراه،  طيب اهلل 

اأهمية و�ضع اأطر  قيم النتماء والوفاء لالآباء والأج��داد، موؤكداً 

قانونية متكاملة لالنطالق بريا�ضة الهجن اإلى م�ضتوى جديد 

من التميز والريادة.

دب��ي خطت خطوات متقدمة على  اأّن  اإل��ى  ال�ضميطي  واأ���ض��ار 

المناف�ضة  معايير  اأع��ل��ى  وف��ق  الهجن  �ضباقات  تنظيم  م�ضتوى 

عبر  الهجن،  و�ضالمة  المت�ضابقين  حقوق  وحماية  ال�ضريفة، 

�ضواء  انتهاكات  اأي  منع  ل�ضمان  ثابتة  قوانين  وتحديد  تطوير 

موا�ضفات  اأو  المحظورة  الو�ضائل  اأو  بالمن�ضطات  يتعلق  فيما 

الهجن الم�ضاركة، م�ضيداً بدور “نادي دبي ل�ضباقات الهجن” في 

تعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للريا�ضات العالمية وبالأخ�س 

ريا�ضة �ضباقات الهجن التي تحمل عبق التراث الإماراتي الغني.

من جهته، ثّمن �ضعادة علي �ضعيد بن �ضرود المدير التنفيذي 

الق�ضائي” في  “معهد دبي  لنادي دبي ل�ضباقات الهجن، جهود 

الم�ضترك  اللقاء  اأن  اإلى  م�ضيراً  القانوني،  التميز  م�ضيرة  قيادة 

اأط��ر  اإل���ى  ا���ض��ت��ن��اداً  الهجن  �ضباقات  ري��ا���ض��ة  تنظيم  �ضبل  بحث 

على  الطرفين  حر�س  مع  تما�ضياً  متكاملة  وقانونية  تنظيمية 

الحفاظ على الموروث ال�ضعبي، وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية 

الوعي المجتمعي بريا�ضة الآباء والأجداد، وما تحمله من قيم 

�ضامية وتقاليد اأ�ضيلة.

لقاء مشترك بين »دبي القضائي« و»دبي لسباقات الهجن« 
لبحث التنظيم القانوني لرياضة اآلباء واألجداد

ا�ضتراتيجية  تفاهم  مذكرة  الق�ضائي  دبي  معهد  وّق��ع 

والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  محمد  بن  مكتوم  »مبادرات  مع 

التكاملية  العالقة  لتعزيز  نوعية  خطوة  ف��ي  القانوني« 

وت��ع��م��ي��ق اأوا�����ض����ر ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ف���ي م��ج��ال ت��دري��ب 

وتاأهيل الكوادر الق�ضائية والإدارية الم�ضاندة وفق اأف�ضل 

نطاق  على  القانوني  ال��وع��ي  ون�ضر  الدولية  الممار�ضات 

وا�ضع بين اأو�ضاط المجتمع الإماراتي.

ووّق�����ع الت��ف��اق��ي��ة ك���ّل م���ن ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ور ج��م��ال 

والدكتور  الق�ضائي«،  دب��ي  »معهد  ع��ام  مدير  ال�ضميطي، 

اأحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي رئي�س اللجنة العليا 

والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  محمد  ب��ن  مكتوم  ل���»م��ب��ادرات 

القانوني«، بح�ضور عدد من كبار الم�ضوؤولين والمديرين 

من الطرفين.

ل���الأه���داف ال��م��ت��م��ح��ورة ح���ول تر�ضيخ ري���ادة  وت��ن��ف��ي��ذاً 

الطرفان  اتفق  العالمية،  القانونية  الخارطة  على  دب��ي 

ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل اأط����ر ال���ت���ع���اون ال��م�����ض��ت��رك ف���ي ���ض��ب��ي��ل خلق 

التدريبية  الخبرات  وتبادل  المعرفة  لنقل  قنوات جديدة 

من  التي  الدولية  الممار�ضات  واأف�ضل  العلمية  والتجارب 

اأعلى م�ضتويات  اإلى  �ضاأنها الرتقاء بالمنظومة القانونية 

التي  ال��ري��ادة  م�ضيرة  مع  ين�ضجم  بما  والتميز  ال�ضفافية 

تنتهجها دولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، �ضيعمل الجانبان على تنظيم 

وال����دورات  وال��م��ح��ا���ض��رات  العلمية  ال��ن��دوات  م��ن  �ضل�ضلة 

الفئات  كافة  بم�ضاركة  التفاعلية  العمل  وور�س  التدريبية 

الم�ضتهدفة بما ي�ضب في خدمة الأهداف ال�ضتراتيجية 

المتعلقة ببناء كوادر ب�ضرية على م�ضتوى عاٍل من التميز 

والكفاءة في كافة المجالت القانونية والق�ضائية.

ال�ضراكة  اتفاقية  اأّن  هزيم  بن  اأحمد  الدكتور  واأو�ضح 

اإل���ى تج�ضيد ال��روؤي��ة  ت�ضب ف��ي خ��دم��ة ال��ج��ه��ود ال��ه��ادف��ة 

الحكومية المتعلقة بن�ضر الوعي القانوني وتاأهيل الكوادر 

والمجتمع  القانوني  النظام  خدمة  على  القادرة  الوطنية 

الإماراتي بال�ضكل الأمثل.

اإيجابية  نتائج  لها  �ضيكون  الخطوة  ه��ذه  اأّن  م��وؤك��داً 

على م�ضتوى تح�ضين برامج التدريب والتاأهيل الم�ضتمر 

ال��ري��ادي��ة  والمكانة  العالية  ال��خ��ب��رة  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  عبر 

التي يتمتع بها »معهد دبي الق�ضائي« في مجال التدريب 

العدلية  الثقافة  ون�ضر  القانونية  والأب��ح��اث  الق�ضائي 

محلياً واإقليمياً وعالمياً.

شراكة بين معهد دبي القضائي 
و»مبادرات مكتوم بن محمد للتميز«
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�ضحيحة، بل لعلها الفكرة الوحيدة التي يمكن العتماد عليها 

هذه  اختبرنا  الب�ضرية.  تواجهها  كثيرة  تحديات  لمواجهة 

الفكرة في دولة الإمارات خالل الأربعين �ضنة الما�ضية.

اه��ت��م��م��ن��ا ب��ب��ن��اء ع��ق��ل الإن���������ض����ان، وان��ف��ت��ح��ن��ا ع��ل��ى ع�����ض��رن��ا، 

اليوم  الإم��ارات  فاأ�ضبحت  اأي�ضاً،  المواهب  اأف�ضل  وا�ضتقطبنا 

بين  يربط  عالمياً  رئي�ضاً  ومركزاً  الثقافات،  لتعاي�س  نموذجاً 

جهات العالم الأربع. ت�ضاعف ناتجنا الإجمالي اأكثر من مئة 

دول��ة ل  وانتقلنا من  �ضنة فقط،  اأربعين  وت�ضعين مرة خالل 

تمتلك اأية جامعة، اإلى دولة ت�ضم اأكثر من �ضبعين جامعة.

دولة  اإل��ى  وال�ضيد،  للغو�س  �ضغيرة  موانئ  ت�ضم  دول��ة  وم��ن 

ت��ت��ع��ام��ل م��وان��ئ��ه��ا م��ع اأك��ث��ر م��ن م��ئ��ة ح��اوي��ة ف��ي ك��ل دقيقة، 

�ضنوياً.  م�ضافر  ثمانين مليون  اأكثر من  ويمر عبر مطاراتها 

الحديثة،  الحكومية  التنظيمات  ت��ع��رف  تكن  ل��م  دول���ة  وم��ن 

العالم  م�ضتوى  على  الأول  المركز  تتبواأ  ال��ت��ي  ال��دول��ة  اإل���ى 

للتنمية  الدولي  المعهد  تقرير  وفق  الحكومية،  الكفاءة  في 

الإدارية في �ضوي�ضرا.

في  المبدعة  العقول  تجميع  عبر  اأي�ضاً  الفكرة  هذه  اختبرنا 

مدن متخ�ض�ضة، مدينة لالإنترنت، واأخرى لالإعالم، وثالثة 

ومناطق  و�ضناعية،  اأك��ادي��م��ي��ة  وم���دن  الإن�����ض��ان��ي��ة،  للخدمات 

خاللها  من  اأ�ضبحت  اإب��داع��ات،  العقول  ه��ذه  فاأنتجت  مالية، 

الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي ينتقل اقت�ضادها 

بثبات و�ضرعة نحو اقت�ضاد المعرفة.

توا�ضلت عقول الآلف من الخبراء والمتخ�ض�ضين من داخل 

ق��ب��ل اأك���ث���ر م���ن األ����ف وم��ئ��ت��ي ع����ام، اب��ت��ك��ر ال��خ��ل��ف��اء 

ال���ع���ب���ا����ض���ي���ون م���ف���ه���وم ال���ت���وا����ض���ل ال���م���ن���ظ���م ب��ي��ن 

انفتاح  المكتوب  التاريخ  ي�ضجل  ال��ح�����ض��ارات..ول��م 

وثقافتهم. الآخ��ري��ن  ح�����ض��ارات  على  مثلهم  ح��ك��ام 

وكانت ح�ضيلة ذلك، اأن جمعت بغداد كل ما اأبدعه 

العقل الب�ضري في مكان واحد، واأ�ض�ضت اأول جامعة 

ال���ذي �ضمت مكتبته  ال��ح��ك��م��ة«،  »ب��ي��ت  ال��ع��ال��م  ف��ي 

وال�ضريانية  الإغريقية  الثقافات  اأنتجته  ما  اأف�ضل 

والرومانية والفار�ضية والهندية من علوم واآداب.

وفي مطلع القرن التا�ضع الميالدي، اأ�ضبحت بغداد 

في عهد الخليفة الماأمون، حا�ضرة العالم الثقافية 

من  والمترجمين  المفكرين  ومق�ضد  والعلمية، 

كل الأعراق والأديان، وج�ضر التوا�ضل بين العقول 

الإن�����ض��ان  خير  ع��ن  وال��ب��اح��ث��ة  بالمعرفة  ال�ضغوفة 

و����ض���ع���ادت���ه. وم��ن��ه��ا ان��ط��ل��ق��ت ال��ح�����ض��ارة ال��ع��رب��ي��ة 

من  لأك��ث��ر  القديم  العالم  ف��ي  و���ض��ادت  الإ�ضالمية، 

عظيمة،  اإن��ج��ازات  الب�ضرية  واأه���دت  ق���رون،  خم�ضة 

للنه�ضة  وغرناطة  وقرطبة  اإ�ضبيلية  عبر  ومهدت 

الثقافي  النفتاح  فكرة  زال��ت  ما  الكبرى.  الأورب��ي��ة 

وتوا�ضل العقول من اأجل بناء م�ضتقبل اأف�ضل فكرة 

العالم  في  بناء  اأط��ول  فرفعنا  اأر�ضنا،  على  وخارجها  الدولة 

الإن�ضان  �ضنع  م��ن  ج��زي��رة  اأك��ب��ر  وبنينا  قيا�ضي،  زم��ن  خ��الل 

يمكن روؤيتها من الف�ضاء، ويعي�س ويعمل فيها اآلف الب�ضر.

توا�ضلت العقول فبنينا اأكبر �ضبكة مترو في العالم تعمل من 

غير �ضائق، واأن�ضاأنا ثالث اأكبر �ضركة طيران عالمية، وطورنا 

في  وبداأنا  العالم،  في  الإلكترونية  الحكومات  اأف�ضل  اإح��دى 

النتقال اإلى ع�ضر الحكومة الذكية.

اأكبر مدينة في  فبنينا  اأر�س عا�ضمتنا،  العقول على  توا�ضلت 

والعقول  المعاهد  اأح���دث  ت�ضم  ال��ك��رب��ون،  م��ن  خالية  العالم 

المتخ�ض�ضة في علم الطاقة النظيفة. وتتوا�ضل اأي�ضاً عقول 

اأكبر  لتبني  ظبي،  اأب��و  العا�ضمة  ف��ي  العالم  وف��ن��ون  وثقافات 

مدينة ثقافية وفنية، ت�ضم اأجمل واأكبر المتاحف العالمية عبر 

�ضبعة وع�ضرين كيلومتراً مربعاً، في تاأكيد اإ�ضافي على اإيماننا 

باأهمية انفتاح الثقافات، واإمكانية تعاي�ضها بوئام و�ضالم.

نعم، نجحنا في دولة الإمارات في تطبيق فكرة اأبدعها اأ�ضالفنا 

قبل اأكثر من األف ومئتي عام، واليوم نريد تطبيق هذه الفكرة 

على الم�ضتوى العالمي.

»توا�ضل  �ضعار  تحت  دب��ي،  ف��ي   2020 اإك�ضبو  ا�ضت�ضافة  نريد 

ثقافات  فيه  تلتقي  عالمي  حدث  الم�ضتقبل«،  و�ضنع  العقول 

خم�ضة  من  اأكثر  ا�ضت�ضافة  نريد  اإبداعاته.  وتجتمع  العالم، 

وع�ضرين مليون اإن�ضان خالل �ضتة اأ�ضهر في دبي، ليروا خالل 

مختلف  عبر  الب�ضري  العقل  ل��ه  تو�ضل  م��ا  اأف�ضل  المعر�س 

اأعراقه وثقافاته كافة.

لتطرح حلوًل  ال��ع��ال��م،  ع��ق��ول  اأف�����ض��ل  اأن نجمع  اأي�����ض��اً  ن��ري��د 

كدول  معها  التعامل  ن�ضتطيع  لن  عالمية،  لتحديات  جديدة 

متفرقة وكعقول منفردة. �ضتتوا�ضل عقول اأف�ضل الخبراء في 

�إك�سبو 2020 لطرح اإبداعات جديدة، للتعامل مع ق�ضايا توؤرق 

و�ضتتوا�ضل  المياه.  وا�ضتدامة  الطاقة  كا�ضتدامة  الب�ضرية، 

العقول اأي�ضاً لطرح حلول ذكية لبتكار اأنظمة جديدة للنقل. 

و�ضيجتمع اأف�ضل المفكرين والمبدعين لبتكار نماذج عالمية 

جديدة، لدفع عجلة التنمية القت�ضادية الم�ضتدامة، ولتر�ضيخ 

باأننا  العالَم  َوَعْدنا  العالم.  اقت�ضادات  عبر  المالي  ال�ضتقرار 

ثقافي  حدث  اأكبر  ل�ضت�ضافة  بملفنا  تقدمنا  عندما  �ضنبهره 

�ضنحقق  باأننا  اأي�ضاً  العالم  وَنِعد  َوْعَدنا،  اليوم  نوؤكد  عالمي.. 

�ضعارنا في توا�ضل العقول لبناء م�ضتقبل اأف�ضل.

العالمي في  نريد من خالل تقدمنا ل�ضت�ضافة هذا الحدث 

عام 2020 اأي�ضاً، اأن نو�ضل ثالث ر�ضائل مهمة.

منطقة  لي�ضت  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  ب��اأن  للعالم،  الأولى 

توترات ونزاعات وحروب.

تاريخها وجغرافيتها يقولن باأنها منطقة للتقاء الح�ضارات 

وامتزاج الثقافات و�ضناعة الإبداعات.

و�ضت�ضرد منطقتنا دورها الح�ضاري عبر مبادرات من هذا النوع، 

مبادرات ت�ضت�ضيف فيها العالم، وتتوا�ضل باإيجابية وانفتاح مع 

�ضعوبه.  مع  وتتفاعل  اأفكاره،  مع  وتتعاي�س  المتعددة،  ثقافاته 

دولتنا كمثال، تبعد ثماني �ضاعات فقط عن ثلثي �ضكان العالم.

اإن���ه ق��درن��ا كمنطقة، اأن ن��ك��ون ف��ي و���ض��ط ال��ع��ال��م. وق��درن��ا اأن 

الح�ضارات  فيه  تمتزج  ووع��اء  ال�ضعوب،  للتقاء  مركزاً  نكون 

والثقافات، لتعطي الب�ضرية اإبداعات جديدة. 

ر�سالتنا الثانية، هي لأبناء �ضعوب منطقتنا التي تعبت من 

التوترات والنزاعات.

نقول لهم، اإذا كان توا�ضل الثقافات المختلفة يبني م�ضتقباًل 

اأبناء الثقافة الواحدة والدين الواحد  اأف�ضل، فكيف بتوا�ضل 

ن�ضعى في  �ضتة عقود، ونحن  اأكثر من  ال��واح��دة؟ منذ  واللغة 

تحقيق توا�ضل وتفاعل اإيجابيين بين دول المنطقة و�ضعوبها.

توا�ضل تتوحد فيه العقول قبل الحدود، وتنفتح فيه القلوب 

تتوحد  اأن  قبل  الإرادات  فيه  وتتوحد  الأ���ض��واق،  تفتح  اأن  قبل 

فيه العمالت.

اأف�ضل  اأن نحقق توا�ضاًل حقيقياً، نبني عبره م�ضتقباًل  نريد 

لأبناء المنطقة و�ضبابها.

ح����ان ال���وق���ت ل��ت�����ض��ت��ع��ي��د ف��ي��ه م��ن��ط��ق��ت��ن��ا دوره������ا ال��ت��اري��خ��ي 

والح�ضاري.

اأن  وي��ج��ب  اأم���ة عظيمة،  ن��ك��ون  ب���اأن  ق���دره  تاريخنا  لقد ح��دد 

يج�ضد م�ضتقبلنا هذا القدر.

ر�سالة اأخيرة لحكومات مئة و�ضت و�ضتين دولة حول العالم، 

�ضت�ضوت خالل �ضهر نوفمبر المقبل لختيار الدولة الفائزة 

2020. نقول لها: نحن جاهزون ل�ضتقبال  �إك�سبو  با�ست�سافة 

العالم في 2020.

ونحن قادرون على تنظيم اأف�ضل دورة في تاريخ هذا التجمع 

اأق��دم  ت�ضم  التي  المنطقة  ه��ذه  وت�ضتحق  العالمي،  الثقافي 

الح�ضارات، وهي مهبط الديانات، والوعاء التاريخي لمختلف 

الثقافات، اأن تحظى بتنظيم هذا المعر�س العالمي الرائع.

ل�ضعوب  ور�ضالتنا  لنا،  دعمها  اأعلنت  التي  للدول  ال�ضكر  كل 

دائماً  �ضيظل  و�ضعارنا  و�ضالم،  ر�ضالة محبة وخير  العالم هي 

باأن توا�ضل العقول �ضيبني م�ضتقباًل اأف�ضل للجميع.

لماذا نريد استضافة
العالم في 2020؟

محمد بن راشد آل مكتوم
 نشرت بجريدة البيان 11 يونيو 2013
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إعداد  قسم الدراسات والبحوث

جـاهـزون
حتى قبل أن نتقدم بطلب استضافة معرض إكسبو 2020..

 ،2020 اإك�ضبو دبي  اأ�ضا�س وتراث  �ضت�ضكل  التي  ال�ضراكة 

توقعت  دولتنا.  قيام  ف��ي  اأ�ضهمت  التي  ال�ضراكات  تلك 

بنحو  مكا�ضب  دب��ي  تحقق  اأن  تايمز  فاينن�ضال  �ضحيفة 

28.8 مليار يورو اأي ما يعادل 141 مليار درهم في حالة 
وت�ضير   .2020 الدولية  اإك�ضبو  معار�س  بتنظيم  فوزها 

يتوافد  زائ��ر  مليون   25 نحو  ا�ضتقطابه  اإل��ى  التوقعات 

70% منهم من خارج الدولة، مما يجعله الحدث الأكثر 
عالميًة في تاريخ معار�س اإك�ضبو.

وتمزج معار�س اإك�ضبو الدولية بين متطلبات الما�ضي 

اإلى جانب  الجديدة  البتكارات  والحا�ضر، فهي تعر�س 

والح�ضاري،  الثقافي  التبادل  عملية  ت�ضهيل  في  دوره��ا 

وا�ضتخدامها من قبل المدن والدول والمناطق في بناء 

عالمتها التجارية. الإمارات جاهزة قبل اأن تتقدم بطلب 

التر�ضح، لن ن�ضتعجل، ولن نبالغ في الثقة، لأن المدن 

المر�ضحة الأخرى تحمل بين طيات ملفاتها نقاط قوة 

ل تقل عن ملف الإمارات، ولكن ما نراه في الدولة من 

اإنجازات منذ تاأ�ضي�ضها تجعل القا�ضي والداني يقول: اإن 

تلك الإنجازات لم تحققها دول �ضبقتنا بمئات ال�ضنين.

 الدولة تبنت منهج التنمية ال�ضاملة والم�ضتدامة وبناء 

ا�ضتعدت  الدولة  فاإن  لذا  واإن�ضانية،  دولية  عالقات  �ضبكة 

لهذا الملف منذ تاأ�ضي�ضها.. اإن دولتنا عندما تبني وتطور 

ل ت�ضتهدف حدثاً في حد ذاته كما يفعل الآخرون، ولكنها 

بناء دولة وتطوير �ضعب، فالأحداث  اأجل  تفعل ذلك من 

الذي يخلق  ال�ضعب فهو  اأما  تتوارى،  موؤقتة و�ضرعان ما 

الفر�س التي تجلب الأحداث والفعاليات المختلفة.

رئي�ضة  التقاء  نقطة  اليوم  يمثل  المعر�س  يزال  ول 

للمجتمع الدولي لم�ضاركة البتكارات واإحراز تقدم ب�ضاأن 

الق�ضايا التي تهم العالم كالقت�ضاد العالمي، والتنمية 

النا�س  لجميع  المعي�ضة  م�ضتوى  وتح�ضين  الم�ضتدامة، 

في مختلف اأنحاء العالم. وهو يهدف في المقام الأول 

اأمين عام المكتب  اأكده  اإلى »تثقيف الجمهور«، هذا ما 

لو�ضكارتالي�س.  غونزالي�س  في�ضنتي  للمعار�س  الدولي 

ويقام معر�س اإك�ضبو الدولي مرة كل 5 اأعوام.

ال��ت��ح��ول الق��ت�����ض��ادي  لعملية  ق��وي��اً  وُي���ع���د، ح���اف���زاً 

وال��ث��ق��اف��ي والج��ت��م��اع��ي، ن��اه��ي��ك ع��م��ا ي��ن��ج��م ع��ن��ه من 

الم�ضيف.  وال��ب��ل��د  الم�ضيفة  للمدينة  ق��ّي��م��ة  ت��رك��ات 

، والذي كان   2010 اإك�ضبو �ضنغهاي  فقد �ضاعد معر�س 

تحويل  على  اأف�ضل«،  حياة  اأف�ضل،  »مدينة  �ضعار  تحت 

و���ض��ط مدينة  ت��ق��ع  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال�����ض��ن��اع��ات  منطقة 

�ضنغهاي ال�ضينية اإلى منطقة ناب�ضة بالزدهار التجاري 

معر�س  م��ن  القادمة  الن�ضخة  و�ضتقام  ه��ذا  والثقافي. 

اإك�ضبو في مدينة ميالنو عام 2015 تحت �ضعار »تغذية 

الكوكب، طاقة الحياة«.

اآل  را���ض��د  ب��ن  محمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وق���ال 

مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم 

دبي، اإن »الإم��ارات لديها جميع المقومات التي توؤهلها 

باأنه  واأك��د   .»2020 ال��دول��ي  اإك�ضبو  معر�س  ل�ضت�ضافة 

»متفائل بفوز الإمارات«، م�ضيفاً: »�ضننظم اأف�ضل دورة 

»توا�ضل  �ضعار  المعر�س  �ضيحمل  المعر�س«.  تاريخ  في 

ال���ع���ق���ول.. و���ض��ن��ع ال��م�����ض��ت��ق��ب��ل«، و���ض��ُي��ب��رز اأه��م��ي��ة روح 

ُيعد معر�ض اإك�سبو الدولي اأحد اأكبر الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التاأثير 

القت�سادي والثقافي بعد بطولة كاأ�ض العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.. 

عنوان  تحت   1851 عام  في  الدولي  اإك�سبو  معر�ض  اأول  ا�ست�سافة  �سرف  لها  كان  فلندن 

»المعر�ض العظيم لمنتجات ال�سناعة من دول العالم« كاإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي 

اإلى تعزيز العالقات الدولية، والحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية.



اإل  المعرفة  ه��ذه  ت��ق��وم  ول 

المتوا�ضلة  التوعية  خ��الل  م��ن 

ب����ال����ق����ان����ون ل������دى ع����م����وم ف���ئ���ات 

و�ضرائح واأفراد المجتمع، الأمر 

الجهة  ع��ن  بحثاً  يتطلب  ال���ذي 

عن  ال��م�����ض��وؤول��ة  ال��ج��ه��ات(  )اأو 

هذه التوعية، والو�ضيلة الأجدى 

ل���ه���ا، ف�����ض��اًل ع���ن م���ه���ارة اخ��ت��ي��ار 

ال��ج��م��ه��ور ال��م�����ض��ت��ه��دف.. ك���ل ذل��ك 

وغيره من المحاور والأ�ضئلة المتعلقة 

عنها  ونجيب  نعالجها  المهم  المو�ضوع  بهذا 

من  نخبة  فيه  �ضاركتنا  ال��ذي  ال�ضامل  الملف  ه��ذا  في 

وتنمية  والإع���الم  والتعليم  القانون  ف��ي  الخت�ضا�س  اأه��ل 

المجتمع لتغطية كافة الجوانب ذات ال�ضلة.. 

من امل�صوؤول عن التوعية بالقانون؟
اأك��د المقدم  التاأ�ضي�ضي؛  ال�����ض��وؤال  ف��ي الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا 

د.�ضالح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في 

القانون هو م�ضوؤولية مجتمعية  اأن احترام  الداخلية  وزارة 

تقع على عاتق الفرد والموؤ�ض�ضات في المجتمع، مف�ضراً ذلك 

بقوله: »اإن احترام اأنظمة وقوانين المجتمع جزٌء ل يتجزاأ 

من منظومة الأمن الجتماعي التي تخ�س كل فئات و�ضرائح 

المجتمع، وحيث اإن معرفة اأحكام القانون وتفا�ضيل بنوده 

القانونية  الثقافة  ف��اإن  لحترامه؛  الجوهري  الأ�ضا�س  هي 

ت�ضبح محوراً مهماً في عملية حكم القانون في المجتمعات، 

اإليها ب�ضكل حثيث ليحمي حقوقه  اأن ي�ضعى  وعلى كل فرد 

الإم��ارات من  اإن دولة  واأ�ضاف: »وحيث  ويدرك واجباته«.. 

الدول ال�ضّباقة في عملية التطور المعرفي؛ فاإن موؤ�ض�ضات 

لتوعية  المجتمعية  بم�ضوؤوليتها  القيام  اإلى  ت�ضعى  الدولة 

عليهم لحمايتهم  الذي يطبق  بالقانون  وتثقيفهم  الأف��راد 

من الم�ضوؤوليات المترتبة على مخالفة اأحكامه«.

فيما راأى جعفر محمد الها�ضمي مدير المركز الإعالمي 

بدائرة الق�ضاء في اأبوظبي اأنه يجب بدايًة تق�ضيم الم�ضاألة 

اإلى فرعين هما: الثقافة القانونية المتخ�ض�ضة، والتوعية 

ون�ضر الوعي والمعرفة بالقوانين.

بالجهات  خ��ا���ض��ة  م�����ض��وؤول��ي��ة  الأول  ال��ف��رع  »اإن  وق����ال: 

والق�ضائية،  القانونية  والهيئات  ال��دوائ��ر  مثل  القانونية 

وك��ل��ي��ات ال��ق��ان��ون وم��ع��اه��د ال��درا���ض��ات وال��ت��دري��ب القانوني 

وال���ق�������ض���ائ���ي، وال��ج��م��ع��ي��ات ال��م��ه��ن��ي��ة ال��م��ت��خ�����ض�����ض��ة مثل 

والمهند�ضين  وال�ضحافيين  والمحا�ضبين  الأطباء  جمعيات 

م�ضوؤولية  فهو  ال��ث��ان��ي  ال��ف��رع  اأم���ا  وغ��ي��ره��م،  والقانونيين 

القانون  بتطبيق  المعنية  الجهات  عاتق  على  تقع  م�ضتركة 

والإعالم والمدار�س والأ�ضر وموؤ�ض�ضات المجتمع المدني«.

اإل اأن العقيد د. خليل ميرزا مدير اإدارة التوعية الأمنية 

التوعية  عن  الأول  الم�ضوؤول  اأن  على  �ضّدد  دب��ي  �ضرطة  في 

لأن  الوالدين،  ل�ضيما  والأه���ل،  المنزل  هو  اإنما  القانونية 

المتثال  و���ض��رورة  القوانين  وج���ود  على  يتعرف  الإن�����ض��ان 

اأث���ن���اء ن�����ض��اأت��ه الأول�����ى ف��ي ال��م��ن��زل، ح��ي��ث ينبغي عليه  ل��ه��ا 

فالبيت  الب�ضيطة،  المنزلية«  »القوانين  من  بجملة  التقيد 

فيها  بما  باأنواعها،  وللتوعية  للتربية  الأول��ى  الموؤ�ض�ضة  هو 

العقيد د.جا�صم مريزا: »85 % من ال�صباب يتوا�صلون مع �صرطة دبي

 من خلل مواقع التوا�صل الجتماعي«

اأفراد هذا  التي تربط  للعالقات  الأهم  ال�سابط  اأي مجتمع  القانون في  يمثل 

المجتمع بع�سهم ببع�ض، فيعرف كل فرد منهم بحقوقه التي كفلها له ويحدد عليه 

الواجبات التي لبد اأن يقوم بها، وكما ينظم عالقات الأفراد فاإنه ينظم عالقات 

موؤ�س�سات المجتمع بهوؤلء الأفراد، لذا فاإن المعرفة بالقانون ت�سكل �سرطًا لزمًا 

من �سروط بناء المجتمع الح�ساري، ومدخاًل لالرتقاء بواقع هذا المجتمع و�سبياًل 

ل بد منه لإعالء �سلطة القانون التي تقيم العدل وتحفظ الحقوق.

التوعية بالقانون.. 
زامسؤولية من
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وتمويل حمالت التوعية على �ضبيل المثال؟

يقول المقدم �ضالح: »نحن نبني �ضراكات مع كافة موؤ�ض�ضات 

اإي�ضال  في  اأ�ضا�ضياً  عاماًل  ُيعدون  والذين  المدني،  المجتمع 

�ضوتنا اإلى الجماهير، والتعاون مع هذه الهيئات ياأخذ اأ�ضكاًل 

وقد  وغيرها،  م�ضتركة  ن��دوات  وعقد  كتيبات  كاإ�ضدار  مختلفة 

تجلى هذا التعاون موؤخراً بمذكرة التفاهم مع اتحاد كرة القدم 

الح�ضارية  بال�ضلوكيات  المالعب  جمهور  لتوعية  الإم��ارات��ي 

كتاباً  بموجبها  واأ�ضدرنا  الريا�ضي،  المحيط  داخل  والقانونية 

م�ضتركاً بمنا�ضبة نهائي كاأ�س رئي�س الدولة، كما يقوم التحاد 

ببث تغريدات قانونية من خالل ح�ضابه على تويتر«.

وفي هذا الجانب يقول الها�ضمي: »يتعين على ال�ضركات 

اأن تجري درا�ضاٍت واأبحاثاً في هذا ال�ضاأن، وبناًء على ا�ضتقراء 

النتائج تخ�ض�س جزءاً من ميزانيات م�ضوؤوليتها الجتماعية 

لحمالت توعية يقوم بها متخ�ض�ضون«.

ويذهب العقيد ميرزا في التجاه نف�ضه؛ حيث يرى باأن 

في  الخا�س  القطاع  كاهل  على  تقع  كبيرة  م�ضوؤولية  ثمة 

من  كبيرة  �ضريحة  واأن  خا�ضًة  القانونية،  التوعية  مجال 

اإلى  واأ�ضار  الخا�س،  القطاع  موؤ�ض�ضات  في  تعمل  المجتمع 

دعم  في  واجباتها  تعي  التي  الموؤ�ض�ضات  من  الكثير  وج��ود 

منها  وكثير  والرعاية،  التمويل  خ��الل  من  التوعية  برامج 

�ضاأن  ف��ي  ال��م�����ض��ورة  طلب  بق�ضد  دب��ي  �ضرطة  م��ع  يتوا�ضل 

تقديم التوعية القانونية.

وحول مدى قيام القطاع الخا�س بما عليه؛ يوؤكد العقيد 

م�ضوؤولياته  مع  جزئي  ب�ضكل  يتفاعل  اأنه  المن�ضوري  خالد 

وواج���ب���ات���ه الج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ه����ذا ال�������ض���دد ب��ال��ن��ظ��ر اإل���ى 

اأنه جرى  ذاك��راً  المتوافرة،  ال�ضئيلة  الإح�ضائيات والأرق��ام 

مواثيق ال�صرف املهني.. توعية رديفة
اإلى جانب التوعية بالقانون، ل بد من توعية المهنيين 

على  بالمهن  الخا�ضة  المهني  ال�ضرف  بمواثيق  والعاملين 

اأنواعها، ل�ضيما اأنها رديفة للقانون، فمن الم�ضوؤول عن هذا 

النوع من التوعية؟

يجيب المقدم �ضالح: »اإن كلمة القانون التي يحمل المكتب 

ر�ضالة بعيدة المدى لتر�ضيخها في اأذهان المجتمع ل ت�ضمل جانب 

الت�ضريعات المكتوبة فقط؛ فهذا ي�ضكل اأحد م�ضادر القانون، لكن 

المفهوم الوا�ضع لهذه الكلمة ي�ضمل الأعراف والتقاليد والمبادئ 

تاأخذ  الأخ��ي��رة  وه��ذه  المجتمع ككل  بها  ي��وؤم��ن  التي  الأخ��الق��ي��ة 

حيزاً كبيراً من عملنا، حيث اإننا ن�ضعى اإلى التركيز على الجانب 

الأخالقي للقانون بكل ر�ضائلنا القانونية الموجهة للمجتمع«.

المهنيين  ت��وع��ي��ة  »اإن  ال��م��ن�����ض��وري:  ال��ع��ق��ي��د  ي��ق��ول  ب��ي��ن��م��ا 

والعاملين بمواثيق ال�ضرف المهني الخا�ضة بالمهن على اأنواعها 

تنق�ضم اإلى ق�ضمين اأولهما عام، والمخت�س به الجهة اأو الموؤ�ض�ضة 

القانونية  ال�����ض��وؤون  اإدارة  ب��ه  والمخت�س  خ��ا���س،  وال��ث��ان��ي  ك��ك��ل، 

الموارد  ف��اإدارة  الموظف،  التي يتبعها  الب�ضرية والإدارة  والموارد 

الب�ضرية تطلعه على وظيفته ومهامه ودوره، والجهد المتوقع منه 

القانونية فتطلعه  ال�ضوؤون  واأما  تجاه عمله وتو�ضيفه الوظيفي، 

الجهات  وت��وج��د بع�س  وال��م��خ��ال��ف��ات،  وال��واج��ب��ات  ال��ح��ق��وق  على 

مواثيق  لموظفيها  ت�ضع  التي  والخا�ضة  الحكومية  الموؤ�ض�ضية 

�ضرف مثل ميثاق ال�ضرف ال�ضحفي من قبل جمعية ال�ضحفيين«.

القطاع اخلا�ص.. �صريك يف امل�صوؤولية!
وواجباته  م�ضوؤولياته  مع  الخا�س  القطاع  يتفاعل  هل 

كرعاية  المنا�ضب،  بال�ضكل  ال�����ض��دد  ه��ذا  ف��ي  الجتماعية 

اأ�ضبحت ثقافة القانون هي ثقافة حياة، وحياتنا كلها �ضمن 

اإطار قوانين تحكم عالقاتنا ببقية الأطراف، حتى في البيت 

اأن م��ق��دار الوعي  اإل��ى  هناك ق��ان��ون الأ���ض��رة«، ولفت م��ي��رزا 

بالقانون بات مقيا�ضاً لتقدير م�ضتوى تقدم المجتمعات.

من ناحيته؛ راأى العقيد د.خالد المن�ضوري مدير مركز 

الدرا�ضات والبحوث في اأكاديمية �ضرطة دبي اأن الم�ضوؤول عن 

التوعية بالقانون لي�س جهة قانونية محددة ب�ضورة مبا�ضرة 

اإنما هي جهات قانونية متعددة منها في المقام الأول ال�ضوؤون 

كما  الحكومية،  ال��دوائ��ر  ف��ي  الب�ضرية  وال��م��وارد  القانونية 

اأ�ضار اإلى م�ضاهمة بع�س الموؤ�ض�ضات التعليمية والم�ضتغلين 

بالقانون والق�ضاء في التوعية ب�ضورة تطوعية.

واقع الوعي يف الدولة.. والأولويات
وح���ول واق���ع ال��وع��ي ب��ال��ق��ان��ون ف��ي ال��دول��ة ق��ال المقدم 

بمواطنيه  الإم��ارات��ي  المجتمع  ل��دى  الوعي  »ن�ضبة  �ضالح: 

اأن المجتمع قد  ومقيميه جيدة بالعموم، لكن هذا ل يعني 

اأكبر  وع��ي  اإل��ى  ما�ضة  بحاجة  ي��زال  ف��ال  يعرفه؛  بما  اكتفى 

فئات  هناك  اإن  حيث  حياتهم  في  واأهميته  القانون  بم�ضائل 

كثيرة تحترم القانون لكنها ل تدرك اأهميته ودوره في حياة 

�ضريحة  خلق  اإل��ى  ن�ضعى  لذلك  المجتمعات  واأم���ن  الأف���راد 

وا�ضعة تفهم القانون وتحترم اأحكامه لقناعتها باأهميته«.

لدينا  العمل  »ينق�ضم  اأ���ض��اف:  التوعية؛  اأول��وي��ات  وع��ن 

ح�ضب الجمهور الم�ضتهدف فلدينا ق�ضم للتثقيف ال�ضرطي، 

بالأحكام  الداخلية  وزارة  توعية منت�ضبي  يعمل على  وال��ذي 

الذي  المجتمعي  التثقيف  ق�ضم  ولدينا  عملهم،  تنظم  التي 

يخاطب بر�ضالته كافة فئات المجتمع مع التركيز على فئات 

معينة لها خ�ضو�ضية في التعامل كالعمال والطالب«.

بدوره؛ اأ�ضاد ميرزا بم�ضتوى الوعي بالقانون في الدولة، 

عازياً اإياه اإلى ارتفاع الم�ضتوى التعليمي، »فكلما زاد تح�ضيل 

غير  بالقانون«،  ودراي��ًة  وعياً  اأكثر  �ضار  كلما  العلمي  المرء 

القاعدة لي�ضت مطلقة، وي�ضت�ضهد على ذلك بق�ضة  اأن تلك 

واق��ع��ي��ة م��ح��زن��ة اإل اأن��ه��ا ل ت��خ��ل��و م��ن ال��ط��راف��ة، ذل���ك اأن 

اأنه  اإل  المحا�ضبة،  �ضاحبها كان يحمل درجة ماج�ضتير في 

ب�ضبب تجاهله  دره��م،  وقع �ضحية م�ضعوذين وخ�ضر مليون 

لأب�ضط الإجراءات القانونية التي كان من �ضاأنها اأن تحميه.

التوعية بالقانون على حد قوله.

وي�ضتاأنف ميرزا قائاًل: »تاأتي ثانياً م�ضوؤولية الموؤ�ض�ضات 

على اأنواعها الر�ضمية منها والأهلية، وتبتدئ بوزارة العدل 

التي ت�ضدر الجريدة الر�ضمية م�ضمنًة اإياها القوانين التي 

تنظم العالقة بين الفرد والدولة«، لفتاً اإلى م�ضوؤولية الفرد 

في هذا ال�ضاأن، حيث دعا اإلى �ضرورة اأن يعي المرء القانون، 

ت��ق��ول:  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق��اع��دة  عينيه  ن�ضب  ي�ضع  واأن 

كثيرين  ت��ورط  اإل��ى  م�ضيراً  المغفلين«،  يحمي  ل  »القانون 

باأعمال اإجرامية ومخالفات ب�ضبب جهلهم بالقانون، كم نّبه 

اإلى اأهمية اأن ي�ضت�ضير المرء اأ�ضحاب الخبرة والخت�ضا�س 

يقع �ضحية  ل  خ��ط��وة حتى  اأي  على  الإق����دام  قبل  وال����راأي 

جهله، ذلك اأن الجهل بالقانون لي�س عذراً..

المدار�س  ال��واج��ب على  الكبير  ب��ال��دور  م��ي��رزا  ن��ّوه  كما 

دوره��ا  من  كجزء  المجال،  ه��ذا  في  التربوية  والموؤ�ض�ضات 

بمحيطه  ع��الق��ت��ه  وت��ط��وي��ر  ال��ط��ال��ب  �ضخ�ضية  �ضقل  ف��ي 

ومجتمعه، وفي هذا ال�ضدد اأ�ضار ميرزا اإلى جهود التوعية 

التي تبذلها �ضرطة دبي بالتعاون مع المدار�س، حيث تنظم 

المخدرات  وقانون  والمرور  ال�ضير  قانون  محا�ضرات حول 

وال���م���وؤث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة، وغ��ي��ر ذل���ك م��ن الأم����ور وال��ج��وان��ب 

القانونية المت�ضلة بهذه الفئة العمرية.

باأكمله  المجتمع  م�ضوؤولية  هي  الم�ضوؤولية  ف��اإن  وبهذا 

)وال���ك���الم ل���م���ي���رزا(، وع��ل��ى ال��ج��ه��ات ك��ل��ه��ا ب��ذل��ت ال��ج��ه��ود 

المت�ضافرة لإنجاز تلك التوعية، ويوؤكد ميرزا قائاًل: »لقد 

املقدم �صلح الغول: »الثقافة القانونية حموٌر 

مهٌم يف حكم القانون وعلى كل فرد اأن ي�صعى 

اإليها ليحمي حقوقه ويدرك واجباته«
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ونراعي  و�ضرائحه،  اأطيافه  بكل  الإم��ارات��ي  المجتمع  اإل��ى 

 200 ي��ق��ارب  م��ا  تحت�ضن  التي  ال��دول��ة  ف��ي  الثقافي  التنوع 

جن�ضية من مختلف دول العالم بثقافات وانتماءات مختلفة، 

لذلك فاإننا نب�ضط اللغة القانونية ال�ضعبة اإلى لغة ب�ضيطة 

يفهمها الجميع حتى الأطفال، كما اأننا ن�ضدر كافة كتيباتنا 

التوعوية ب�ضبع لغات اإ�ضافة اإلى لغة برايل«.

فيما اأ�ضار جعفر الها�ضمي اإلى اأن حمالت التوعية العامة 

اأن تتركز على الن�سء والأجيال ال�ضغيرة، واأن ت�ضتند  يجب 

العمل  وور����س  ال���دورات  على  التوعوية  برامجها  ف��ي  تعتمد 

لالخت�ضا�ضيين، وحمالت ور�ضائل التوعية العامة للو�ضول 

اإلى الجمهور العام والم�ضتهدف من خالل الإذاعة والتلفزيون 

عن  ف�ضاًل  ال�ضينما،  ع��رو���س  وقبل  المطبوعة  وال�ضحافة 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي للو�ضول اإلى جيل ال�ضباب.

�صرطة دبي.. توعية بلغة الع�صر
وحول �ضرورة ا�ضتثمار تقنيات الت�ضال الحديثة وو�ضائل 

التوعية؛  برامج  ل�ضالح  وت�ضخيرهما  الجتماعي  الإع���الم 

اأوائ��ل الجهات التي  قال ميرزا: »لقد كانت �ضرطة دبي من 

بتوجيهات  عماًل  الم�ضتحدثة  الو�ضائل  تلك  على  اعتمدت 

معالي الفريق �ضاحي خلفان تميم القائد العام ل�ضرطة دبي، 

اأ�ضحت  اإذ  المبا�ضرة،  التوعية  الأم��ر  يتطلب  حين  وخا�ضًة 

بدرا�ضة حول  قمنا  وقد  والع�ضر،  الحياة  لغة  الو�ضائل  هذه 

ال�ضباب يرغبون  85% من  اأن  اأهميتها، وتبين لنا بموجبها 

ب��ال��ت��وا���ض��ل م��ع ���ض��رط��ة دب���ي والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة م��ن خ��الل 

مواقع التوا�ضل الجتماعي«.

لغة التوعية..
ماذا عن كيفية ترجمة الن�ضو�س القانونية والد�ضتورية 

اإلى لغة مب�ضطة يفهمها عموم النا�س من غير المتخ�ض�ضين، 

اإلى  وهل ينبغي ا�ضتعمال لغات اأجنبية في حمالت التوعية 

جانب العربية مراعاة لتنوع الجن�ضيات في الدولة؟

القانونية  ر�ضالتنا  نوجه  »نحن  ���ض��الح:  المقدم  يقول 

الخا�س  ال��ق��ط��اع  قبل  م��ن  التوعية  ح��م��الت  بع�س  تمويل 

المتعاون مع مركز الدرا�ضات والبحوث في اأكاديمية �ضرطة 

دبي، فعلى �ضبيل المثال )والكالم للمن�ضوري( اأ�ضهم القطاع 

الخا�س في فعالية )اأمن تقنية المعلومات( والتي تناولت 

مو�ضوع حماية الأطفال من جرائم المعلومات والت�ضالت، 

وذلك بالتعاون مع مجموعة الإمارات في عام 2011.

اأ�صاليب متعددة.. ومتجددة
ثمة عدد كبير من و�ضائل واأدوات التوعية، فما الأ�ضلوب 

الأف�ضل ل�ضمان اأف�ضل النتائج؟

يعتمد مكتب ثقافة احترام القانون - كما ي�ضرح المقدم 

تقليدية  كانت  �ضواء  التوعية  اأ�ضاليب  كافة   - الغول  �ضالح 

كالكتيبات والمحا�ضرات والن�ضر في ال�ضحف المحلية التي 

كمواقع  حديثة  و�ضائل  عبر  اأو  الجمهور،  من  ن�ضيبها  لها 

بيري،  ال��ب��الك  وتطبيقات  كتويتر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 

الإعالمية  التغطية  و�ضائل  كافة  ن�ضتخدم  »اإننا  وي�ضيف: 

لن�ضر الأخبار المتعلقة بن�ضاطاتنا والفعاليات التي ننظمها 

الفعاليات  ه��ذه  م��ن  المطلوبة  الر�ضائل  م�ضامين  لت�ضل 

عدد  اأكبر  اإل��ى  خاللها  من  بثت  التي  القانونية  والر�ضائل 

تقليدية  غير  اأ�ضاليب  اإل��ى  نلجاأ  كما  الجمهور،  من  ممكن 

نرغب  التي  القانونية  القاعدة  م�ضمون  ع��ن  التعبير  ف��ي 

خالل  من  وذل��ك  بالجمود،  غالباً  تت�ضم  والتي  باإي�ضالها، 

الر�ضم التعبيري والفن الكاريكاتوري وهذا مالقى تجاوباً 

كبيراً من اأفراد المجتمع«.

الأف�ضل  الأ���ض��ل��وب  اأن  على  المن�ضوري  العقيد  و���ض��ّدد 

الو�ضول  ف��ي  يتمثل  التوعية  حمالت  ف��ي  النتائج  ل�ضمان 

بمجال  التوعية  رب��ط  خ��الل  م��ن  الم�ضتهدفة  الفئات  اإل��ى 

التوا�ضل  و�ضائل  عبر  ال��ق��ان��ون  م��ن  ال�ضخ�ضي  اهتمامهم 

ف�ضاًل  ه��ذا  وال�ضحافة،  الإع��الم  طريق  عن  اأو  الجتماعي 

والمحا�ضرات  والمل�ضقات  والمطويات  المطبوعات  ع��ن 

اإ���ض��راك و�ضائل  ع��ن  »اأم���ا  ال��م��ب��ا���ض��رة، وي�ضيف:  وال���ن���دوات 

اأ�ضيل  التوعية فهذا جزء  الجتماعي في حمالت  الإع��الم 

الو�ضائل  لتلك  والإن�����ض��ان��ي��ة  المجتمعية  الم�ضوؤولية  م��ن 

لتنبيه الفئات الم�ضتهدفة باأمور قانونية اأو اأمنية«.

اأب��وظ��ب��ي  ف��ي  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  اأن  الها�ضمي  اأو���ض��ح  فيما 

لغتها وم�ضمون ر�ضائلها اإلى درا�ضات واأبحاث متخ�ض�ضة، واأن 

واأكثرها انت�ضاراً  اأف�ضل الو�ضائل الإعالمية تاأثيراً  ت�ضتخدم 

اأبحاث  اإج���راء  يعقبها  اأن  على  الم�ضتهدف،  الجمهور  بين 

لر�ضد مردودها وقيا�س مدى نجاحها )رجع ال�ضدى(.

الكثير من  توفر  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  اأن  واأو�ضح 

الوقت والجهد في هذا المجال حيث ي�ضهل قيا�س مدى تفاعل 

الجمهور مع الر�ضالة الإعالمية ور�ضد ردود فعله عليها.

توعية واجبة.. جلن�صيات متعددة
الجن�ضيات  ت��ع��دد  م��ع  ال��ت��وع��ي��ة  اأن�����ض��ط��ة  تكييف  وح���ول 

المتواجدة في البالد، دعا ميرزا اإلى تنويع جوانب التوعية 

بات  حيث  التوا�ضل،  و�ضائل  تطور  من  وال�ضتفادة  ولغاتها، 

كبيرة  ���ض��رائ��ح  اإل���ى  ب�ضهولة  ال��و���ض��ول  ق���درة  موؤ�ض�ضة  لكل 

من  الم�ضتهدفين  اأو  متعامليها  فيهم  بمن  المجتمع،  من 

اأن�ضطتها، اأو العاملين فيها، وراأى ميرزا اأن اللغة الثانية بعد 

اللغة  هي  تراعيها  اأن  التوعية  لجهود  ينبغي  التي  العربية 

الإنكليزية، م�ضيراً اإلى وجود برنامج توعوي تنظمه �ضرطة 

دبي ي�ضتهدف الناطقين بغير بالعربية، ويتوا�ضل معهم من 

خالل اأنديتهم ومدار�ضهم، وهوؤلء بدورهم ينقلون التوعية 

اإلى اآخرين، وهكذا..

ترجمة  »اإن  المن�ضوري  د.  ق��ال  الم�ضاألة  ه��ذه  وح���ول 

مفهوم  اأ�ضلوب  اأو  بلغة  الد�ضتورية  اأو  القانونية  الن�ضو�س 

يتمتع  واأن  ب��د  ل  الأول  بالمقام  م��ه��ارة  ه��ي  النا�س  لعموم 

اأي  ف��ي  كاتب  لأي  مطلب  وه��ي  المتخ�ض�س  القانوني  بها 

ووا�ضح  �ضهل  لأف��ك��اره  الكتابي  القالب  يكون  لأن  تخ�ض�س 

وم�����ض��وق. ل��ذل��ك ن��ح��اول ف��ي م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���ض��ات 

عبر منهجية  لدينا  المعتمد  الن�ضر  قالب  في  ذلك  تطبيق 

خالل  من  الت�ضغيلية  وقوالبها  والموؤلفات  البحوث  اإع��داد 

مو�ضوع  يكون  واأن  والتحكيم،  المبدئي  التدقيق  ا�ضتمارتي 

البحث ولغته وا�ضحة و�ضل�ضة وتخاطب الفئة الم�ضتهدفة. 

وفيما يخ�س ا�ضتعمال لغات اأجنبية في حمالت التوعية اإلى 

الدولة  في  الجن�ضيات  تنوع  لمراعاة  العربية  اللغة  جانب 

نرى اأنه واجب حتمي في ظل ظروف تعدد الجن�ضيات وكثرة 

عدد ال�ضياح القادمين لدولة الإم��ارات، والتي هي �ضمة من 

المتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لنفتاح  المميزة  ال�ضمات 

على مختلف �ضعوب العالم«.

العقيد د.خالد املن�صوري: »تعدد لغات 

احلملت واجب يف ظل ظروف تعدد اجلن�صيات 

والنفتاح على العامل«
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التوعية الفئوية..
اأ�ضا�س  هي  المجتمعية  التوعية  اأن  �ضالح  المقدم  يرى 

بقوله:  ذل��ك  ���ض��ارح��اً  ال��ق��ان��ون،  اح��ت��رام  ثقافة  مكتب  عمل 

والفئات  الأط��ي��اف  جميع  اإل��ى  القانوني  بخطابنا  »نتوجه 

ف��ي ال���دول���ة، ل��ك��ن ه��ن��اك ف��ئ��ات ت��ح��ت��اج اإل����ى ج��ه��ود مكثفة 

من  كبيرة  ن�ضبة  ي�ضكلون  الذين  العمال  كفئة  ومتخ�ض�ضة 

مما  منخف�س  تعليمي  بم�ضتوى  ويمتازون  ال��دول��ة،  �ضكان 

فهمهم  ع���دم  نتيجة  ك��ب��ي��رة  ق��ان��ون��ي��ة  ب��اإ���ض��ك��ال��ي��ات  يوقعهم 

هم  ف��ه��وؤلء  الجانحون؛  الأح���داث  اأي�ضاً  هناك  للقوانين، 

ال�ضحيحة  التربية  بمبادئ  اأ�ضرهم  �ضحايا لجهلهم وجهل 

بقوانينه  من�ضجماً،  مجتمعه  اإل��ى  منتمياً  ف��رداً  تخلق  التي 

اإلى  ما�ضة  بحاجة  وه��م  عنها،  ويدافع  يحترمها  واأنظمته، 

وما  بالمجتمع،  دمجهم  واإع���ادة  لدعمهم  متوا�ضلة  جهود 

للت�ضريع  ان��ت��م��ت  ���ض��واء  واأح���ك���ام  ق��ي��م  م��ن  ي��ف��ر���ض��ه عليهم 

المكتوب اأم لالأعراف والتقاليد«.

بدائرة  الإع��الم��ي  المركز  اهتمام  الها�ضمي  اأك��د  بينما 

ن�ضتهدف  »كوننا  قائاًل:  الجديد  بالجيل  باأبوظبي  الق�ضاء 

التوعية الوقائية قبل حدوث الجنحة والجريمة؛ ونتبناها 

ك��ا���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ة ع��م��ل وت��ت��ل��خ�����س ف���ي »م��ن��ع ال��ج��ري��م��ة قبل 

وقوعها« فاإن حمالتنا تركز على الجيل الجديد )ال�ضباب( 

والن�سء )الأطفال( فاإذا غر�ضنا ثقافة ولغة احترام القانون 

في نفو�س اأبناء هذا الجيل نكون قد بنينا مجتمعاً اآمناً..«.

اأو  ال��ف��ئ��وي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ج���ه���ود  اأن  د.م����ي����رزا  راأى  ف��ي��م��ا 

الخت�ضا�س،  ذات  ال��ج��ه��ات  ن�ضيب  م��ن  ه��ي  المتخ�ض�ضة 

على  يجب  اإذ  العمل،  بقانون  مثاًل  ذلك  على  ميرزا  و�ضرب 

اأق�ضام  جانب  اإل��ى  بخ�ضو�ضه،  التوعية  تقديم  العمل  وزارة 

الموارد الب�ضرية في الموؤ�ض�ضات.

منهج علمي ودورات متخ�ص�صة للإعلميني..
وت���اأك���ي���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور الإع�����الم ف��ي ال��م�����ض��األ��ة؛ ق��ال 

القانونية  للم�ضائل  التوعوي  الن�ضر  ل�ضمان  »اإنه  الها�ضمي: 

والجرائم والحوادث والق�ضايا المنظورة اأمام المحاكم؛ لبد 

من اإقامة دورات متخ�ض�ضة لالإعالميين، وا�ضتحداث مناهج 

لالإعالم القانوني والق�ضائي في الكليات والجامعات«.

واأ�ضاف اأنه ل�ضمان نجاح الحمالت التوعوية والإعالمية 

يتعين اتباع المنهج العلمي، واإجراء الدرا�ضات المتخ�ض�ضة 

قبل اإعداد الر�ضائل الإعالمية، ثم اختبار هذه الر�ضالة على 

عينة من الجمهور الم�ضتهدف قبل تعميمها، واأخيراً تحليل 

مردود الر�ضالة بعد ن�ضرها.
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جعفر الها�صمي: »على ال�صركات تخ�صي�ص 

جزء من ميزانيات  م�صوؤوليتها الجتماعية 

حلملت التوعية القانونية«

نصان قانونيان يستوجبان 

التصحيح بشأن المحّكم األسري

بقلم اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

التزوير والمشكالت التي  يثيرها تطبيق 

بعض أحكامه في الواقع العلمي )1(
البطالن نوعان.. مطلق ونسبي

بقلم امل�ست�سار/ ماهر �سالمة

استقاللية شرط التحكيم ومبدأ االختصاص باالختصاص

)في ضوء قانون وقضاء دولة اإلمارات العربية المتحدة(
بقلم د. حممد مر�سي عبده

مـن روائع  اجتهادات القضاء  في دولة اإلمارات

اإعداد/ اأ . د حممد حممد حممد اأبو زيد

أضواء على سند الشحن البحري 

في الفقه اإلسالمي والمقارن

بقلم الأمني عثمان اإ�سماعيل

نظام الدفع بالتبادل في عقود المقاولة بالباطن

بقلم: رجاء ال�سناوي

الحماية الجنائية للعالمة التجارية 

 بقلم د. عبدالرازق املوايف
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بظاهرة تدوير الأبحاث( )6(.

 تظهر اأهمية معالجة الن�س القانوني المعيب في اأنه . 4

يت�ضل بمنطقة مهمة في نظرية القانون وهي )تف�ضير 

الت�ضريع(، فالباحث القانوني اأياً كان مو�ضعه حينما 

يعر�س لن�س قانوني اإما اأن يجد اأمامه ن�ضاً �ضليماً، اأو 

قد يجد ن�ضاً معيباً )7(، وكالهما يحتاج اإلى تف�ضير.

ولنعر�س حاًل للمادتين 8، 9 الم�ضار اإليهما لنبرز ما 

�ضاب كل منهما من عيب ي�ضتوجب الت�ضحيح.

 

اأوًل: ن�ص املادة )8( كما ورد باجلريدة الر�صمية )8(:
»اأ/ ي�ضترط فيمن يقيد في الجدول توفر ما يلي:

 اأن يكون رجاًل م�ضلماً متزوجاً متمتعاً بكامل الأهلية . 1

القانونية.

�ضنة . 2 اأربعين  عن  عمره  يقل  ول  متزوجاً  يكون  اأن   

ميالدية.

 اأن يكون حا�ضاًل على موؤهٍل عاٍل من اإحدى الجامعات . 3

اأو المعاهد ال�ضرعية العليا المعترف بها في الدولة.

والمقابلة . 4 الخ��ت��ب��ارات  ب��ن��ج��اح  اج��ت��از  ق��د  ي��ك��ون  اأن   

ال�ضخ�ضية المقررة.

ب/ يجوز للرئي�س بناًء على اقتراح اللجنة الإعفاء من 

اأي من ال�ضروط المحددة بالبنود )2( و)3( و)4( اأعاله.«

وبمطالعة الن�س المتقدم يمكن مالحظة اأنه قد �ضابه 

)اأوًل( ما ي�ضمى بعيب الخطاأ المادي، فما هو ذلك الخطاأ؟

اأوًل -اخلطاأ املادي:
يتمثل في اأحد الأ�ضكال الآتية:

 زيادة حرف اأو كلمة اأو اأكثر.. 1

 نق�س حرف اأو كلمة.. 2

 و�ضع لفظ مكان اآخر.. 3

وفي جميع هذه الأ�ضكال يقع الخطاأ نتيجة �ضهو اأثناء 

عملية اإعداد الن�ضو�س، اأو اأثناء طباعتها وقبل الن�ضر في 

»املادتان  )8( و)9(  من نظام رقم )8( ل�صنة 2006 
ب�صاأن املحكمني يف دعاوى الأحوال ال�صخ�صية باإمارة دبي«

من الم�ضلم به في الوقت الحالي اأن الت�ضريع هو اأهم 

م�ضادر القانون وذلك لما يلي:

اأ-الغالبية العظمى من القواعد القانونية المعمول بها 

م�ضدرها الت�ضريع.

ب- ال��ت�����ض��ري��ع ي��اأت��ي ف��ي ال��م��رت��ب��ة الأول�����ى ف��ي ترتيب 

الم�ضادر الر�ضمية للقانون.

التطورات  لمواجهة  وتالحقها  الت�ضريعات  ج-غ���زارة 

ال�ضريعة في كافة مناحي الحياة.

اأن  الت�ضريع  اإ���ض��دار  عند  الحر�س  ك��ل  الم�ضرع  ويحر�س 

ياأتي اللفظ الذي ي�ضتخدمه معبراً عن المعنى الذي ق�ضده، 

وبحيث ياأتي الن�س الت�ضريعي �ضليماً. ولكن مع هذا الحر�س 

�ضنفها  التي  العيوب  باأحد  معيباً  الت�ضريعي  الن�س  يخرج  قد 

اأو القانوني، والغمو�س، والتعار�س.  الفقه اإلى الخطاأ المادي 

اإليهما قد �ضابهما  ون�س المادة )8( ون�س المادة )9( الم�ضار 

اأحد هذه العيوب وي�ضتوجبان الت�ضحيح)1(.

التاأكيد  ول��ذا �ضنعر�س لكل ن�س على ح��دة، ولكن بعد 

على بع�س الأمور المفيدة في هذا ال�ضياق، وهي ما يلي:

 ت�ضير الموؤلفات العامة في نظرية القانون اإلى العديد . 1

من الأمثلة في ت�ضريعات دول العالم التي ي�ضوب بع�س 

ن�ضو�ضها اأحد العيوب الم�ضار اإليها.

 تكثر هذه العيوب، التي تلحق الن�ضو�س الت�ضريعية، . 2

وخ��ا���ض��ة عيب ال��خ��ط��اأ، ف��ي ال��ف��ت��رات ال��ت��ي يكثر فيها 

و�ضع الت�ضريعات المختلفة �ضواء لأول مرة اأو تعدياًل 

المتالحقة،  ال��ت��ط��ورات  لمواجهة  قائمة  لت�ضريعات 

في  ول�ضيما  ال��ت��دق��ي��ق،  وي��ت��ع��ذر  ال��وق��ت  ي�ضيق  حيث 

الحالت العاجلة)2(.

اأن . 3 في  دوراً  ال�ضدد  يلعب في هذا  الفقه  ف��اإن  وعليه،   

وجد)3(  اإن  العيب  وج���ود  اإل���ى  المعنيين  نظر  يلفت 

الفقه  بين  و���ض��ري��ع  ق��وي  تفاعل  ي��ح��دث  اأن  يجب  اإذ 

والم�ضرع)4(.

للتعامل  الهمم  �ضحذ  اإل���ى  ح��اج��ة  ف��ي  الفقه  اأن  واأع��ت��ق��د 

الإيجابي مع الم�ضرع والق�ضاء، ل�ضيما واأن ما �ضجله اأحد 

)�ضعف  وه��و  ع��ام��اً  ثالثين  منذ  القانون)5(  فقهاء  ك��ب��ار 

خطورتها  تجلت  ظاهرة  يكون  لأن  ق��ارب  العلمي(  البحث 

فيما و�ضفه اأحد كبار المهمومين بق�ضية البحث العلمي– 

نصان قانونيان يستوجبان التصحيح بشأن 

المحّكم األسري

الباحث القانوين اأيًا كان مو�صعه 

حينما يعر�ص لن�ص قانوين اإما اأن 

يجد اأمامه ن�صًا �صليمًا، اأو قد يجد ن�صًا 

معيبًا، وكلهما يحتاج اإىل تف�صري

بقلم أ.د. محمد محمد محمد أبو زيد
اأ�ستاذ القانون املدين باملعهد

2425

20
13

  -
و  

لي
و

 ي
 -

  )
15

(
د 

د
عــ

ال

املجلة القانونية



ف���اإن هذا  م���ادي،  الأم���ر بت�ضحيح خ��ط��اأ  وح��ي��ث يتعلق 

الم�ضحح،  الت�ضريعي  الن�س  من  ج��زءاً  يعتبر  الت�ضويب 

وتكون له نف�س قوته منذ نفاذ الت�ضريع الذي �ضابه الخطاأ.

 

ثانيًا: ن�ص املادة )9(
من نظام رقم )8( ل�ضنة 2006م ب�ضاأن المحكمين

في دعاوى الأحوال ال�ضخ�ضية باإمارة دبي

تن�ص املادة )9( امل�صار اإليها على اأنه:
»ل يتطلب توافر ال�ضروط المن�ضو�س عليها في البند 

)اأ( من المادة ال�ضابقة )اأي المادة )8(( في المحكم الذي 

يتم ت�ضميته من اأهل اأحد الزوجين«.

وحتى نبرز م�ضمون هذا الن�س ويتداعى للقارئ ب�ضكل 

تلقائي موطن العيب فيه وهو بحالته الراهنة، يتعين اأن 

نعر�س، عبر اأفكار محددة وموجزة، التحليل الآتي:

الفكرة الأوىل:
يقرر نظام المحكمين في دعاوى الأحوال ال�ضخ�ضية 

الم�ضار اإليه وجود فئتين من المحكمين:

- المحكم المقيد بالجدول.  1
- المحكم الذي يتم ت�ضميته من اأهل اأحد الزوجين.  2
وب�ضفة خا�ضة  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ن�ضو�س  م��ف��اد  ه��و  ف��ه��ذا 

المواد 9 و10و12.

الفكرة الثانية: 
تحدد المادة )8( من نظام المحكمين في دعاوى الأحوال 

ال�ضخ�ضية الم�ضار اإليه مجموعة ال�ضروط التي يجب اأن تتوفر 

فيمن يقيد بالجدول كمحكم. ويهمنا في الحالة التي نبحثها 

بالجدول  المقيد  يكون  اأن  وهو  البند )1(  في  ال��وارد  ال�ضرط 

ال�ضرط؟  القانونية(. فماذا يعني هذا  الأهلية  بكامل  )متمتعاً 

هذه هي الفكرة التالية:

الفكرة الثالثة:
 يق�ضد باكتمال الأهلية القانونية توافر ثالثة �ضروط هي:

وفقاً  الر�ضد  �ضن  الإن�ضان  ويبلغ  الر�ضد  �ضن  بلوغ   -  1
ل��ق��ان��ون ال��م��ع��ام��الت ال��م��دن��ي��ة الت���ح���ادي اإذا اأت���م اإح���دى 

اأحد ال�ضروط الواردة في البنود )2 و3 و4( وبالتحديد في 

البند )2( التي ي�ضري عليها جواز الإعفاء.

احلكم الثاين:
ال��زواج( وذلك  اأن��ه )ل يجوز الإعفاء من �ضروط  وهو 

اأخذاً بمفهوم المخالفة كما بّينا.

وحيث ي�ضعب التوفيق بين الحكمين اأمام هذا التناق�س 

وال��ت��ع��ار���س، ف��اإن��ه يتعين رف���ع ل��ف��ظ )م��ت��زوج��اً( م��ن اأح��د 

البندين وا�ضتبقائه في البند الآخر. والبندان هما )1 و2(.

نرفع  البندين  اأي  م��ن  وه��و:  مهم  ت�ضاوؤل  يثور  وهنا 

اللفظ وباأيهما ن�ضتبقيه؟

الواقع اأن الإجابة تتوقف على معرفة ما اإذا كان �ضرط 

الزواج �ضرورياً ول يجوز الإعفاء منه، حيث �ضرعه الم�ضرع 

لم�ضلحة معتبرة. فاإن كان كذلك فاإنه ي�ضتبقي على لفظ 

)متزوجاً( في البند )1( ويرفع من البند )2(.

اأما اإذا كان هذا ال�ضرط غير �ضروري، ويجوز الإعفاء 

على  ي�ضتبقي  فاإنه  معتبرة،  بم�ضلحة  يتعلق  منه حيث ل 

.)1( البند  م��ن  وي��رف��ع   )2( البند  ف��ي  )م��ت��زوج��اً(  لفظ 

الأم��ر.  ه��ذا  لمعرفة  الم�ضرع  نية  ع��ن  البحث  فيلزم  اإذن 

من  ن�ضتدل  تح�ضيرية  اأعمال  لدينا  لي�س  اأن��ه  والحقيقة 

خاللها على تلك النية.

دعوة  اأم��ام  لي�س �ضعباً، فنحن  فالأمر  اأي��ة حال  وعلى 

لت�ضحيح الن�س ول�ضنا في مقام تف�ضير الن�س.

وعليه فاإن الجهة التي لديها العلم بنية الم�ضرع هي ذات 

الجهة الوحيدة المخت�ضة قانوناً با�ضتدراك الت�ضحيح.

الأخطاء  لت�ضحيح  ا�ضتدراك  من  ي�ضدر  لما  والمتتبع 

القانونية  ال�ضوؤون  »دائ��رة  اأن  يلحظ  المطبعية  اأو  المادية 

لحكومة دبي«)10( هي التي تقوم بت�ضحيح الأخطاء ون�ضرها 

اأو   )11( خطاأ  ت�ضحيح  عنوان  تحت  الر�ضمية  الجريدة  في 

ت�ضحيح خطاأ مطبعي)12(.

المتطلبة  ال�ضروط  تكّون مجموع   )4 و   3 و  بالبنود )2 

ال�ضروط  اأن  اإل  ال��ج��دول.  ف��ي  يقيد  ال��ذي  المحكم  ف��ي 

الواردة بالبنود )4،3،2( قد خ�ضها الم�ضرع بحكم تنفرد 

به وهو جواز الإعفاء من اأي منها، في حين اأن الم�ضرع 

لم ين�س ب�ضاأن ال�ضروط الواردة في البند )1( على جواز 

الإعفاء منها، اإذ �ضكت عنها. هذا الذي مفاده عدم جواز 

الإعفاء منها. لأن جواز الإعفاء حكم تنفرد به ال�ضروط 

في  ال���واردة  ال�ضروط  دون   )4،3،2( البنود  ف��ي  ال���واردة 

حكم  نقي�س  ي��ك��ون  عنه  الم�ضكوت  )فحكم   )1( البند 

ب�ضدد  اأن��ن��ا  ه��و  هنا  فالتناق�س  اإذن  عليه(  المن�ضو�س 

حكمين متعار�ضين:

احلكم الأول:
وه��و اأن���ه )ي��ج��وز الإع��ف��اء م��ن ���ض��روط ال����زواج( وذل��ك 

تطبيقاً لحكم البند )ب( من المادة )8( فهذا ال�ضرط هو 

الجريدة الر�ضمية.

وبتطبيق ذلك على ن�س المادة )8( الماثل، فاإنه يت�ضح 

اأن الم�ضرع قد ا�ضتخدم لفظ )متزوجاً( مرتين. مرة في 

البند )1/اأ( ومرة اأخرى في البند )2/اأ( في ذات المادة، 

وهذا يعد تزّيداً.

و4،3(  و2   1( ال��ب��ن��ود  ف��ي   )8( ال��م��ادة  ف��ي  فالم�ضرع 

يحدد ال�ضروط الواجب توافرها في المحكم الذي يقيد 

في الجدول. ومن هذه ال�ضروط �ضرط اأن يكون »متزوجاً« 

البند )1( ثم عاد وكرره  ال�ضرط في  وقد ن�س على هذا 

في البند )2(.

بذكر  يكتفى  اأن  تقت�ضي  الن�س  و�ضالمة  ف�ضحة  اإذن 

المفيد  غير  للتكرار  منعاً  واح���دة  م��رة  )م��ت��زوج��اً(  لفظ 

الذي ل ينبغي اأن يكون في الن�ضو�س الت�ضريعية.

م��ادي  فالخطاأ  ال��ح��د،  ه��ذا  عند  التوقف  يمكن  وك��ان 

لفظ  ح��ذف  يمكن  اإذن  �ضهواً،  التكرار  وج��اء  مطبعي.  اأو 

البند  في  عليه  وال�ضتبقاء  البندين،  اأي  من  )م��ت��زوج��اً( 

الآخر. فينعدم التكرار. ول م�ضكلة من قبل اأو من بعد من 

المادي.  الخطاأ  تجاوز  الأم��ر  اأن  اإل  الن�س.  تف�ضير  حيث 

المعنى، حيث  في  واإرب��اك��اً  ا�ضطراباً  اأح��دث  التكرار  فهذا 

ث���اٍن وه��و عيب  ف��ي عيب  اأح��ك��ام ه��ذا الن�س  اأوق���ع بع�س 

التناق�س. وتو�ضيح ذلك ما يلي:

ثانيًا – التناق�ص:
هو التعار�س بين الأحكام الم�ضتفادة من الن�ضو�س 

كل  ي��وؤدي  اإذ  بينها،  التوفيق  يمكن  ل  بحيث  القانونية، 

اإل��ى حل ل يتفق مع الحل الآخ��ر. وبتطبيق ذلك  منها 

التكرار  اأن  يالحظ  فاإنه  الماثل،   )8( المادة  ن�س  على 

ال��م��ت��ق��دم ب��ي��ان��ه، اأوق�����ع ب��ع�����س اأح���ك���ام ه���ذا ال��ن�����س في 

التناق�س والتعار�س. وذلك مرده اإلى اأن البند )ب( من 

ذات المادة )8( ين�س على اأنه »يجوز للرئي�س بناء على 

المحددة  ال�ضروط  من  اأي  من  الإع��ف��اء  اللجنة  اقتراح 

بالبند )2( و)3( و)4( اأعاله«.

هذا الذي يعني – بمفهوم المخالفة)9( اأنه ل يجوز 

الإعفاء من ال�ضروط الواردة بالبند )1(. وتو�ضيح ذلك 

ما يلي:

ال���واردة  وك��ذل��ك  بالبند )1(،  ال����واردة  ال�����ض��روط  اإن 

اإذا كان �صرط الزواج �صروريًا حيث ن�ص عليه 

امل�صرع مل�صلحة معتربة فل يجوز الإعفاء منه.

خطاأن �صابا املادة )8( اأولهما 

مادي وثانيهما �صبهة التناق�ص 
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ويعتبر  دبي–  لحكومة  القانونية  ال�����ض��وؤون  دائ���رة   -)8(

الت�ضحيح �ضارياً منذ نفاذ هذا النظام الم�ضار اإليه. 

المادتين  ب�ضاأن  قدمناه  الذي  هذا  نختم  اأن  ون�ضتطيع 

8 و 9 الم�ضار اإليهما بت�ضاوؤل يفتح اآفاقاً لحوار جديد وهو 
األ ي�ضمح نظام المحكمين رقم 8 ل�سنة 2006 في دعاوى 

امراأة؟  المحكم  باأن يكون  باإمارة دبي  ال�ضخ�ضية  الأح��وال 

اإليها بم�ضيئة اهلل  الأم��ر يحتاج لمعالجة نعود  لأن  ونظراً 

لهذا  المكان  يت�ضع  ل  حيث  اأخ���رى  منا�ضبة  ف��ي  وعنايته 

العر�س، ول�ضيما اأن الت�ضاوؤل يثار اأي�ضاً على م�ضتوى قانون 

الأحوال ال�ضخ�ضية التحادي رقم 28 ل�سنة 2005م.

وليبقى التفاعل قائماً بين الفقه والم�ضرع من ناحية، 

اإي�ضاح  اأخرى، في �ضبيل  وبين الفقه والق�ضاء من ناحية 

كلمة القانون.

والحمد هلل رب العالمين

ال�ضتغناء عنه مطلقاً لما قدمناه في الفكرة الثالثة. ومن ثم 

ل يعقل اأن يكون الم�ضرع ق�ضد الإعفاء من توافره في المحكم.

الفكرة اخلام�صة:
 يطلق على هذا العيب الذي لحق المادة )9( الم�ضار 

اإليها. عيب الخطاأ القانوني اأو الخطاأ المعنوي.

وهو خطاأ غير مق�ضود مرده عدم التوفيق في �ضياغة 

كان  ال��ذي  المعنى  يفوت  مما  ودقيق  �ضليم  ب�ضكل  الن�س 

يق�ضده الم�ضرع. وهذا الخطاأ تك�ضف عنه القواعد العامة.

وعلى ذلك فالمادة )9( تت�ضمن خطاأ مادياً من جهة 

كونها ناق�ضة )لجملة( تفيد ا�ضتثناء �ضرط كمال الأهلية 

اأو  معنوياً  خطاأ  تعتبر  كما  ت�ضمنته.  ال��ذي  الإع��ف��اء  م��ن 

قانونياً حيث كما بينا خطاأ تك�ضف عنه القواعد العامة.

وهو خطاأ يلزم تنزيه الم�ضرع عنه بت�ضحيحه.

اأن ت�ضاف عبارة )عدا  ن��راه هو  ال��ذي  وعليه فالت�ضحيح 

�ضرط التمتع بكامل الأهلية القانونية( في نهاية المادة )9(.

والت�ضحيح تملكه – كما اأ�ضرنا فيما تقدم ب�ضاأن المادة 

ال�ضابق  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  العقلية  ب��ال��ق��وة  فالتمتع  اإذن 

من  وه��و  محكم.  مهنة  يمار�س  فيمن  مهم  �ضرط  بيانه 

ال�ضروط العامة التي ل يمكن ال�ضتغناء عنها، وتاأتي في 

�ضدر ال�ضروط التي يلزم توافرها فيمن يتولى الق�ضاء 

اأو مهمة التحكيم. بل ل نبالغ القول باأنه يراعى ف�ضاًل 

المحكم  يكون  اأن  الأهلية  بكمال  يتعلق  فيما  �ضبق  عّما 

�ضحيح الفهم والفطنة بعيداً عن ال�ضهو والغفلة مدركاً 

بمجريات الحياة والخبرة والقدرة على الإ�ضالح. 

الفكرة الرابعة: 
وهي اأن المادة )9( وهي الحالة التي نبحثها غ�ضت 

الطرف بالن�ضبة للمحكم الأ�ضري الذي تتم ت�ضميته من 

اأنه ل يتطلب  الزوجين. فن�ضت �ضراحة على  اأحد  اأهل 

اأن تتوافر فيه ال�ضروط المن�ضو�س عليها في المادة )8( 

بالجدول،  المقيد  المحكم  في  تتوافر  اأن  يجب  والتي 

والذي يهمنا في هذا ال�ضياق هو اأنها غ�ضت الطرف عن 

الأهلية  بكامل  »التمتع  �ضرط  فيها  بما  ال�ضروط  ه��ذه 

القانونية«.

ي�ضر  اأن��ه عندما  اإذ  الن�س  العيب في هذا  وهنا مو�ضع 

على الزوجين اختيار الحكمين من الأهل باأن لم يتطلب 

التقيد بهذه ال�ضروط، جاء �ضاماًل جميع ال�ضروط.

مع اأنه كان يتعين اأن ي�ضتثني )�ضرط التمتع بكامل الأهلية 

يجوز  ل  اإذ   )9( ال��م��ادة  �ضملته  ال��ذي  الإع��ف��اء  م��ن  القانونية( 

وع�ضرين �ضنة قمرية كاملة )المادة 2/85(.

- بلوغ الإن�ضان �ضن الر�ضد متمتعاً بقواه العقلية،   2
يكون  اأن  �ضنة   21 الإن�ضان  بلوغ  اإل��ى  بالإ�ضافة  يلزم  اإذ 

هذان  ي��وؤدي  اإذ  العته(  اأو  )الجنون  عار�ضي  من  خالياً 

ثم  وم��ن  الإن�ضان.  ل��دى  التمييز  انعدام  اإل��ى  العار�ضان 

يكون عديم الأهلية.

باكتمال  للقول  �ضنة(   21( ال�ضن  بلوغ  يكفي  اإذن فال 

الأهلية اإذ ل ي�ضح القول باكتمال الأهلية ببلوغ �ضن الر�ضد 

العته.  اأو  الجنون  لعار�س  بالفعل  التمييز منعدم  اأن  مع 

ولذا فاإن الم�ضرع في المادة )8( لم يكتف ب�ضرط ال�ضن 

بل  عاماً.   40 �ضن  بلوغ  ا�ضترط  اإذ  بالجدول  يقيد  فيمن 

ا�ضترط اأي�ضاً اأن يكون متمتعاً بكامل الأهلية القانونية.

الخال�ضة هي اأن المجنون اأو المعتوه ل يتمتع بقواه 

العقلية. ومحجور عليه لذاته بمجرد اإ�ضابته بالجنون اأو 

العته، دون حاجة اإلى �ضدور قرار بالحجر عليه.

م��ع��ام��الت مدنية   1/168 ال���م���ادة  ت��ن�����س  ذل���ك  وف���ي 

»ال�ضغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم«.

- اأن يكون غير محجور عليه.  3
قد يبلغ الإن�ضان �ضن الر�ضد وهو 21 �ضنة قمرية - كما اأ�ضرنا 

- وقد ل يكون مجنوناً اأو معتوهاً، ولكن قد يكون محجوراً عليه 

ناق�س  الإن�ضان  فيكون  التمييز  يعيبان  وه��ذان  غفلة.  اأو  ل�ضفه 

التمييز ب�ضببهما. ومن ثم ل تكون الأهلية مكتملة.

ل��ذوات��ه��م��ا  عليهما  ي��ح��ج��ر  ل  ال��غ��ف��ل��ة  وذو  وال�����ض��ف��ي��ه 

اأن يوقع عليهما الحجر  كالمجنون والمعتوه واإنما يجب 

تطبيقاً  وذل��ك  القانون.  لأحكام  وفقاً  القا�ضي  من  بقرار 

للمادة 2/168 معامالت مدنية التي تن�س على اأن »... - 

ويرفع  القا�ضي،  عليهما  فيحجر  الغفلة  وذو  ال�ضفيه  اأم��ا 

في  المقررة  والإج����راءات  لالأو�ضاع  وفقاً  عنهما  الحجر 

القانون«. هذه ال�ضروط الثالثة هي مفاد ما تن�س عليه 

المادة 85 معامالت مدنية:

 »1 - كل �ضخ�س يبلغ �ضن الر�ضد متمتعاً بقواه العقلية، 

حقوقه  لمبا�ضرة  الأه��ل��ي��ة  كامل  يكون  عليه  يحجر  ول��م 

المتفرعة  والقوانين  القانون  هذا  في  عليها  المن�ضو�س 

عنها.

- ويبلغ ال�ضخ�س �ضن الر�ضد اإذا اأتم اإحدى وع�ضرين   2
�ضنة قمرية.«

ال�صفيه وذو الغفلة ل يحجر عليهما 

لذواتهما كاملجنون واملعتوه واإمنا يجب اأن 

يوقع عليهما احلجر بقرار من القا�صي

املجنون اأو املعتوه ل يتمتع بقواه 

العقلية. وحمجور عليه لذاته مبجرد 

اإ�صابته باجلنون اأو العته، دون حاجة 

اإىل �صدور قرار باحلجر عليه
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الإعالن تنبيه والإنذار بالحجز قبل توقيع الحجز بثمانية 

اأيام، فاإن ذلك ل يمحو ما يكون قد وقع فيها من تزوير من 

جانب المح�ضر �ضالف الذكر، كما ق�ضى باأن من يزور �ضنداً 

بدين على قا�ضر يعاقب ولو اأن ال�ضند قابل للبطالن لجواز 

األ يتم�ضك القا�ضر بالبطالن.

اإذا كان مما يفوت  فاإنه  اإذا كان البطالن مطلقاً  اأما 

ال��الح��ق  ك��ال��ب��ط��الن  ال��ن��ا���س  م��ن  ع��ل��ى كثير  مالحظته 

بالمحرر ب�ضبب عدم اخت�ضا�س من ن�ضب اإليه تحريره 

باعتباره  فيه  الحا�ضل  التزوير  العقاب على  فاإنه يجب 

كل  على  ب�ضببه  ال�ضرر  ح�ضول  ولتوقع  ر�ضمياً،  محرراً 

حال، وعلى ذلك ق�ضي باأن التزوير في الأوراق الر�ضمية 

�ضكاًل  ب��اط��ل  م��ح��رر  ف��ي  ك��ان حا�ضاًل  ول��و  يعاقب عليه 

اأن  اإذ  للمجتمع،  اأو  للغير  ال�ضرر منه  لحتمال ح�ضول 

من  كثير  فيه  ينخدع  اأن  ي�ضح  �ضكاًل  الباطل  المحرر 

النا�س الذين يفوتهم مالحظة ما فيه من نق�س.

ال�صرر وانتحال �صخ�صية الغري يف حتقيق جنائي:- 
والق�ضاء  الفقه  ف��ي  خ��الف  م��ن  دار  م��ا  الم�ضرع  ح�ضم 

حول ما قد يلجاأ اإليه المتهم من اإخفاء �ضخ�ضيته في �ضبيل 

تحقيق  ف��ي  غ��ي��ره  �ضخ�ضية  فينتحل  التهمة  م��ن  ال��ت��ه��رب 

بموجبه من �ضور  خا�ضاً جعله  ن�ضاً  لها  اأف��رد  جنائي، وقد 

التزوير المخففة وعاقب عليه بمقت�ضى الفقرة الأولى من 

ما  وهو  الجنحة،  بعقوبة  العقوبات  قانون  من   221 المادة 

�ضنتناوله بالتف�ضيل في معر�س الحديث عن �ضور التزوير 

العقوبات  ق��ان��ون  ف��ي  وردت  وال��ت��ي  والمخف�ضة  ال��م�����ض��ددة 

والقوانين العقابية الخا�ضة.

طرحنا في العدد )13( الأ�سبق من مجلة »المعهد« مو�سوع )دللة التزوير وطرقه والفرق 

بين التزوير المادي والمعنوي( وناق�سنا في الحلقة الأولى من هذا المو�سوع علة التجريم 

منهما  المعنوي وطرق كل  والتزوير  المادي  التزوير  بين  التفريق  واأهمية  التزوير  واأركان 

واأنواع واأركان ال�سرر فيهما.. ون�ستكمل في الحلقة الثانية هنا المو�سوع ونبداأ بـ:

ال�صرر وتغيري احلقيقة يف املحررات الباطلة:- 
فيه  الحقيقة  تغيير  ت��م  ال���ذي  للمحرر  يعر�س  ق��د 

�ضبب من الأ�ضباب يجعله باطاًل، كما اإذا غيرت الحقيقة 

في محرر ر�ضمي قام بتحريره موظف عام غير مخت�س، 

ي��راع  فيه الإج���راءات التي يتطلبها القانون،  اأن��ه لم  اأو 

للنظام  مخالفاً  ت�ضرفاً  وت�ضمن  عرفياً  المحرر  كان  اأو 

�ضخ�س  اإل���ى  ���ض��دوره  ن�ضب  اأو  ال��ع��ام��ة،  الآداب  اأو  ال��ع��ام 

اأو ناق�ضها، وهنا يثور الت�ضاوؤل عن مدى  عديم الأهلية 

يرتب  اأن  البطالن  ه��ذا  اعتبره  وق��د  المحرر  �ضالحية 

�ضرراً يكون محاًل للم�ضاءلة عن جريمة تزوير فيما لو 

غيرت الحقيقة فيه، اأم اأن البطالن  الذي ران عليه ينفي 

كل احتمال لوقوع ال�ضرر، وبالتالي يحول دون قيام هذه 

الجريمة.

التفرقة  هي  ال�ضدد  ه��ذا  في  عليها  الم�ضتقر  والقاعدة 

المحرر هو بطالن  اعترى  ال��ذي  البطالن  ك��ان  اإذا  ما  بين 

من  المحرر  يجرد  ل  الن�ضبي  فالبطالن  ن�ضبي،  اأم  مطلق 

المحرر  ف��ي  الحقيقة  تغيير  ف��اإن  ول��ذل��ك  القانونية،  اآث���اره 

القابل لالإبطال ينطوي على احتمال ال�ضرر فيكون معاقباً 

عليه بو�ضف التزوير، وعلى هذا الأ�ضا�س ق�ضى باأن التزوير 

الذي يقع من المح�ضر في اإعالن �ضورة تنفيذية لحكم ل 

يمنع من العقاب عليه كون المح�ضر لم يتبع الإجراءات التي 

ر�ضمها القانون في قانون المرافعات والذي يوجب اأن ي�ضبق 

البطالن نوعان.. مطلق ونسبي

التزويـر والمشكـالت 
التي  يـثيرهـا تطـبيق 
بعـض أحكـامـه فـي 

الواقـع العلمـي

بقلم المستشار/ ماهر سالمة
القا�سي مبحاكم دبي

3/2
التزوير يف حمرر ر�صمي = جناية

التزوير يف حمرر عريف = جنحة
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مالها بن�ضيب ما. 

الأخريين  الطائفتين  هاتين  والعلة في عدم دخول 

- ل �ضيما المكلف بخدمة عامة - في مدلول الموظف 

العام في جرائم التزوير ما يلي:-

اأراد الت�ضوية بين القائم بخدمة  اإن الم�ضرع لو   -  1
لن�س  التزوير  ب��اب  في  العمومي  الموظف  وبين  عامة 

الر�ضوة  ���ض��اأن ج��رائ��م  ف��ي  ���ض��راح��ة كما فعل  ذل��ك  على 

والختال�س. 

2 - اإنه ل محل لالحتجاج  بالفقرة الأولى من المادة 
على  تن�س  والتي  الذكر  �ضالف  الإثبات  قانون  من   )7(

)المحررات الر�ضمية هي التي يثبت فيها موظف عام اأو 

�ضخ�س مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه اأو ما تلقاه 

وفي  القانونية  لالأو�ضاع  طبقاً  وذل��ك  ال�ضاأن  ذوي  من 

 )10( المادة  تقابل  والتي  اخت�ضا�ضه(،  �ضلطة  حدود 

م��ن ق��ان��ون الإث��ب��ات ال��م�����ض��ري، لأن ه��ذه ال��م��ادة 

اللتزام  باإثبات  الخا�س  الف�ضل  في  وردت  قد 

النق�س  محكمة  ذه��ب��ت  ذل���ك  واإل����ى  ب��ال��ك��ت��اب��ة، 

الم�ضرية في اأحكامها. 

 وي�ضوق اأ�ضحاب الراأي المعار�س والذي ي�ضوي بين 

ما  الحجج  من  عامة  بخدمة  والمكلف  العام  الموظف 

يلي:- 

باأن ين�س �ضراحة على  اإن الم�ضرع لي�س ملزماً   -  1
كل حكم يريد تقريره اإذا كان هذا الحكم وا�ضحاً بذاته 

و�ضائغاً ا�ضتخال�ضه من علة التجريم.

فيمن  فالأ�ضل  والخ��ت��ال���س  الر�ضوة  ج��رائ��م  -اإن   2
– في المدلول الجنائي  يرتكبها اأن يكون موظفاً عاماً 

اأو  ف��ه��و ال����ذي تنعك�س ت�����ض��رف��ات��ه ع��ل��ى ن��زاه��ة ال���دول���ة 

مرتكبيها  نطاق  امتداد  كان  ثم  ومن  المالية،  حقوقها 

اإلى غير الموظفين اأمراً ذا طابع ا�ضتثنائي ويحتاج اإلى 

ن�س �ضريح. 

- ل يجوز اإغفال الحجة الم�ضتمدة من المادة )7(   3
بوجه  الر�ضمي  المحرر  تعرف  التي  الإثبات  قانون  من 

عام وتحدد عنا�ضره، واإن النظام القانوني كل متكامل، 

تتكامل قواعده ول يجوز اأن يكون بينها تناق�س خا�ضة 

فيما يتعلق بتحديد ما يعبر عن اإرادة الدولة، فال يجوز 

اأن تتعدد �ضوابط المحرر الر�ضمي بتعدد فروع القانون 

المال العام، اإذ يحمل ذات مدلوله في القانون الإداري، 

والذي ين�ضرف وح�ضب اإلى ال�ضخ�س الذي يعمل ب�ضفة 

دائمة في خدمة مرفق عام اأو م�ضلحة عامة، وهو على 

هذا النحو ين�ضرف اإلى كل من يعهد اإليه بن�ضيب من 

ال�ضلطة يزاوله في اأداء العمل الذي يناط به اأداوؤه �ضواء 

كان هذا الن�ضيب قد اأ�ضبغ عليه من ال�ضلطة الت�ضريعية 

اأو ال�ضلطة التنفيذية اأو ال�ضلطة الق�ضائية في الدولة، 

ي�����ض��ت��وي ف���ي ذل���ك اأن ي��ك��ون ت��اب��ع��اً م��ب��ا���ض��رة اإل����ى ه��ذه 

ال�ضلطات، اأو اأن يكون موظفاً بم�ضلحة تابعة لإحداها.

تطبيق  ف��ي  ر�ضمياً  م��ح��رراً  يعد  ل  النحو  ه��ذ  وعلى 

�ضخ�س مكلف  ي�ضدر من  ال��ذي  المحرر  الأح��ك��ام  ه��ذه 

التكليف  يملك  ممن  يكلف  ال��ذي  )وه��و  عامة  بخدمة 

يعد  كما ل  العامة(،  الأعمال  عار�س من  بعمل  بالقيام 

م�ضتخدمو  بتحريرها  يخت�س  التي  المحررات  كذلك 

ال�ضركات والمن�ضاآت الخا�ضة التي ت�ضاهم الحكومة في 

اأو باإعطائه ال�ضفة  اأية �ضورة  اأو بالتدخل في تحريره على 

الر�ضمية( بما يعني اأن المحرر الر�ضمي ي�ضتمد ر�ضميته من 

لالأو�ضاع  طبقاً  بتحريره  المخت�س  العام  الموظف  تدخل 

بنف�ضه  الموظف  يثبت  اأن  والأ���ض��ل  القانون،  يحددها  التي 

جميع بيانات المحرر بعد اأن يتحقق منها وين�ضبها اإلى نف�ضه 

ل  نحو  على  وثابتة  الكافة  على  حجة  معه  تكون  نحو  على 

يجوز معه اإثبات عك�ضها اإل بطريق الطعن بالتزوير، اإل اأن 

ذلك الأ�ضل ل تقوم به قاعدة مطلقة فقد يكون دور الموظف  

كاأن يقت�ضر دوره على  في تدوين الورقة الر�ضمية محدوداً 

اإثبات اإقرارات اأولي ال�ضاأن كما �ضدرت منهم دون اأن يتحقق 

التي  البيانات  من �ضحتها، وقد يقت�ضر دوره على مراجعة 

اأثبتوها والت�ضديق عليها، ول يخلو من اأن الر�ضمية تن�ضحب 

بما  العبرة  )هو  فيه  القاعدة  اإذ  ه��ذا،  بتدخله  عليها جميعاً 

يوؤول اإليه المحرر ل بما كان عليه(. 

التزوير يف املحررات الر�صمية بطريق ال�صطناع:- 
ول  ال��ع��ام،  الموظف  م��ن  ي�ضدر  ل  ق��د  المحرر  اأن  غير 

يتدخل فيه من قريب اأو بعيد، بل قد ل يعلم به ومع ذلك 

�ضدور  ي�ضترط  ل  اأن��ه  ذل��ك  الر�ضمي،  المحرر  حكم  ي��اأخ��ذ 

الورقة فعاًل من الموظف العمومي المخت�س بتحريرها، بل 

يكفي اأن تعطى الورقة �ضكل الأوراق الر�ضمية ومظهرها، واأن 

ين�ضب �ضدورها كذباً اإلى موظف عام لالإيهام بر�ضميتها، ولو 

لتحقق  ي�ضترط  الحقيقة عنه، كذلك ل  ت�ضدر في  لم  اأنها 

المخت�س  الموظف  توقيع  على  ي�ضتمل  اأن  المحرر  ر�ضمية 

المن�ضوب اإليه اإن�ضاوؤه، بل يكفي اأن يت�ضمن ما يفيد تدخله 

في تحريره واإعداده، واأن يحتوي من البيانات على ما يوهم 

اإج��راءات��ه في ح��دود اخت�ضا�ضه بحيث  با�ضر  ال��ذي  باأنه هو 

يتوفر له من المظهر وال�ضكل ما يكفي لأن ينخدع به النا�س، 

اأت��ى به الم�ضرع في  ال��ذي  التعريف  ال��ذي يجعل من  الأم��ر 

الفقرة الأولى من المادة 218 عقوبات قد جاء غير م�ضتمل 

على هذه ال�ضورة الأخيرة والتي تغلب على جرائم التزوير 

في المحررات الر�ضمية بطريق ال�ضطناع. 

 مدلول املوظف العام يف جرائم التزوير:-  
التزوير  جرائم  �ضاأن  في  العام  بالموظف  المق�ضود 

واختال�س  الر�ضوة  ج��رائ��م  ف��ي  معناه  م��ن  اأ�ضيق  معنى 

الركن املعنوي يف التزوير:-
اإذ   والق�ضد الجنائي في هذه الجريمة هو ق�ضد خا�س 

يتطلب لتوافره فوق الق�ضد العام والذي ي�ضتلزم علم الجاني 

التي حددها  ال��ط��رق  ب��اإح��دى  ف��ي محرر  الحقيقة  يغير  اأن��ه 

اأو احتمالي،  واأنه يترتب على فعله هذا �ضرر حال  القانون، 

وان�ضراف اإرادته اإلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة والنتيجة 

ي�ضتلزم ف�ضاًل عن  الخا�س فهو  الق�ضد  اأما  المترتبة عليه، 

اتجاه اإرادة الفعل المكون للجريمة، واتجاه نيته اإلى تحقيق 

غاية معينة هي ا�ضتعمال المحرر فيما زور من اأجله، من ثم 

كان قوامه عن�ضران، اإرادة الفعل، والق�ضد الخا�س الذي هو 

نية ا�ضتعمال المحرر المزور وهذه الأخيرة هي التي تك�ضب 

التزوير خطورة تبرر العقاب عليه.

اأنواع املحررات:-  
ف��ي م��ع��ر���س ال��ع��ق��اب ع��ل��ى ال��ت��زوي��ر ف���ّرق ال��م�����ض��رع بين 

التزوير الذي يقع في محرر ر�ضمي فجعل منه جناية �ضواء 

وقع التزوير من الموظف المخت�س بتدوين بياناته اأو وقع 

اإذ عاقب  من غيره، وبين ذلك الذي يقع في محرر عرفي 

بمكان  الأهمية  من  اأن��ه  على  الجنحة،  بعقوبة  الأخير  على 

ف��ي جرائم  ال��ع��ام  ال��م��وظ��ف  ال�����ض��وء على م��دل��ول  اأن نلقي 

التزوير وقد ثار جدل فقهي وق�ضائي حوله اإل اأن الم�ضرع 

في القانون التحادي رقم )3( ل�ضنة 1987 وتعديالته واإن 

كان قد ح�ضم هذا الخالف ظاهرياً بموجب الفقرة الأولى 

من المادة 218 منه، اإل اأنه راأينا اإزالة لما قد  يثار من لب�س 

القانون  من   )7( ال��م��ادة  واأن  �ضيما  ل  المفهوم،  ه��ذا  ح��ول 

الإثبات  قانون  باإ�ضدار   1992 ل�ضنة   )10( رق��م  الت��ح��ادي 

في المعامالت المدنية والتجارية المعدل بالقانون )36( 

ل�سنة 2006، قد اأتت بتعريف مغاير للموظف العام في �ضاأن 

المحررات الر�ضمية بما يوجب هذا الإي�ضاح، كما اأن التزوير 

الذي يقع من غير الموظف العام المخت�س كثيراً ما يثير 

تطبيقه بع�س الغمو�س مما راأينا اأن نعرج عليه بالتبيان. 

تعريف املحرر الر�صمي:-
الأول��ى  الفقرة  بمقت�ضى  الم�ضرع  اأن  بينا  واأن  �ضبق  كما 

اأورد تعريفاً للمحرر الر�ضمي باأنه  218 منه قد  من المادة 

)هو الذي يخت�س موظف عام بمقت�ضى وظيفته بتحريره 

انتحال �صخ�صية الغري بهدف

التهرب من التهمة.. جنحة

وفق املادة )221( من قانون العقوبات
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ال��ذي ل يقبل  ال��غ��اي��ة، والرت��ب��اط  الفعلين وح��دة  بين 

التجزئة.

ج- اأما اإذا ا�ضتعمل الجاني التزوير لتحقيق اأغرا�س لم تكن 

قائمة في ذهنه وقت اأن ارتكب التزوير، ومن ثم فقد اأعدمت 

اأن  ب��د  م��ن  يكن  فلم  الجريمتين،  بين  تجمع  التي  ال��راب��ط��ة 

اإثبات �ضخ�ضية  تتعدد العقوبات، فاإذا ا�ضطنع �ضخ�س بطاقة 

ا�ضتعملها  ولكنه  بريدية،  حوالة  مبلغ  قب�س  في  ل�ضتعمالها 

�ضخ�ضيته،  انتحل  لمن  م�ضتحقة  مكافاأة  اأو  قب�س مرتب  في 

فاإن العقوبات تتعدد في كل ا�ضتعمال لتحقيق غر�س لم يكن 

قائماً في ذهن المزور وقت ا�ضطناعه للبطاقة �ضالفة الذكر، 

اإذ يعد كل ا�ضتعمال جريمة م�ضتقلة عن الأخرى. 

 3 - الطبيعة القانونية جلرمية ال�صتعمال:-
اإن جريمة ا�ضتعمال المحرر المزور هي بطبيعتها:- 

اأ- جريمة م�ضتمرة تبداأ بتقديم الورقة، وت�ضتمر طوال 

للدعوى  الم�ضقطة  المدة  ف��اإن  ولذلك  بها،  التم�ضك  زم��ن 

العمومية ل تبداأ من تاريخ تقديم الورقة المزورة، اإنما من 

المق�ضود  الغر�س  بتحقق  �ضواء  بها  التم�ضك  انتهاء  تاريخ 

وعلى  ت��زوي��ره��ا،  ك�ضف  اأو  عنها  ال��ت��ن��ازل  اأو  ا�ضتعمالها  م��ن 

ذلك فقد ق�ضي اأنه اإذا كان المتم�ضك بورقة مطروحة اأمام 

وبطالنها  بردها  ق�ضى  ال��ذي  الحكم  ا�ضتاأنف  قد  المحكمة 

اأنه  يعني  ذلك  فاإن  ب�ضحتها،  والق�ضاء  الحكم،  اإلغاء  طالباً 

يتنازل  حتى  م�ضتمرة  الجريمة  فتظل  بها  متم�ضكاً  زال  ما 

اأو يق�ضي بتزويرها، ول يبداأ �ضريان  بالورقة  التم�ضك  عن 

التقادم اإل من هذا التاريخ. 

تبعاً  ي��ت��ج��دد  ح��دوث��ه��ا  اأن  بمعنى  م��ت��ج��ددة:  ج��ري��م��ة  ب- 

ال��م��زورة،  ال��ورق��ة  فيها  ت�ضتعمل  التي  المختلفة  ل��الأغ��را���س 

وحق  ال�ضتعمال،  رك��ن  تحقق  بعينه  لغر�س  ا�ضتعملت  فكلما 

م�ضتمرة  المرة  ه��ذه  في  ا�ضتعمالها  جريمة  وتعتبر  العقاب، 

بمقدار زمن ا�ضتعمالها والتم�ضك بها للغر�س الذي ا�ضتعملت 

من اأجله.

ال�صتعمال:-  جرمية  -اأركان   4
ت��ت��ط��ل��ب ه����ذه ال��ج��ري��م��ة اأرك����ان����اً ث���الث���ة ه����ي: فعل 

المحرر،  وهو  الفعل  هذا  عليه  يقع  ومحل  ال�ضتعمال، 

وق�ضد جنائي.

تزويره ل يجديه ول ي�ضتفيد منه، اإذ هو عدول جاء بعد تمام 

الجريمة وا�ضتيفائها اأركانها.

�ضخ�س  المحرر  ا�ضتعمل  ولو  التزوير  مرتكب  يعاقب  ج- 

اآخر ل تربطه به �ضلة، وكان ا�ضتعماًل معار�ضاً لم�ضلحته كما 

اأو  خل�ضة  الغير  عليه  ح�ضل  اأو  المزور  المحرر  منه  �ضرق  لو 

عنوة وا�ضتعمله على غير اإرادة منه.

د- ل يحول دون العقاب على التزوير اأن يكون ال�ضتعمال 

لكت�ضاف  اأو  �ضياعه  اأو  المحرر  لإت��الف  م�ضتحياًل  �ضار  قد 

في  ا�ضتعماله  وا�ضتحالة  بالتزوير،  عليه  المجني  وعلم  اأم��ره 

مواجهته. 

 2 - تعدد العقوبات عند وقوع التزوير وال�صتعمال من 
�صخ�ص واحد:- 

مما ل �ضك فيه اأن الم�ضرع قد تبنى مبداأ اأ�ضا�ضياً هو تعدد 

العقوبات بتعدد الجرائم )المادة 91 من قانون العقوبات( فاإذا 

كانت خطة الم�ضرع اأن من زور محرراً ثم ا�ضتعمله عد مرتكباً 

لجريمتين اإل اأن هذا المبداأ ترد عليه بع�س ال�ضتثناءات:- 

اأ-اإذا لم يرتكب المتهم غير فعل واحد تحقق به التزوير 

)المادة87(  للجرائم  معنوي  تعدد  ب�ضدد  كنا  وال�ضتعمال 

من قانون العقوبات، فللفعل و�ضفان فتوقع عقوبة الجريمة 

المقررة لأ�ضدهما، كاأن يوقع المتهم باإم�ضاء مزور على حوالة 

بريدية ويت�ضلم قيمتها بالفعل.

ب- واإذا كان فعل ال�ضتعمال متميزاً عن فعل التزوير، 

ولكنهما ارتكبا لغر�س واحد، وارتبطا فيما بينهما على 

المقررة  العقوبة  اأي�����ض��اً  وق��ع��ت  التجزئة  يقبل  ل  نحو 

ق��ان��ون  م��ن   )88( ال��م��ادة  لحكم  بالتطبيق  لأ���ض��ده��م��ا، 

ابتغاء  التزوير  جريمة  الجاني  يرتكب  ك��اأن  العقوبات، 

في  لتقديمه  �ضنداً  ي�ضطنع  كمن  معينة،  غاية  تحقيق 

دعوى مطروحة اأمام الق�ضاء ثم يقدمه فيها، فالتزوير 

ا�ضتهدف غاية  تحققت بال�ضتعمال، وعلى ذلك جمعت 

جرمية ا�صتعمال املحررات املزورة:- 
تعريفها:-

ا�ضتعمال المحرر المزور هو دفعه اإلى التعامل لتحقيق 

غر�س من �ضاأنه تحقيقه مع العلم بتزويره.

التزوير  جرمية  عن  اجلرمية  هذه  ا�صتقلل  -مظاهر   1
اأوًل : بالن�صبة مل�صتعمل املحرر املزور:-

ا�ضتعمال  ي�ضاأل عن جريمة  المزور  المحرر  اأ- م�ضتعمل 

ولو لم تقع منه م�ضاهمة في جريمة التزوير. 

ب- ت��ظ��ل م�����ض��وؤول��ي��ت��ه ق��ائ��م��ة رغ����م ان��ق�����ض��اء ال���دع���وى 

رغم  اأو  بالوفاة  اأو  بالتقادم  التزوير  مرتكب  قبل  العمومية 

اأهليته الجنائية  امتناع العقاب ل�ضبب من الأ�ضباب كانعدام 

اأو انتفاء الق�ضد الجنائي.

 ثانيًا : بالن�صبة ملرتكب التزوير:-
ولم  ا�ضتعمال   يعقبه  لم  ول��و  التزوير  على  يعاقب  كما  اأ- 

اأو  اأو لغيره،  له  اإل��ى تحقيق م�ضلحة   ي�ضل بذلك من قارفه 

امتنع ل�ضبب ما العقاب عليه.

بعد  المحرر  ا�ضتعمال  ع��ن  اخ��ت��ي��اراً  ال��م��زور  ع��دول  ب-اإن 

فيعد المحرر ر�ضمياً طبقاً للقانون المدني وعرفياً في 

القانون الجنائي. 

4 -  اإن المادة )7( من قانون الإثبات والتي تقابل المادة 
)10( من قانون الإثبات الم�ضري واإن كانت قد وردت في 

باب الإثبات بالكتابة فقد عرفت المحرر الر�ضمي بوجه 

عام قبل اأن تتطرق اإلى حجيته في الإثبات.

و���ض��ف��وة ال���ق���ول ف��ي��م��ا ت��ق��دم م���ن خ���الف ف��ل��م��ا ك��ان 

بمقت�ضى  ال��ع��ام  للموظف  تعريفاً  اعتنق  ق��د  الم�ضرع 

الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون العقوبات، واإنه 

ل اجتهاد مع و�ضوح الن�س، و�ضراحة عباراته والتي ل 

تمتد لت�ضمل المكلف بخدمة عامة، ل �ضيما اإذا و�ضعنا 

قانون  في  ي�ضع  لم  الم�ضري  الم�ضرع  اأن  العتبار  في 

العقوبات تعريفاً للمحرر الر�ضمي مما يجعل اإثارة مثل 

هذا الخالف مقبوًل لديه.

املحررات العرفية:- 
هو كل محرر ل  يعد ر�ضمياً، اإما لعدم �ضدوره من موظف 

الذي ن�ضب  اأو  اأ�ضدره  الذي  العام  الموظف  واإم��ا لكون  عام 

اإليه �ضدوره غير مخت�س بتحريره،  ويعني ذلك اأن ات�ضاف 

ب��ان��ت��ف��اء عنا�ضر  ال��ع��رف��ي م��رت��ه��ن  ال��م��ح��رر  ال��ورق��ة ب�ضفة 

المحرر الر�ضمي كلها اأو بع�ضها، ول يفرق الم�ضرع في �ضاأن 

منهما  فلكل  والمعنوية  المادية  طرقه  بين  التزوير  ه��ذا 

ذات الأحكام وذات العقوبة، على اأنه يجب اأن يراعى اأنه اإذا 

كان البطالن الالحق بالمحرر- ب�ضبب عدم اخت�ضا�س من 

ن�ضب اإليه تحريره، وكان عيب عدم الخت�ضا�س مما تفوت 

التزوير  العقاب على  فاإن  النا�س،  كثير من  مالحظته على 

واج���ب ف��ي ه��ذه ال�����ض��ورة على اع��ت��ب��ار اأن���ه واق���ع ف��ي محرر 

ر�ضمي ل محرر عرفي.

جرمية ا�صتعمال املحررات املزورة هي غري 

جرمية تزويرها اأو امل�صاهمة بتزويرها

يعاقب مرتكب التزوير ولو ا�صتعمل املحرر 

�صخ�ص اآخر ل تربطه به �صلة
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المزور  المحرر  ا�ضتعمال  نية  المزور  اأنه متى تخلفت لدى 

وقت تزويره ثم عدله من بعد اأن ي�ضتعمله فاإنه يكون مرتكباً 

التزوير  ع��ن  م�ضوؤوليته  ام��ت��ن��اع  رغ��م  ال�ضتعمال  لجريمة 

لتخلف الق�ضد الجنائي لديه.

ج- الق�صد اجلنائي:-   
 ويتطلب هذا الق�ضد علم الجاني بتزوير الورقة، واتجاه 

اإرادته اإلى تقديمها والتم�ضك بها على اعتبار اأنها �ضحيحة، 

كان يجهل  الجاني  اأن  تبين  كلما  الجنائي  الق�ضد  فيتخلف 

تزوير الورقة ولو كان مرد جهله هذا اإهماله اأو تق�ضيره، كما 

بالورقة  التم�ضك  بالتزوير مجرد  العلم  اأنه ل يكفي لثبوت 

المزورة طالما لم يثبت اأنه هو الذي قام بتزويرها اأو �ضاهم 

م�ضاهمة تبعية في ح�ضول هذا التزوير تحري�ضاً اأو اتفاقاً اأو 

م�ضاعدة، اأما اإذا كان مزور الورقة هو من ا�ضتعملها فاإن ذلك 

يفيد عادة علمه بتزويرها، وبما يغني محكمة المو�ضوع عن 

اأن تتحدث ا�ضتقالًل عن توافر ركن العلم في حكمها ال�ضادر 

بالإدانة من اأجل جريمة ال�ضتعمال، كما اأنه قد يتخلف لدى 

م�ضتعمل الورقة علمه بتزويرها وقت تقديمها، ثم يعلم من 

بعد بحقيقتها في�ضتمر في التم�ضك بها فت�ضتكمل الجريمة 

العقاب  العلم وحتى  يتوافر فيها  التي  اللحظة  اأركانها منذ 

عليها، ول عبرة بالبواعث ي�ضتوي في ذلك اأن يكون الباعث 

نبياًل اأو لم يكن كذلك. 

اأ - ركن ال�صتعمال:- 
وي���راد ب��ه اإب���راز المحرر والح��ت��ج��اج ب��ه على اأن��ه 

هذا  يقترن  اأن  ب��د  ول  اإظ���ه���اره،  ذل��ك  وي�ضتلزم  �ضحيح، 

بالتم�ضك به والحتجاج ب�ضحته، كما يلزم في ال�ضتعمال اأن 

يكون هذا التم�ضك اختيارياً اإذ تنتفي جريمة ال�ضتعمال عند 

من ي�ضبط لديه محرر مزور في�ضطر اأثناء التحقيق معه 

اإلى التم�ضك ب�ضحته، كما اأنه من جانب اآخر فاإنه ل يحول 

دون تمام الجريمة عدم بلوغ الجاني النتيجة المرجوة من 

تقديم المحرر اأو ا�ضتعماله كما لو تم اكت�ضاف تزويره لدى 

اآثار ال�ضتعمال  اأثر من  اإليه لأن بلوغ الغاية هو  من قدمه 

ل يلزم تحققه لتمام الجريمة، واإن كان تحققه قد تقوم به 

جريمة اأخرى كالحتيال.

ب -املحرر املزور:
 ل يعاقب القانون على ال�ضتعمال اإل اإذا ورد على ورقة 

مزورة، وبما يعني اأن الورقة قد زورت فيها الحقيقة باإحدى 

طرق التزوير التي اأوردها الم�ضرع ح�ضراً تغييراً من �ضاأنه 

ال�ضتعمال  ج��ري��م��ة  ي��رت��ك��ب  ف��ال  للغير،  ���ض��رراً  ي�ضبب  اأن 

تلك  ب��اإح��دى  الحقيقة  فيها  تغير  ل��م  ورق���ة  ا�ضتعمل  م��ن 

�ضرراً  ي�ضبب  األ  التغيير  ه��ذا  �ضاأن  من  ك��ان  اإذا  اأو  الطرق، 

للغير كما هو ال�ضاأن في الإق��رارات الفردية، على اأنه يكفي 

ل�ضتقالل  للتزوير،  ال��م��ادي  المظهر  ال��ورق��ة  ت�ضتوفي  اأن 

فال  الجنائي  الق�ضد  اأم��ا  اأ�ضلفنا،  كما  الجريمتين  من  كل 

ال�ضتعمال  جريمة  على  للعقاب  المزور  لدى  توافره  يلزم 

)وتطبيقاً لذلك اإذا ا�ضطنع �ضخ�س كمبيالة قا�ضداً مجرد 

وا�ضتعملها  اآخر  منه  فاغت�ضبها  التقليد  في  مهارته  اإظهار 

تخلف  رغم  ال�ضتعمال  جريمة  قامت  اإليه  ن�ضبت  من  �ضد 

الق�ضد الجنائي في جريمة التزوير، وعلى نف�س الأ�ضا�س، 

ملعلوماتك

تعريف املوظف العام يف القانون:

كل من يعمل ب�صفة دائمة يف  مرفق عام اأو 

م�صلحة عامة.. ويزاول ال�صلطة يف اأداء عمله
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يحمله  نف�ضه  يف  الإن�ضان  يجده  انقبا�س  احلياء 

على عدم مالب�ضة ما يعاب به وي�ضتقبح منه.

يبعث  ُخُلٌق  احلياء  حقيقة  العلماء:  »ق��ال  النووي:  قال 

.» على ترك الَقبيح، ومينع من التق�ضري يف حقِّ ذي احلقِّ

ى الإ�ضالم اأبناءه باحلياء، وجعل هذا اخُلُلق  ولقد و�ضَّ

اأبرز ما يتميَّز به الإ�ضالم من ف�ضائل، فقد  ال�ضامي 

روى ابن ماجة اأن ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

��َي��اُء«  - ق��ال: »اإِنَّ ِلُكلِّ ِدي��ٍن ُخُلًقا، َوُخ��ُل��ُق الإِ���ْض��الِم احْلَ

الإن�����ض��ان، وهو  اأم����ارة ���ض��ادق��ة على طبيعة  ف��احل��ي��اء 

يك�ضف عن قيمة اإميانه ومقدار اأدبه، ويدلُّ على حياة 

اهلِل-�ضلى  َر���ُض��وُل  َك��اَن   « وقد  املعدن.  ونقاء  ال�ضمري 

ِخْدِرَها«  يِف  اْل��َع��ْذَراِء  ِمَن  َحَياًء  �َضدَّ 
َ
-اأ و�ضلم  عليه  اهلل 

رواه البخاري.

 واحلياء من خلق امل�ضلم، وهو من الإميان، والإميان 

عقيدة امل�ضلم وقوام حياته، روى البخاري وم�ضلم عن 

ر�ضول اهلل -�ضلى  اأن   - - ر�ضي اهلل عنه  اأب��ي هريرة 

ْو 
َ
اأ َو�َضْبُعوَن  ٌع  ِب�ضْ مَي����اُن  »اْلإِ ق��ال:   - و�ضلم  عليه  اهلل 

 ،
ُ َّ
اهلل اإِلَّ  اإَِل��َه  َل  َق��ْوُل:  ُلَها  ْف�ضَ

َ
َفاأ �ُضْعَبًة،  وَن  َو�ِضتُّ ٌع  ِب�ضْ

َياُء �ُضْعَبٌة ِمْن  ِريِق، َواحْلَ َذى َعْن الطَّ
َ
ْدَناَها اإَِماَطُة اْلأ

َ
َواأ

اْلإِمَي���اِن« وال�ضر يف كون احلياء من الإمي��ان، اأن كاًل 

عنه،   ُمبعد  ال�ضر  ع��ن  ���ض��ارف  اخل��ري  اإىل  داع  منهما 

الطاعات  فعل  على  امل��وؤم��ن  يبعث  الإمي����ان  اأن  ذل��ك 

امل��ع��ا���ض��ي، وك��ذل��ك احل��ي��اء مينع �ضاحبه من  وت���رك 

التق�ضري يف ال�ضكر للمنعم ومن التفريط يف حق ذي 

القبيح  م��ن فعل  اأن��ه مينع احليي  ع��ن  احل��ق، ف�ضاًل 

اإل  ياأتي  ك��ان احلياء خ��رياَ، ول  للوم، وم��ن ثم  اتقاء 

بخري، فعن عمران بن ح�ضني ر�ضي اهلل عنهما، قال: 

َياُء َل َياأِْتي  قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )احْلَ

( متفق عليه. اإِلَّ ِبَخرْيٍ

واحلياء يوؤ�ض�س يف النف�س عاطفة حيَّة، ترتفع بها عن 

الأم��ور،  �ضفا�ضف  من  الغ�ضا�ضة  وت�ضت�ضعر  اخلطايا، 

اأ���ض��واأ،  اإىل  �ضيئ  من  يتدرج  حياءه  يفقد  حينما  وامل��رء 

رج��ب  اب���ن  روى  ف��ق��د  اأرذل،  اإىل  رذي���ل���ة  م���ن  وي��ه��ب��ط 

احلنبلي -يف كتابه جامع العلوم واحلكم - عن �ضلمان 

الفار�ضي ر�ضي اهلل عنه قال: »اإن اهلل اإذا اأراد بعبٍد هالكاً نزع 

منه احلياء، فاإذا نزع منه احلياء مل تلقه اإل مقيتاً ممقتاً، فاإذا 

ناً،  َوّ كان مقيتاً ممقتاً نزع منه الأمانة فلم تلقه اإل خائناً ُمَ

اإل فظاً  تلقه  الرحمة، فلم  ن��زع منه  ��ون��اً  ُمَ ك��ان خائناً  ف��اإذا 

غليظاً، فاإذا كان فظاً غليظاً نزع ربقة الإميان من عنقه، فاإذا 

ناً«.  نزع ربقة الإميان من عنقه مل تلقه اإل �ضيطاناً لعيناً ُملعَّ

وق��د اأو���ض��ح الإم���ام امل���اوردي -رحمه اهلل - اأن���واع احلياء يف 

اأن  احلياء يف الإن�ضان  اأدب الدنيا والدين، حيث بني  كتابه 

ي��ك��ون م��ن ث��الث��ة اأوج����ه: اأح���ده���ا: ح��ي��اوؤه م��ن اهلل ت��ع��اىل. 

والثاين: حياوؤه من النا�س. والثالث: حياوؤه من نف�ضه. 

اأوام��ره والكف  فاأما حياوؤه من اهلل تعاىل: فيكون بامتثال 

النبي �ضلى اهلل عليه  اأن  اب��ن م�ضعود  زواج���ره... روى  عن 

َياِء َقاَل: ُقْلَنا  ِ َعَزّ َوَجَلّ َحَقّ احْلَ
َّ

و�ضلم قال: »ا�ْضَتْحُيوا ِمْن اهلل

، َقاَل: َلْي�َس َذِلَك، َوَلِكْن  ِ
َّ

ْمُد هلِل ا َن�ْضَتِحي َواحْلَ ِ اإَِنّ
َّ

َيا َر�ُضوَل اهلل

اأْ�َس َوَما َحَوى،  َياِء، َفْلَيْحَفْظ الَرّ ِ َحَقّ احْلَ
َّ

َمْن ا�ْضَتَحى ِمْن اهلل

َراَد 
َ
َوْلَيْحَفْظ اْلَبْطَن َوَما َوَعى، َوْلَيْذُكْر امْلَْوَت َواْلِبلَى، َوَمْن اأ

ِمْن  ا�ْضَتْحَيا  َفَقْد  َذِلَك  َفَعَل  َفَمْن  ْنَيا،  الُدّ ِزيَنَة  َتَرَك  اْلآِخ��َرَة 

َياِء«.   ِ َعَزّ َوَجَلّ َحَقّ احْلَ
َّ

اهلل

املجاهرة  الأذى وترك  النا�س: فيكون بكف  واأم��ا حياوؤه من 

اأنه  النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم -  بالقبيح، وقد روي عن 

قال: »من تقوى اهلل اتقاء النا�س« وروي اأن حذيفة بن اليمان 

اأتى اجلمعة فوجد النا�س قد ان�ضرفوا، فتنكب الطريق عن 

النا�س، وقال: ل خري فيمن ل ي�ضتحي من النا�س. 

واأما حياوؤه من نف�ضه: فيكون بالعفة و�ضيانة اخللوات. 

يقول بع�س احلكماء: ليكن ا�ضتحياوؤك من نف�ضك اأكرث 

ا�ضتحيائك م��ن غ��ريك. وق��ال بع�س الأدب����اء: من  م��ن 

فلي�س  العالنية،  يف  منه  ي�ضتحي  عماًل  ال�ضر  يف  عمل 

لنف�ضه عنده قدر.

يقول ال�ضاعر:

َواإَِذا َخلَ�ْوَت ِبِريَب�ٍة ِف�ي ُظْلَم�ٍة 

ْغَي�اِن  َوالنَّْف��ُس َداِعَي�ٌة اإِىَل الطُّ

َفا�ْضَتْحيي ِمْن َنَظِر الإَِلِه َوُق�ْل َلَه�ا 

�الَم َيَراِن�ي  اإِنَّ الَِّذي َخلَ�َق الظَّ
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الق�ضاء  عن  بمنازعاتها  البعد  دائماً  تحاول  التي  العالمي 

التقا�ضي  عملية  بطء  عن  الناجمة  ال�ضلبية  واآث��اره  العادي 

وتعقيداتها؛ ول �ضك في اأن دولة الإمارات العربية المتحدة 

داخ��ل  الق��ت�����ض��ادي  و�ضعها  اإن  ب��ل  ذل���ك،  ع��ن  بعيدة  لي�ضت 

منظومة المال والأعمال العالمية تجعلها في و�ضع يفر�س 

عليها توفير بيئة قانونية تقدم خدمات التحكيم التجاري 

خا�ضة على الم�ضتوى الإقليمي والدولي.

والمتتبع للواقع العملي يرى اأن دولة الإمارات العربية 

لكي  ال��الزم��ة  التحتية  البنية  م��ق��وم��ات  تمتلك  المتحدة 

ومن  ال��ن��زاع��ات؛  وت�ضوية  للتحكيم  عالمياً  مق�ضداً  ت�ضبح 

اأهم تلك المقومات انت�ضار مراكز التحكيم التجاري، كمركز 

اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ومركز دبي للتحكيم 

الدولي، ومركز ال�ضارقة للتحكيم التجاري الدولي، والمركز 

بالإ�ضافة  بدبي.  والتحكيم  للم�ضالحة  الدولي  الإ�ضالمي 

اإل���ى ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة ح��ال��ي��اً م��ن ق��ب��ل ال���دول���ة لإ���ض��دار 

التحكيم في بعده المحلي والعالمي،  قانون اتحادي ينظم 

م�ضتفيداً من تطور فقه منظومة التحكيم.

العديد  تناولته  التحكيم  نظام  اأن  اإل��ى  ن�ضير  اأن  بنا  وح��ري 

ما  دائ��م��اً  العملي  ال��واق��ع  اأن  بيد  الم�ضتفي�ضة،  ال��درا���ض��ات  م��ن 

يفرز لنا م�ضاكل قانونية جديدة على هذا الفرع الجديد ن�ضبياً 

بالتركيز  جانبنا  من  �ضنكتفي  لذا  القانونية؛  العلوم  فروع  من 

توؤثر على  التي  الم�ضكالت  اإح��دى هذه  الم�ضمار على  في هذا 

التحكيم،  �ضرط  ا�ضتقاللية  مدى  وهي  األ  التحكيم،  منظومة 

ونطاق تطبيق مبداأ الخت�ضا�س بالخت�ضا�س داخل الخ�ضومة 

الإم��ارات��ي،  المدنية  الإج���راءات  قانون  في  بالنظر  التحكيمية 

وم�ضروع قانون التحكيم التحادي، وق�ضاء المحكمة التحادية 

العليا، ومحكمة تمييز دبي. وذلك على النحو التالي:

اأوًل- ماهية اتفاق التحكيم و�ضوره.

ثانياً - ا�ضتقاللية �ضرط التحكيم.

ثالثاً - مبداأ الخت�ضا�س بالخت�ضا�س.

رابعاً - القيد الوارد على مبداأ الخت�ضا�س بالخت�ضا�س.

اأوًل- ماهية اتفاق التحكيم و�صوره:
تعتبر منظومة التحكيم �ضورة جديدة من �ضور العدالة 

الخا�ضة، التي تهدف اإلى الحد من الآثار ال�ضلبية الناجمة 

عن اإجراءات التقا�ضي العادية وتعقيداتها. فالتحكيم اأ�ضبح 

ا�صتقللية �صرط التحكيم تعني

عدم تاأثره بعيوب العقد الأ�صا�صي

ذلك تخطيه  وال�ضبب في  العادي،  للق�ضاء  مناف�ضاً حقيقياً 

الو�ضع  م��ع  تتنا�ضب  لحلول  وتقديمه  الوطنية  للقوانين 

الذاتي لمنازعات التجارة الدولية)1(.

وُيعد التحكيم من الو�ضائل البديلة لف�س المنازعات بعيداً 

النزاعات  ح��ل  على  الأط���راف  اتفق  ال��دول��ة، طالما  ق�ضاء  ع��ن 

النا�ضئة بينهم خارج �ضاحات المحاكم. فاتفاق التحكيم المبرم 

يلزم  ال���ذي  الرئي�ضي  العقد  ه��و  المتخا�ضمة  الأط����راف  بين 

الأطراف باللجوء اإلى المحكمين للف�ضل في منازعاتهم محل 

التفاق، بعيداً عن الق�ضاء العادي، فمحل هذا العقد هو تنظيم 

م�ضاألة الو�ضول اإلى العدالة التحكيمية بين الأطراف)2(.

الر�ضائية  ال��ع��ق��ود  ك��ب��اق��ي  التحكيم  ات��ف��اق  اأن  ول���ض��ك 

ي�����ض��ت��رط ل��ت��ن��ف��ي��ذه، ال��ت��اأك��د م���ن وج����ود ال��ر���ض��اء ال�����ض��ري��ح 

ر�ضاء  غاب  اإذا  التحكيم  عن  الحديث  يمكن  ول  لالأطراف، 

اأحد الأطراف، فالتحكيم كطريق ا�ضتثنائي لف�س المنازعات 

لنعقاد  الرئي�س  الم�ضدر  بمثابة  فيه  الأط��راف  ر�ضاء  ُيعد 

ال��واق��ع  ال��ن��زاع  ف��ي  للنظر  التحكيمية  الهيئة  اخت�ضا�س 

محل  النزاع  ح��دود  يو�ضح  ال��ذي  والأ�ضا�س  الطرفين،  بين 

تمييز  اأك��دت عليه محكمة  ما  المحكمين. وهذا  اخت�ضا�س 

استقاللية شرط التحكيم ومبدأ االختصاص باالختصاص
)في ضوء قانون وقضاء دولة اإلمارات العربية المتحدة(

د/ محمد مرسي عبده
مدر�ض القانون التجاري والبحري

كـليـة احلـقـوق - جـامـعـة حـلـوان

المنازعات  لف�س  البديلة  الو�ضائل  من  التحكيم  نظام  ُيعد 

طريق  بمثابة  فهو  الدولية،  التجارة  مجال  في  �ضيوعاً  الأك��ث��ر 

بديل عن الق�ضاء العادي لح�ضم المنازعات النا�ضئة عن العالقات 

ب�ضكل  النزاع  اأط��راف  اإليه  يلجاأ  العقدية، والذي  العقدية وغير 

م�ضارطة  في  اأو  العقد،  في  التحكيم  �ضرط  ب��اإدراج  �ضواء  اإرادي، 

تحكيم م�ضتقلة؛ فالإرادة الم�ضتركة لأطراف النزاع هي م�ضدر 

�ضلطات الُمَحّكم في ح�ضم النزاع، ولإ�ضدار حكم تحكيمي نهائي 

فيه يحوز حجية الأمر المق�ضي به بمجرد �ضدوره. 

المجتمع  م��ن  بالغ  باهتماٍم  التحكيم  نظام  حظي  وق��د 

ب�ضاأنه،  الدولية  التفاقيات  من  العديد  فاأبرمت  ال��دول��ي؛ 

واأن�ضئت العديد من المراكز المتخ�ض�ضة في حل المنازعات 

وه��ذا  اإقليمية،  اأو  دول��ي��ة  كانت  ���ض��واء  التحكيم،  طريق  ع��ن 

ال�ضتثمار  يتما�ضى مع حركة  التحكيم  كون  اإل��ى  يرجع  كله 
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ما لم يمتد البطالن اإلى �ضرط التحكيم ذاته.

ول�ضك اأن الحكمة من وراء اعتراف النظم القانونية بمبداأ 

ا�ضتقالل �ضرط التحكيم هو اأن الواقع العملي اأظهر لنا العديد 

م��ن ال��ح��الت ال��ت��ي ي��ح��اول فيها الأط����راف ال��ت��ه��رب م��ن اتفاق 

البتعاد  ثم  ومن  باطل،  الأ�ضا�ضي  العقد  باأن  بالدعاء  التحكيم 

المبداأ  فهذا  الدولة)14(.  ق�ضاء  اإل��ى  وال��رج��وع  التحكيم  ع��ن 

العقد  ببطالن  التم�ضك  من  الأط���راف  منع  ورائ��ه  من  الهدف 

�ضمانة  يمثل  وبالتالي  التحكيم؛  �ضرط  من  لالإفالت  الأ�ضلي 

لفعالية منظومة التحكيم. 

هذه ال�ضتقاللية لتفاق التحكيم يترتب عليها العديد من 

النتائج اأهمها؛ خ�ضوع كل من العقد الأ�ضلي واتفاق التحكيم 

يختاره  ال��ذي  القانون  عليه  يطبق  فالأخير  م�ضتقل،  لقانون 

الخ�ضوم، اأما العقد الأ�ضلي فيخ�ضع لقانون دولة القا�ضي اأو 

القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في دولة القا�ضي 

اإذا كان هناك عن�ضر اأجنبي)15(. وكذلك اخت�ضا�س المحكم 

بالف�ضل في النزاعات التي تثور ب�ضاأن توليه لمهمته اأو ب�ضاأن 

الخت�ضا�س  ب��م��ب��داأ  الفقه  ل��دى  ي��ع��رف  م��ا  وه��و  اخت�ضا�ضه 

 . compétence en compétence )16( بالخت�ضا�س

ثالثًا - مبداأ الخت�صا�ص بالخت�صا�ص:
ال��م��ب��ادئ  م��ن  بالخت�ضا�س  الخ��ت�����ض��ا���س  م��ب��داأ  يعتبر 

نتيجة  باعتباره  التحكيم  منظومة  داخ��ل  عليها  الم�ضتقر 

طبيعية ل�ضتقالل �ضرط التحكيم عن العقد الأ�ضلي، حيث 

بمنازعاتهم عن ق�ضاء الدولة واإحالتها اإلى التحكيم)11(.

في  الإم��ارات��ي  الم�ضرع  اأن  نجد  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 

قانون الإج��راءات المدنية والتجارية رقم 11 ل�سنة 1992 

في  الم�ضري  الم�ضرع  فعل  كما  ال��م��ب��داً  ه��ذا  اإل���ى  ي�ضر  ل��م 

اأنه  على  بن�ضه  الجديد  التحكيم  قانون  من   )23( ال��م��ادة 

العقد  �ضروط  عن  م�ضتقاًل  اتفاقاً  التحكيم  �ضرط  »يعتبر 

الآخر ول يترتب على بطالن العقد اأو ف�ضخه اأو اإنهائه اأي 

اأثر على �ضرط التحكيم الذي يت�ضمنه اإذا كان هذا ال�ضرط 

�ضحيحاً في ذاته«. وهو ذاته موقف الم�ضرع الفرن�ضي  في 

المادة 1447 من قانون الإجراءات المدنية الجديد، حيث 

اأكد على اأن اتفاق التحكيم م�ضتقل عن العقد المرتبط به 

ذاته  التحكيم  �ضرط  ك��ان  اإذا  اأم��ا  فعاليته،  بعدم  يتاأثر  ول 

باطاًل فاإنه يعتبر غير مكتوب)12(.

والجدير بالذكر اأن م�ضروع القانون التحادي الإماراتي 

في �ضاأن التحكيم في المنازعات التجارية قد تدارك وفطن 

الأ�ضلي، حتى  العقد  التحكيم عن  �ضرط  ا�ضتقالل  لأهمية 

ل يوؤخذ الأخير ذريعة للتخل�س من �ضرط التحكيم، فن�س 

م�ضتقاًل  التحكيم  اتفاق  »يكون  اأن��ه  على   )7/1( المادة  في 

عن �ضروط العقد الأخرى، ول يترتب على بطالن العقد اأو 

ف�ضخه اأو اإنهائه اأي اأثر على اتفاق التحكيم الذي يت�ضمنه 

اإذا كان هذا ال�ضرط �ضحيحاً في ذاته«.

وتاأكيداً على ذلك ذهبت محكمة تمييز دبي)13( اإلى اأن 

بطالن العقد الأ�ضلي المت�ضمن �ضرط التحكيم اأو ف�ضخه 

�ضرط  يظل  اأن  م��ن  يمنع  ل  اإن��ه��ائ��ه  اأو  

لأثره  ومنتجاً  �ضارياً  التحكيم 

التحادي في �ضاأن التحكيم في المنازعات التجارية.

التحكيم  اتفاقات  اأن معظم  اإلى  العملي  الواقع  ي�ضير  اأخيراً، 

على  الأط���راف  فيها  يتفق  التي  الأول���ى،  ال�ضورة  طريق  عن  تتم 

النا�ضئة  المنازعات  باإحالة  يق�ضي  الأ�ضلي،  العقد  في  بند  و�ضع 

ب��دوره  الأم��ر  وه��ذا  التحكيم.  �ضرط  اأو  التحكيم  اإل��ى  العقد  عن 

يجعل اأكثر ما يثار هو مدى ارتباط هذا ال�ضرط بالعقد الأ�ضلي، 

اأو بطريقة اأخرى، ما هو م�ضير �ضرط التحكيم الذي يرد �ضمن 

اتفاق باطل؟ فهل يبطل ال�ضرط تبعاً لبطالن العقد الأ�ضلي وفقاً 

يترتب عليه  اأي عقد  ب��اأن بطالن  العامة  القواعد  به  لما تق�ضي 

التحكيم  �ضرط  يظل  اأم  واأحكام؟  �ضروط  من  ت�ضمنه  ما  بطالن 

�ضحيحاً وينعقد الخت�ضا�س للهيئة التحكيمية لتف�ضل في مدى 

�ضحة العقد الأ�ضلي اأو بطالنه. وهذا محور النقطة التالية.

ثانيًا - ا�صتقللية �صرط التحكيم:
التحكيم هو  التي تحكم منظومة  المبادئ  اأهم  ُيعد من 

ا�ضتقالل �ضرط التحكيم عن العقد الأ�ضلي مو�ضوع النزاع، 

عن  منف�ضاًل  يكون  التحكيم  �ضرط  اأن  يعني  المبداأ  فهذا 

العقد الأ�ضا�ضي، فالعيوب التي توؤثر على العقد الأ�ضا�ضي ل 

توؤثر في اتفاق التحكيم ذاته، فالأخير لديه مناعة فال يتاأثر 

ببطالن العقد الأ�ضا�ضي اأو ف�ضخه)9(. 

بذلك يعتبر �ضرط التحكيم بمثابة ت�ضرف قانوني م�ضتقل، 

اأ�ضلية)10(، حيث ل  قانونية  بنود عالقة  �ضمن  وارداً  كان  واإن 

يتوقف وجود اأو �ضحة �ضرط التحكيم على وجود اأو �ضحة العقد 

الأ�ضلي، وبالتالي يجوز اأن يكون العقد الأ�ضلي باطاًل و�ضرط 

فاأ�ضا�س  بذاتها.  قائمة  قانونية  وح��دة  فهو  �ضحيحاً،  التحكيم 

العقد  ع��ن  و�ضببه  محله  اخ��ت��الف  التحكيم  ���ض��رط  ا�ضتقالل 

تتعلق  الف�ضل في منازعة  التحكيم هو  �ضرط  الأ�ضلي؛ ومحل 

البعد  في  الأط��راف  رغبة  هو  و�ضببه  الأ�ضلي،  العقد  بمو�ضوع 

دبي)3( عندما قررت اأن التحكيم يرتكز على اأ�ضا�ضين: هما 

واإق��رار  التحكيم،  على  الت��ف��اق  في  متمثلة  الخ�ضوم  اإرادة 

الم�ضرع لهذه الإرادة باإجازته اللجوء اإلى التحكيم.

بين  ات��ف��اق  ب��اأن��ه  التحكيم  ات��ف��اق  تعريف  يمكن  ل��ذل��ك 

طرفين اأو اأكثر يلتزمون بمقت�ضاه بت�ضوية المنازعات التي 

اأكثر)4(.  اأو  محكم  بوا�ضطة  بينهم   - تن�ضاأ  قد  اأو   - ن�ضاأت 

فالتحكيم يقت�ضي وجود اتفاق بين طرفين على عدم اللجوء 

لق�ضاء الدولة لف�س المنازعات التي بينهم، �ضواء كان هذا 

التفاق واقعاً على كل اأو بع�س المنازعات التي ن�ضاأت اأو قد 

تن�ضاأ بينهما ب�ضاأن عالقة تعاقدية اأو غير تعاقدية)5(. فاآلية 

على  طرفين  بين  معين  ن���زاع  ع��ر���س  على  ت��ق��وم  التحكيم 

اأو  اأو بتفوي�س منهما،  الغير يعين باختيارهما،  محكم من 

على �ضوء �ضروط يحددونها ليف�ضل في النزاع بقرار قاطع 

اإليه،  الطرفان  اأحالها  التي  جوانبها  في  الخ�ضومة  لدابر 

خالل  من  تف�ضيلياً  نظره  بوجهة  منهما  كل  يدلي  اأن  بعد 

�ضمانات التقا�ضي الرئي�ضة)6(.

اأن قانون الإج��راءات المدنية  اإلى  ومن الحري الإ�ضارة 

التحكيم، وه��و ما تم  اتفاق  ي��رد فيه تعريف  لم  الإم��ارات��ي 

في  التحكيم  ب�ضاأن  الت��ح��ادي  القانون  م�ضروع  في  ت��دارك��ه 

اأن  ال��م��ادة الأول���ى على  ال��ت��ج��اري��ة، حيث ن�ضت  ال��م��ن��ازع��ات 

اتفاق التحكيم هو »اتفاق اأطراف التحكيم باإرادتهم الحرة 

على اللتجاء اإلى التحكيم لت�ضوية كل اأو بع�س المنازعات 

التي ن�ضاأت اأو ممكن اأن تن�ضاأ بينهم بمنا�ضبة عالقة قانونية 

معينة عقدية كانت اأو غير عقدية«.

بح�ضب  التحكيم  اتفاق  �ضورة  تتحدد  اأخ��رى،  ناحية  من 

الوقت الذي توافقه اإرادة الأطراف على اللجوء اإلى التحكيم 

�ضابقاً على وقوع  وال��ذي قد يكون  العادي،  الق�ضاء  بدًل عن 

�ضورة  ياأخذ  قد  التحكيم  فاتفاق  عليه)7(؛  لحقاً  اأو  النزاع 

 Clause ضرط في العقد الأ�ضلي اأ�ضا�س الرابطة القانونية�

اإل��ى  الأ���ض��ل��ي  العقد  يحيل  ق��د  كما   ،compromissoire
التحكيم  اتفاق  ياأخذ  وق��د  التحكيم،  �ضرط  تت�ضمن  وثيقة 

ن�ضوب  وبعد  الأ�ضلي  العقد  عن  منف�ضل  لحق  اتفاق  �ضورة 

وثيقة  اأو  التحكيم  م�����ض��ارط��ة  عليه  يطلق  م��ا  وه���و  ال���ن���زاع، 

التحكيم الخا�ضة )Le compromise( )8(. وهذا ما اأقره 

الم�ضرع الإماراتي في المادة )203/1( من قانون الإجراءات 

المدنية، وتم التاأكيد عليه في المادة )6( من م�ضروع القانون 

بطلن العقد الأ�صلي املت�صمن �صرط التحكيم 

اأو ف�صخه اأو  اإنهائه ل مينع من اأن يظل �صرط 

التحكيم �صاريًا ومنتجًا لأثره ما مل ميتد البطلن 

اإىل �صرط التحكيم ذاته

ك
ملعلومات
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وج��وده؛  عدم  اأو  الأ�ضلي  العقد  بطالن  بحجة  التحكيم  �ضرط 

بيد اأن هذا الأمر يقيده ال�ضالح العام الذي قد يفر�س انعقاد 

اخت�ضا�س الق�ضاء العادي حتى في ظل وجود �ضرط التحكيم.

وتطبيق  الأ�ضلي  العقد  في  التحكيم  �ضرط  وج��ود  فمع 

دون  يحول  هذا ل  اأن  اإل  التحكيم،  �ضرط  ا�ضتقاللية  مبداأ 

�ضلب اخت�ضا�س المحكم، وعودة الخت�ضا�س لق�ضاء الدولة، 

حيث يمتنع على المحكم الف�ضل في �ضحة اتفاق التحكيم 

وحدوده ويترك الأمر لقا�ضي الدولة؛ فال يوجد ما يمنع 

باعتباره  ال��ع��ادي  الق�ضاء  اإل��ى  التوجه  م��ن  الأط����راف  اأح��د 

�ضاحب الخت�ضا�س الأ�ضيل والولية العامة في الف�ضل في 

المنازعات، وذلك في الحالة التي يكون فيها �ضرط التحكيم 

ظاهر البطالن اأو كان هناك ا�ضتحالة في تنفيذه)20(.

الحالة  التحكيم  ل�����ض��رط  ال��ظ��اه��ر  ب��ال��ب��ط��الن  ويق�ضد 

اأن يكون  اأي  للنظام العام،  التي يكون فيها ال�ضرط مخالفاً 

يجوز  ل  بم�ضائل  مو�ضوعه  حيث  من  متعلقاً  ال�ضرط  ه��ذا 

ال�ضلح فيها، اأو تتعار�س مع القيم والأ�ض�س التي يقوم عليها 

المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وبالتالي اإذا 

باعتباره  العادي  للق�ضاء  الأ�ضلي  العقد  اأط��راف  اأح��د  لجاأ 

�ضاحب الخت�ضا�س الأ�ضيل لينظر نزاعاً ن�ضاأ ب�ضبب العقد، 

التحكيم  ات��ف��اق  ب��وج��ود  بالتم�ضك  الآخ���ر  ال��ط��رف  ق��ام  ث��م 

اأن تق�ضي بعدم  المحكمة  الأول��ى، فيجب على  الجل�ضة  في 

اخت�ضا�ضها اإذا تبين لها وجود اتفاق تحكيم �ضحيح، اأما اإذا 

كان اتفاق التحكيم ظاهر البطالن دون البحث في م�ضمون 

التفاق -كما لو كان مو�ضوع العقد الأ�ضلي مخالفاً للنظام 

العام - ا�ضتمرت المحكمة في نظر الدعوى)21(. 

اأما ا�ضتحالة تنفيذ �ضرط التحكيم فتظهر في الحالة 

التي يكون فيها �ضرط التحكيم غام�ضاً اأو متعار�ضاً مع 

العقد الأ�ضلي، اأو كما ذهبت محكمة تمييز دبي)22( اإلى 

التحكيم على جهتين  اتفاق  اأن ين�س في  اأن��ه قد يكفي 

تنفيذ  ل�ضتحالة  ك�ضبب  النزاع  في  للف�ضل  مختلفتين 

اتفاق التحكيم وعودة الخت�ضا�س للق�ضاء العادي. 

في حكم  العليا)23(  التحادية  المحكمة  ذهبت  وقد 

يترتب عليه بطالن  الأ�ضلي  العقد  اأن بطالن  اإل��ى  لها 

نظر  ف��ي  الخت�ضا�س  يبقى  ث��م  وم��ن  التحكيم،  �ضرط 

الولية  �ضاحب  الدولة  لق�ضاء  الأ�ضلي  العقد  بطالن 

عن  ال�ضادر  الحكم  هذا  النزاع.  في  الف�ضل  في  العامة 

�ضحة العقد الأ�ضلي اأو بطالنه، دون اأن ت�ضدر حكماً ب�ضحة 

اأو بطالنه؛ فاإذا تاأكدت من �ضحته ا�ضتمرت  العقد الأ�ضلي 

في اإجراءات التحكيم، اأما اإذا تبين لها بطالن العقد الأ�ضلي 

ق�ضت بعدم ال�ضتمرار في اإجراءات التحكيم)19(. 

العقد  ع��ن  التحكيم  �ضرط  ا�ضتقالل  م�ضاألة  اإن  اأخ��ي��راً، 

الأ�ضلي، واخت�ضا�س المحكم بالف�ضل في �ضحة اخت�ضا�ضه 

ومدى هذا الخت�ضا�س، قد يوجد ما يحد منه؛ حيث ي�ضلب 

اإلى  النزاع  نظر  ويعود  التحكيمية  الهيئة  من  الخت�ضا�س 

ق�ضاء الدولة العادي؛ وذلك على النحو التالي.

رابعًا - القيد الوارد على مبداأ الخت�صا�ص بالخت�صا�ص:
اإذا كان الأخذ بمبداأ ا�ضتقالل �ضرط التحكيم وما ينتج عنه 

من اخت�ضا�س هيئة التحكيم بالف�ضل في كافة الدفوع المتعلقة 

ايجابي  اأث���ر  ل��ه  الخت�ضا�س  ه��ذا  وح���دود  اخت�ضا�ضها  ب�ضحة 

من  التهرب  من  الأط���راف  يمنع  حيث  التحكيم،  منظومة  على 

اأو بطالنه ل يوؤثر في �ضرط  اإن عدم وجود العقد الأ�ضلي 

المحكم  اخت�ضا�س  �ضينعقد  وبالتبعية  ال�ضحيح؛  التحكيم 

بنظر المنازعة التحكيمية، ويكون له وحده �ضلطة الف�ضل 

اأو  الأ�ضلي  العقد  ان��ع��دام  ب�ضاأن  تثور  التي  المنازعات  ف��ي 

بطالنه، ومدى تاأثير ذلك على اتفاق التحكيم.

اأ���ض��ب��ح  ال�ضحيح  التحكيم  ���ض��رط  ب��م��وج��ب  فالمحكم 

حق  ول��ه  التحكيم،  خ�ضومة  نظر  في  الخت�ضا�س  �ضاحب 

الف�ضل في كافة الدفوع المتعلقة ب�ضحة اخت�ضا�ضه وحدود 

بعدم  المتعلقة  الدفوع  بينها  من  والتي  الخت�ضا�س،  ه��ذا 

�ضحة العقد الأ�ضلي)17(.

وم���ب���داأ الخ��ت�����ض��ا���س ب��الخ��ت�����ض��ا���س اأخ����ذ ب���ه ال��م�����ض��رع 

ال��م��ادة  ف��ي  بن�ضه  ال��ج��دي��د  التحكيم  ق��ان��ون  ف��ي  الم�ضري 

)22/1( على اأنه »تف�ضل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة 

عدم  على  المبنية  ال��دف��وع  ذل��ك  ف��ي  بما  اخت�ضا�ضها  بعدم 

�ضموله  عدم  اأو  بطالنه  اأو  �ضقوطه  اأو  تحكيم  اتفاق  وج��ود 

لمو�ضوع النزاع«. وهو نف�س موقف الم�ضرع الفرن�ضي الذي 

المدنية على  الإج���راءات  قانون  1466 من  المادة  اأك��د في 

في  الف�ضل  �ضلطة  �ضاحبة  وح��ده��ا  التحكيمية  الهيئة  اأن 

الدعاءات المتعلقة باأ�ضا�س اخت�ضا�ضها ونطاق وحدود هذا 

الخت�ضا�س.

وهو الموقف الذي تبناه م�ضروع القانون التحادي 

التجارية،  المنازعات  في  التحكيم  �ضاأن  في  الإم��ارات��ي 

حيث تن�س المادة )7/2( على اأنه »ل يترتب على الدفع 

اإجراءات  اإنهاء العقد الأ�ضلي وقف  اأو  اأو ف�ضخ  ببطالن 

�ضحة  م��دى  في  تف�ضل  اأن  التحكيم  ولهيئة  التحكيم، 

اأو بطالنه«. وهو ما ذهبت اإليه محكمة  العقد الأ�ضلي 

تمييز دبي)18( التي ق�ضت باأن بطالن اأو ف�ضخ اأو اإنهاء 

العقد الأ�ضلي ل اأثر له على �ضرط التحكيم، طالما لم 

يمتد البطالن اإلى ال�ضرط ذاته، باعتبار اأن له مو�ضوعه 

فيه  التحكيم  الم�ضترط  ال��ن��زاع  ا�ضتبعاد  وه��و  الخا�س 

من ولية المحاكم، واإ�ضناد ولية الف�ضل فيه اإلى هيئة 

التحكيم.

اأن اخت�ضا�س الهيئة التحكيمية  والجدير بالإ�ضارة هنا 

الأ�ضلي  العقد  �ضحة  بعدم  المتعلقة  ال��دف��وع  ف��ي  بالنظر 

ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ال���دف���وع ال��ت��ي ت��وؤث��ر ف��ي اخ��ت�����ض��ا���س هيئة 

النظر في  النزاع هو اخت�ضا�س قا�ضر على  التحكيم بنظر 

مبداأ الخت�صا�ص بالخت�صا�ص..

لهيئة التحكيم وحدها �صلطة

الف�صل يف نطاق وحدود اخت�صا�صها
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 MAYER )P.(، Les limites de la séparabilité de la clause.9
 .compromissoire، Revue de l’Arbitrage 1998، p. 359

ال��دول��ي  ال��ت��ج��اري  التحكيم  ق��ان��ون  ���ض��الم��ة،  ال��ك��ري��م  اأح��م��د ع��ب��د  10.د/ 
والداخلي، دار النه�ضة العربية 2004، �س240.

ال��م��ح��ك��م��ة الت���ح���ادي���ة ال��ع��ل��ي��ا ل���م ي�����ض��ل��ب الخ��ت�����ض��ا���س 

م���ن ال��م��ح��ك��م وم���ا ا���ض��ت��ق��ر ع��ل��ي��ه ال��ف��ق��ه وال���ق���ان���ون من 

اإن  بل  الأ�ضلي،  العقد  عن  التحكيم  �ضرط  ا�ضتقاللية 

اتفاق التحكيم ذاته ل يمكن تطبيقه، لأنه غير م�ضروع 

لمخالفته النظام العام؛ حيث اإن الحكم الم�ضار اإليه كان 

ال�ضالمية،  لل�ضريعة  مخالفة  قانونية  بعالقة  يتعلق 

العربية  الإم����ارات  دول���ة  ف��ي  ال��ع��ام  للنظام  مخالفة  اأي 

الظاهر  البطالن  ح��الت  م��ن  تعد  وبالتالي  المتحدة، 

الذي يمتد اأثره من العقد الأ�ضلي اإلى �ضرط التحكيم 

النزاع  للف�ضل في  ي�ضتلزم عودة الخت�ضا�س  ذاته، مما 

اإلى الق�ضاء العادي. 

اخلامتة
اأن دول����ة الإم������ارات العربية  راأي���ن���ا ف��ي ه���ذه الإط���الل���ة 

للتحكيم وت�ضوية  اأن ت�ضبح مق�ضداً عالمياً  المتحدة يمكن 

النزاعات التجارية لما تملكه من بنية تحتية قانونية خا�ضة 

بمنظومة التحكيم، ل�ضيما الجهود المبذولة حالياً من قبل 

الدولة لإ�ضدار قانون اتحادي ينظم العملية التحكيمية.

العدالة  �ضور  من  �ضورة  يمثل  التحكيم  اأن  اإل��ى  وتعر�ضنا 
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الخا�ضة التي ت�ضهم في تخفيف العبء على ق�ضاء الدولة، والتي 

تقوم على اإرادة الخ�ضوم واإقرار الدولة لهذه الإرادة؛ فالركيزة 

الأ�ضا�ضية للتحكيم محلها اتفاق الأطراف على طرح المنازعات 

التي ن�ضاأت اأو قد تن�ضاأ بينهم على �ضخ�س اأو جهة معينة للف�ضل 

بينهم، بعيداً عن ق�ضاء الدولة وتعقيداته الإجرائية.

العقد  في  ي��رد  �ضرط  �ضورة  ياأخذ  قد  التحكيم  اأن  كما 

الأ���ض��ل��ي اأ���ض��ا���س ال��راب��ط��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، اأو ف��ي ���ض��ورة اتفاق 

لحق على النزاع منف�ضل عن العقد الأ�ضلي، واأن من اأهم 

عليها  وا�ضتقرت  التحكيم  منظومة  تحكم  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادئ 

العقد  التحكيم عن  �ضرط  ا�ضتقالل  القانونية مبداأ  النظم 

التحكيم  �ضرط  اأن  يعني  وال���ذي  ال��ن��زاع،  مو�ضوع  الأ�ضلي 

توؤثر  التي  فالعيوب  الأ�ضا�ضي؛  العقد  عن  منف�ضاًل  يكون 

على العقد الأ�ضا�ضي ل توؤثر في اتفاق التحكيم ذاته.

عنها  ينتج  التحكيم  �ضرط  ا�ضتقاللية  اأن  اإل��ى  وانتهينا 

ب�ضاأن  توؤثر  التي  النزاعات  بالف�ضل في  المحكم  اخت�ضا�س 

توليه لمهمته اأو ب�ضاأن اخت�ضا�ضه وهو ما يعرف لدى الفقه 

المحكمة  موقف  وراأينا  بالخت�ضا�س،  الخت�ضا�س  بمبداأ 

تقف  وك��ي��ف  م��ن��ه،  دب���ي  تمييز  ومحكمة  العليا  الت��ح��ادي��ة 

فكرة النظام العام قيداً على هذا المبداأ لتعيد الخت�ضا�س 

العامة في  العادي باعتباره �ضاحب الولية  لق�ضاء الدولة 

نظر النزاعات التي تثور بين الأ�ضخا�س.
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�سمن اإطار يوم العمل الإن�ساين الإماراتي وتخليداً لذكرى املغفور له باإذنه تعاىل الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، والذي يوافق 19 رم�ضان 

الت�سوير  ال�سوئي، م�سابقة  للت�سوير  الدولية  اآل مكتوم  بالتعاون مع جائزة حمدان بن حممد بن را�سد  الق�سائي  من كل عام، يطرح معهد دبي 

الفوتوغرايف »اإن�سانيته...اإلهام املبدعني«، اإذ يدعو املعهد امل�سورين من جميع اأنحاء الدولة لتقدمي اأف�سل ما لديهم من لقطات �سمن هذه امل�سابقة.

و�سيتم حتكيم ال�سور املقدمة، ليتم تكرمي الفائزين، وطباعة ال�سور الفائزة يف كتاب فاخر يخّلد هذه الذكرى.

و�سيكون مو�سوع امل�سابقة اإن�سانية ال�سيخ زايد املتمثلة يف �سخ�سه اإ�سافة اإىل تلك القيم الإن�سانية التي غر�سها يف اأبنائه املواطنني، حيث �سي�ستوحي 
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امل�سابقة  هذه  توفر  اإذ  املبدعة،  املواهب  لرعاية  ي�سعى  كما  عليها،  ال�سوء  واإلقاء  الإن�ساين  العمل  جت�سيد  اإىل  املبادرة  هذه  من  يهدف  واملعهد 

الفوتوغرافية فر�سة جيدة جلميع املحرتفني ل�ستعرا�ض قدراتهم.

امللتقطة  ال�سور  تكون  واأن  بامل�سابقة  اخلا�ض  بامل�سمون  التقيد  �سرورة    
1

معربة عنه .

.jpeg 2  اأن تكون الأعمال امل�ساركة حمفوظة ب�سيغة

.2MB 3  األ يقل حجم ال�سورة الواحدة عن

4  املناف�سة متاحة للهواة ولكل الأعمار ومن كال اجلن�سني .

اأر�ض  على  واملقيمني  املواطنني  من  اجلن�سيات  لكافة  متاحة  املناف�سة    5
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                             الفائز الثاين: 7.000 درهم

                             الفائز الثالث: 5.000 درهم

 

هذه  يخلد  كتاب  يف  املختارة  ال�سور  وطباعة  الفائزين  بقية  تكرمي  و�سيتم 

الذكرى .   

مـبادرة

شروط المسابقة

بالتعاون معتنظــيم
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مـن روائع
 اجتهادات القضاء 

في دولة اإلمارات
إعداد/ أ . د محمد محمد محمد أبو زيد

اأ�ستاذ القانون املدين مبعهد دبي الق�سائي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ُكُموْا ِباْلَعْدِل« ا�ِص اأَن حَتْ »َواإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ الَنّ

�صدق اهلل العظيم

 فالعدل اأ�ضا�س الملك.
 ، عل���يُّ ومق���ام  و�ض���نة متبع���ة،  فري�ض���ة محكم���ة،  والق�ســاء   

. ومن�ضب نبويُّ

 وال�سلطة الق�سائية اأبرز مقومات الدولة الحديثة.
 واحلكــم الق�ســائي ي���د العدال���ة، واأداته���ا الفعال���ة ف���ي حماية 
الكرام���ة  و�ض���ون  والأعرا����س،  الدم���اء  و�ض���يانة  الحق���وق، 

والحري���ات، وب���ه يف�ض���ل بي���ن النا����س فيم���ا يق���ع بينه���م م���ن 

خ�ضومات فيوؤتى كل ذي حٍق حقه. 

ولعل من اأمانة الكلمة والنطق بالحق اأن ن�ضجل ما يجري في 

�ضاحات محاكم دبي وما يقوم به الجهاز الق�ضائي من ن�ضاطات 

قانونية وق�ضائية اأكثر عمقاً، واأ�ضرع تقدماً، واأمهر حرفية في 

اأحكام تتميز ببراعة ال�ضتق�ضاء وبعد النظر،  �ضبيل ا�ضت�ضدار 

تتفق  حلول  لتقديم  وال���ض��ت��ق��راء،  ال�ضتنباط  ورج��اح��ة  وق��وة 

وابتداع  جانب،  من  بها  المعمول  الت�ضريعات  تطبيق  و�ضحيح 

التي  ال��ت��ط��ورات  وت��واك��ب  الع�ضر  متغيرات  م��ع  تتوافق  حلول 

تطراأ على المجتمع من جانب اآخر، لتكون المح�ضلة بناء تراث 

قانوني وق�ضائي اأ�ضا�ضه قواعد ومبادئ قانونية ير�ضيها الق�ضاء 

الإماراتي في �ضاأن مو�ضوعات ت�ضمل كافة مناحي الحياة.

في  وت�ضود  وقانونية،  ق�ضائية  نه�ضة  معالم  ُت�ضيد  التراث  وبهذا 

المجتمع قواعد العدل والإن�ضاف م�ضتقرة في النفو�س وال�ضمائر 

والوجدان، وتنت�ضر في ربوعه قيم الخير وال�ضالم والأمن والأمان.

اأر���ض��اه��ا الق�ضاء  ل��ق��واع��د وم��ب��ادئ قانونية  ن��م��اذج  وه��ا ه��ي 

ومحكمة  العليا  التحادية  المحكمة  في  ممثاًل  الإم��ارات��ي 

لقارئنا  نقدمها  الخيمة  راأ���س  نق�س  ومحكمة  دب��ي،  تمييز 

تزويداً  القانونية  بالدرا�ضات  والمهتم  المتخ�ض�س  العزيز 

نقدمها  كما  قانونية،  ومبادئ  قواعد  من  الطيب  بالزاد  له 

لقارئنا العزيز غير المتخ�ض�س كثقافة قانونية نرى اأنه ل 

غنى له عنها في هذا الزمان الذي نعي�ضه.

محكمة  م��ن  وال�����ض��ادر  بعاليه  اإل��ي��ه  الم�ضار  الحكم  ه��ذا 

نق�س راأ�س الخيمة، يعد خطوة م�ضيئة في مجال الجتهاد 

يت�ضمن  فالحكم  ال�ضغير.  لحماية  المنا�ضر  الإم���ارات���ي 

المبادئ  ذات  الأحكام  اإلى  ين�ضم  مبداأ جديداً، وبذلك فهو 

و�ضنعر�س له بطريقة مب�ضطة فيما يلي:

اأوًل: املو�صوع
على  نف�س  كولي  واأب  كحا�ضنة  اأم  بين  بنزاع  يتعلق  والأم��ر 

الأم  اإل��زام  فيها  دع��وى يطلب  الأب  رفع  اإذ  المح�ضون.  ال�ضغير 

المختلطة  الأجنبية  المدار�س  من  ال�ضغيرين  ولديهما  بنقل 

اإلى مدر�ضة حكومية غير مختلطة. واأو�ضح في دعواه اأنهما كانا 

قد اتفقا على تعليم ال�ضغيرين في المدار�س الحكومية، وعلى 

اإلحاقهما  الدرا�ضة في حالة  الأم وحدها م�ضروفات  تتحمل  اأن 

بمدار�س خا�ضة، واأن هذا التفاق كان قد تم قبل بلوغ ال�ضغيرين 

ال�ضن الذي يخ�ضى معه فتنة الختالط.. ولذا فرفع دعواه.

ثانيًا: حكم حمكمة ال�صتئناف )اعتبار �صلطة الأب ويل 
النف�ص على ال�صغري �صلطة مطلقة(

ال��دع��وى.  ب��رف�����س  درج���ة  اأول  محكمة  حكمت  اأن  ب��ع��د 

فا�ضتاأنف الأب الحكم اأمام محكمة ا�ضتئناف راأ�س الخيمة.

ق�ضت محكمة ال�ضتئناف باإلغاء حكم محكمة اأول درجة 

اأو خا�ضة  اإل��ى مدر�ضة حكومية  ال�ضغير  بنقل  الأم  وب��اإل��زام 

غير مختلطة وبنقل ال�ضغيرة اإلى مدر�ضة خا�ضة بالبنات.

اأن  الماثل  الحكم  التي وردت في  الأ�ضباب  ويبدو من خالل 

محكمة ال�ضتئناف ا�ضتندت اإلى المادة )178( من قانون الأحوال 

ال�ضخ�ضية رقم 28 ل�سنة 2005 التي تن�س على اأن  »الولية على 

النف�س: هي العناية بكل ما له عالقة ب�ضخ�س القا�ضر والإ�ضراف 

اإع��داداً  عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته، واإع��داده 

�ضالحاً ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه.«

وتوجيه  ال�ضغير  تعليم  ي��ن��درج  ال��ن�����س  ل��ه��ذا  ف��وف��ق��اً 

حياته تحت الولية على النف�س وهي ولية تعطي للولي 

وتربية  ح��ف��ظ  م��ن  عليه  ال��م��ول��ى  بنف�س  تتعلق  �ضلطة 

وتعليم وتوجيه. اإذ بها تكتمل تربية الطفل التي ابتداأت 

بالح�ضانة ويخ�ضع لها ال�ضغير وال�ضغيرة.

ات��ج��ه��ت �ضوب  ال���ض��ت��ئ��ن��اف  اأن محكمة  ه��ي  ال��خ��ال���ض��ة 

اإعطاء الأب القول الف�ضل باعتباره ولي النف�س. فهو وحده 

1 �صخـ�صـيةاأحــــوال

الولية على النف�ص
 بني 

الإطلق           و                التقييد

عند الخالف بين )الأب ولي النف�س( و)الأم الحا�ضنة( 

ال�����ض��غ��ي��ر، فال  ال��ت��ي يتعلم فيها  ال��م��در���ض��ة  اخ��ت��ي��ار  ب�����ض��اأن 

يكون ح�ضم الأمر لالأب، ول يقدم راأيه، بل الأمر فيه وفقاً 

لمقت�ضى م�ضلحة ال�ضغير.

هكذا ق�ضت محكمة نق�س راأ�س الخيمة في 2011/6/12 

الطعن رقم )12( ل�ضنة )6( ق اأحوال �ضخ�ضية 

مجموعة الأحكام �س 905 ق )126(.
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الت��ح��ادي��ة،  المحكمة  ع��ن  ال�����ض��ادر  الثاني  الحكم  وف��ي 

في  واردة  ت��ك��ن  ل��م  ال�����ض��غ��ي��ر  م�ضلحة  اأن  ي��الح��ظ  وح��ي��ث 

النزاع، فقد ا�ضتح�ضنت المحكمة الحكم ال�ضادر من محكمة 

اأول درجة والذي ق�ضى  ال�ضتئناف والموؤيد لحكم محكمة 

يختار  اأن  الطفلة  على  ال��ول��ي  باعتباره  الأب  ح��ق  م��ن  ب���اأن 

لم�ضلحة  نفعاً  اأك��ث��ر  فيها  وي���رى  ي��ري��ده��ا  ال��ت��ي  ال��م��در���ض��ة 

الطفلة ولتقاليدها الإ�ضالمية واأن لي�س للحا�ضنة اأن تقف 

حائاًل دون رغبته ول معقب على ذلك اإل اإذا ق�ضد الإ�ضرار 

بالمح�ضون. وهو غير وارد في واقعة الدعوى)4(.

اخلل�صة:
الحكم ال�ضادر من محكمة نق�س راأ�س الخيمة من خالل 

و�ضياغته  الدقيق،  وتحليله  لمنهجه،  المنطقي  الت�ضل�ضل 

)الولية  مفاده  مبداأ  ير�ضي  الحا�ضمة  المحددة  الوا�ضحة 

�ضلطة  واإن��م��ا  مطلقة  �ضلطة  ال��ول��ي  ت��خ��ول  ل  النف�س  على 

مقيدة، لم�ضلحة المولى عليه(.

وين�ضم هذا الحكم اإلى الحكمين ال�ضادرين من المحكمة 

التحادية العليا ومحكمة تمييز دبي فيتعزز المبداأ.

لبنات �ضرح  اإل��ى  الثالثة  الأح��ك��ام  تن�ضم  المجمل  وف��ي 

في  اأ�ضرنا  وكما   – المح�ضلة  لتكون  الإم��ارات��ي،  الجتهاد 

ق�ضائياً  قانونياً  ت��راث��اً   – ال��ب��اب  ل��ه��ذا  الفتتاحية  الكلمة 

الإماراتي  الق�ضاء  ير�ضيها  قانونية  ومبادئ  قواعد  اأ�ضا�ضه 

هو  اآخ��ر  مجال  في  مانتابعه  الحياة.وهو  مناحي  كافة  في 

الم�ضوؤولية الطبية على نحو ما حال..

ارتاأت في الختالط خطراً على ال�ضغار اأو مظنة حرمة ما 

�ضرحت باإن�ضائها ومن ثم يكون طلب المطعون �ضده بنقل 

الذكر ل �ضند  �ضالفة  ال�ضغير )..............( من مدر�ضته 

له من الواقع والقانون ويتناق�س مع م�ضلحته بما يوجب 

الحد من وليته ال�ضرعية في هذا ال�ضاأن.

ه���ذا ال��ح��ك��م ال��م��اث��ل ي�����ض��ج��ل م���ع ح��ك��م��ي��ن اآخ���ري���ن في 

منازعات مماثلة )خالف بين الحا�ضنة وولي النف�س ب�ضاأن 

المدر�ضة التي يتعلم فيها ال�ضغير(.

دب�����ي ف��ي  ت��م��ي��ي��ز  ال���ح���ك���م الأول �����ض����ادر ع����ن م��ح��ك��م��ة 

المحكمة  ع��ن  ���ض��ادر  ال��ث��ان��ي  وال��ح��ك��م  2009/5/12م)2( 
ودون  وب��اإي��ج��از،  2004/12/18م)3(  ف��ي  العليا  الت��ح��ادي��ة 

 – )حيث  الحكمين،  هذين  ب�ضاأن  تف�ضيالت  اإل��ى  التطرق 

بم�ضيئة اهلل – �ضنخ�ض�س لهما درا�ضة( فاإن الحكم الأول، قد 

اعتد بم�ضلحة ال�ضغير والتفت عن حكم محكمة ال�ضتئناف 

اإلى  النف�س  ول��ي  الأب  باإجابة  درج��ة  اأول  لمحكمة  الموؤيد 

دبي  في   )..............( المدر�ضة  من  ال�ضغير  بنقل  طلبه 

اإلى المدر�ضة ).............( في ال�ضارقة.

ال��م��ادت��ي��ن  ف��ي  ال��ن�����س  اأن  التمييز  محكمة  ق�ضت  اإذ 

 2005 ل�سنة   28 رق��م  ال��ق��ان��ون  م��ن  )اأ(   1/178  ،1/148
المذكرة  ق��ررت��ه  م��ا  ال�ضخ�ضية، وعلى  الأح���وال  ���ض��اأن  ف��ي 

من  له  بما  ل��الأب  اأن  م���وؤداه  الن�ضين  لهذين  الإي�ضاحية 

اأمه الحا�ضنة  الولية على نف�س المح�ضون الذي في يد 

�ضوؤون تعليمه ودرا�ضته وتقدير  – اأن يتكفل برعايته في 
مالءمة نوع العلم ومكانه لولده المح�ضون، اإل اإذا تعار�س 

ذلك مع)م�ضلحة المح�ضون(.

من اأكثر الأمور خطراً واأعمقها ات�ضاًل باإعداد ال�ضغير المولى 

عليه لمواجهة متطلبات الحياة ولذا فاإن �ضلطة ولي النف�س في 

لل�ضغير  واأ�ضلح  اأنفع  هو  ما  ويحدها  يقيدها  الخ�ضو�س  هذا 

بح�ضب مقت�ضيات بيئته ومجتمعه وعرف زمانه.

النف�س  ول��ي  م��راع��اة  وج���وب  المحكمة على  ���ض��ددت   -  5
النف�س هذه الحدود  )لم�ضلحة ال�ضغير( فاإذا لم يراع ولي 

الولية  له من  بما  القا�ضي  على  وليته وجب  ممار�ضة  في 

العامة وحق الإ�ضراف ومراقبة اأ�ضحاب الوليات الخا�ضة اأن 

يق�ضي  بما يراه اأكفل لم�ضلحة ال�ضغير واأدعى لتحقيقها.

في  الثابت  ال��واق��ع  اعتبارها  ف��ي  المحكمة  و�ضعت   -  6
الدعوى من اأن الطاعنة قد األحقت ال�ضغير ).............( 

بمدر�ضة )................( التي لم يجادل )الأب( المطعون 

واأع���رق  اأف�ضل  م��ن  اأن��ه��ا  ف��ي  المو�ضوع  اأم���ام محكمة  ���ض��ده 

اأو  الدرا�ضية  الدولة �ضواء من حيث مناهجها  المدار�س في 

كفاءة الهيئة التي تقوم بتدري�ضها. 

وبناء على هذا الت�ضل�ضل المنطقي، انتهت المحكمة اإلى 

فيه  المطعون  الحكم  اأن  وهي  اإليها  انتهت  التي  الخال�ضة 

غير  مدر�ضة  اإل��ى  ال�ضغير  بنقل  الطاعنة  ب��اإل��زام  ق�ضى  اإذ 

مختلطة على �ضند من حق المطعون �ضده ولي النف�س في 

اأن هذا الحق  الذي يراه في حين  التعليم  اإلى نوع  توجيهه 

نقله  اأن  مراعاة  ودون  ال�ضغير(،  يحقق)م�ضلحة  بما  مقيد 

فيها  بالتعليم  حياته  فجر  منذ  ا�ضتقام  التي  المدر�ضة  من 

ويلحق �ضرراً  العلمي  وم�ضتواه  النف�ضي  ا�ضتقراره  في  يوؤثر 

اأن��ه��ا  ���ض��وى  ال��ن��ق��ل  ل��ذل��ك  ملجئة  ���ض��رورة  بغير  بم�ضتقبله 

المدر�ضة قد �ضمحت  اأن هذه  بالرغم من  مدر�ضة مختلطة 

بها و�ضرحت باإن�ضائها وت�ضرف عليها الدولة التي تتخذ من 

ولو  للت�ضريع  اأ�ضا�ضياً  م�ضدراً  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأح��ك��ام 

يختاره  ال���ذي  التعليم  ن��وع  اإل���ى  ال�ضغير  توجيه  حقه  م��ن 

والمدر�ضة التي يتعلم فيها.

اإل اأن محكمة نق�س راأ�س الخيمة، كان لها اتجاه اآخر.

ثالثًا: حكم حمكمة النق�ص )اعتبار �صلطة الأب كويل 
النف�ص على ال�صغري �صلطة مقيدة ل �صلطة مطلقة(

باأن  ال�ضتئناف  محكمة  ق�ضاء  النق�س  محكمة  رف�ضت 

النف�س �ضلطة مطلقة. فيكون له القول الف�ضل  لالأب ولي 

وراأي��ه مقدم في اختيار المدر�ضة التي يتعلم فيها ال�ضغير 

اأن يوؤخذ في العتبار مقت�ضى م�ضلحة ال�ضغير.  بل يجب 

روعي  قد  الأب��وي��ن  على  لل�ضغير  الواجبة  الحقوق  فتوزيع 

مالحظة  مع  الولي  وحق  الحا�ضنة  حق  بين  التوازن  فيها 

م�ضلحة ال�ضغير)1(.

النق�س  محكمة  ح��ك��م  ح��ي��ث��ي��ات  ع��ل��ى  للمطلع  وي��م��ك��ن 

لمنهج  المنطقي  والت�ضل�ضل  التحليل  دق���ة  تتبع  ال��م��اث��ل 

المحكمة في الو�ضول اإلى الخال�ضة الر�ضينة التي تو�ضلت 

اإليها. وذلك على النحو الآتي:

- بداأت المحكمة بالرتكاز على المادة 1/178 اأحوال   1
اأن »الولية: ولية على النف�س،  �ضخ�ضية والتي تن�س على 

وولية على المال. الولية على النف�س: هي العناية بكل ما 

له عالقة ب�ضخ�س القا�ضر والإ�ضراف عليه وحفظه وتربيته 

وتعليمه وتوجيه حياته واإعداده اإعداداً �ضالحاً، ويدخل في 

ذلك الموافقة على تزويجه«.

- اأو�ضحت المحكمة اأن مفاد هذه المادة يدل على اأن   2
الولية على النف�س تخول �ضلطة �ضرعية يبا�ضرها �ضخ�س 

على غيره، فهي ولية متعدية ل ذاتية يمار�ضها الأولياء في 

�ضاأن ال�ضغار لي�ضتكملوا بها الأعمال التي بداأتها حا�ضنتهم 

من الن�ضاء في مجال رعايتهم تعليماً وتوجيهاً وتاأديباً حتى 

ي�ضير ال�ضغير المولى عليه مهياأ للحياة، مي�ضراً لحقائقها.

- اهتمت المحكمة ببيان مدى هذه ال�ضلطة المخولة   3
للولي والقيد الوارد عليها واأكدت اأنها )لي�ضت مطلقة( واإنما 

اأ�ض�س  ووف��ق  بحقها،  يبا�ضرها  من  يوؤديها  ب��اأن  )مقيدة(  هي 

مو�ضوعية ومنطقية ت�ضتقيم بها متطلبات ممار�ضة هذا الحق 

دون مجاوزة لمقا�ضدها والغاية منها وهي رعاية )م�ضلحة 

ال�ضغير( باعتبارها مدار اأحكام الولية على النف�س.

- تطبيقاً لما �ضبق بينت المحكمة اأن اختيار نوع التعليم   4

مبداأ ق�صائي الولية على النف�ص ل حتول 

الويل �صلطة مطلقة واإمنا �صلطة مقيدة 

مل�صلحة املوىل عليه
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في  الم�ضتقرة  الفنية  الأ���ض��ول  مراعاة  الأول:  العن�ضر 

وفقاً  الطبي  العمل  يمار�س  اأن  يجب  اأي  الفني.  عمله  اأداء 

للمعطيات العلمية.

في  وال��ح��ذر  الحيطة  واج���ب  م��راع��اة  ال��ث��ان��ي:  العن�ضر 

ممار�ضة العمل الطبي.

ومعيار الخطاأ هو معيار مو�ضوعي، بمعنى اأن خطاأ 

الطبيب يقا�س بمعيار الرجل العادي، اأي معيار الطبيب 

اإل��ي��ه م��ن خ��الل طائفة الأط��ب��اء التي  ال��و���ض��ط، فينظر 

بم�ضلك  م�ضلكه  يقا�س  المتياز  فطبيب  اإليها،  ينتمي 

م�ضلكه  يقا�س  الأخ�ضائي  والطبيب  النا�ضئ،  الطبيب 

واأ�ضتاذ الطب يقا�س م�ضلكه  بم�ضلك من في تخ�ض�ضه، 

بم�ضلك اأ�ضتاذ من طرازه.

الأثر املرتتب على هذا املبداأ:
هو اأن على المري�س اإذا ادعى م�ضوؤولية الطبيب عن �ضرر 

اأخطاأ  الطبيب  اأن  على  الدليل  يقيم  اأن  عالجه  اأث��ن��اء  لحقه 

واأه��م��ل ف��ي ال��ع��ن��اي��ة ال��الزم��ة ف��ي اأداء ال��ع��م��ل ال��ط��ب��ي فخطاأ 

خطاأ  الطبيب  خطاأ  ب��اأن  عنه  يعبر  وه��و  يفتر�س.  ل  الطبيب 

واجب الإثبات على المري�س، والمح�ضلة اإذن وجود المري�س 

اأمام �ضعوبة اإثبات خطاأ الطبيب في غالب الأحيان، وقد ينتهي 

الأمر اإلى رف�س دعوى التعوي�س لعدم اإمكانية اإثبات الخطاأ.

وال�ضبب في ذلك هو اأن اإثبات الخطاأ الطبي في جانبه 

اإذ ي�ضعب وجود  اأمر نادر.  الفني عن طريق �ضهادة ال�ضهود 

تكون  ال��ت��ي  الفنية  الطبية  فالم�ضائل  وج���دوا  واإن  �ضهود، 

محاًل لالإثبات تدق في الغالب على فطنة ال�ضهود.

ولذا فالق�ضاة كثيراً ما ل يطمئنون اإلى ال�ضهادة في هذا 

المجال.. هذا من ناحية اأولى.

ي��درك��ون ق��دراً من  ف��اإن بع�س الذين  وم��ن ناحية ثانية 

الغالب  ف��ي  الطبيب  م��ع��اون��ي  م��ن  وه��م  الطبية،  الم�ضائل 

للطبيب  ي�ضاهدونه من ممار�ضات  ما  اإزاء  ال�ضمت  يلزمون 

وتقديره لهذه الممار�ضات.

ال��خ��ب��رة م��ن الأط��ب��اء  اأه���ل  اإل���ى  وع��ن��دئ��ذ يلجاأ الطبيب 

لإبداء الراأي الفني في م�ضلك الطبيب. ولكن هوؤلء الخبراء 

زمالء مهنة. ولذا فقد يميل البع�س منهم اإلى الت�ضامح في 

القا�ضي فال  تقدير م�ضلك زميلهم. ولذا فالغالب يحتاط 

ي�ضلم بال�ضهل بتقرير الخبير.

اإذ ي�ضعب عليه اإثبات خطاأ الطبيب( كما �ضنرى؟

اأم يطبق عليها التجاه التجديدي الذي يرى اأن التزام 

اإعفاء  اإل��ى  ي��وؤدي  نتيجة )وه��و  بتحقيق  التزام  الطبيب هو 

المري�س من اإثبات خطاأ الطبيب(.

وقد ح�ضمت محكمة النق�س الإ�ضكالية باإعالن موقفها 

حكم  راف�ضة  التقليدي  بالمبداأ  بالتم�ضك  حكمها  واإ���ض��دار 

محكمة ال�ضتئناف الذي توجه نحو الخروج عن هذا المبداأ  

فلنعر�س للموقفين.

موقف محكمة النق�س:

)التزام  التقليدي  باملبداأ  النق�ص  حمكمة  مت�صك    -  1
الطبيب هو التزام ببذل عناية(

ب�ضاأن  ال��م��اث��ل  النق�س  محكمة  م��ن  ال�����ض��ادر  ال��ح��ك��م  ف��ي 

واقعة عدم اكت�ضاف الطبيب للك�ضر في �ضورة الأ�ضعة، رف�ضت 

بم�ضوؤولية  ق�ضى  ال���ذي  ال�ضتئناف  محكمة  حكم  المحكمة 

الطبيب على اأ�ضا�س اأن التزام الطبيب هو التزام بنتيجة حيث 

– مالحظة  ال�ضتئناف  محكمة  حكم  – يقول  يفتر�س  ك��ان 

الطبيب للك�ضر من مجرد مطالعته �ضورة الأ�ضعة التي اأجريت 

للمطعون �ضده، واأن هذا يعد خطاأ مهنياً ي�ضاأل عنه الطبيب.

تقوم  ل  الطبيب  م�ضوؤولية  اأن  النق�س  محكمة  واأك����دت 

على اللتزام بتحقيق نتيجة، واإنما على اللتزام ببذل عناية، 

تق�ضير  �ضابه  قد  الطبيب  م�ضلك  ك��ان  اإذا  ما  بيان  يلزم  واأن��ه 

محكمة  تم�ضك  وب�ضراحة  بو�ضوح  يعني  ما  وه��و  اإه��م��ال.  اأو 

النق�س بالمبداأ التقليدي.

م�صمون هذا املبداأ:
الطبيب ل يلتزم في مواجهة المري�س بتحقيق نتيجة 

العالج  وي�ضف  في�ضخ�س  عناية  ببذل  يلتزم  واإنما  محددة 

الذي يرجى به ال�ضفاء.

هي  الطبيب  يبذلها  اأن  الواجب  العناية  وم�ضمون 

على عن�ضرين:

اأوًل: الوقائع:
اأن  في  وقائعه  تتح�ضل  بطعن  يتعلق  اإليه  الم�ضار  الحكم    

�ضخ�ضاً اأثناء ممار�ضة الريا�ضة اأ�ضيبت قدمه اليمنى نتيجة 

اإلى ق�ضم الطوارئ بم�ضت�ضفى  الأر���س، فتوجه  �ضقوطه على 

).............( وبعد الك�ضف الطبي الأولي من الطبيب طلب 

اإجراء اأ�ضعة على قدمه، بعد مطالعتها طلب اإجراء اأ�ضعة ثانية 

لم يتبين بهما اأي اإ�ضابة بالقدم، وو�ضف له حقنة لتخفيف 

توجه  �ضديد  األ��م  يعاني من  واإذ ظل  �ضاغطاً،  ورباطاً  الأل��م 

عر�س  حيث   ).............( م�ضت�ضفى  اإل��ى  بيومين  بعدها 

على اأخ�ضائي العظام الذي تبين وجود ك�ضر بالقدم بمجرد 

مناظرة الأ�ضعة التي اأجريت له بالم�ضت�ضفى الطاعن وطلب 

العالج  لإج���راء   ).............( م�ضت�ضفى  اإل��ى  التوجه  اإليه 

الالزم. وقد اأكد الطبيب بالم�ضت�ضفى الأخير ذات الت�ضخي�س 

بمجرد مطالعة الأ�ضعة. واأنه اإزاء ما لحقه من اأ�ضرار مادية 

واأدبية متمثلة في معاناته من الألم لمدة يومين، وما تكبده 

عن  وعجزه  المذكورة  بالم�ضت�ضفيات  ع��الج  م�ضروفات  من 

مبا�ضرة اأعماله، وذلك ب�ضبب خطاأ واإهمال طبيب الم�ضت�ضفى 

راأ���س  محكمة  اأم��ام  دع��وى  اأق��ام  فقد  الإ�ضابة  ت�ضخي�س  في 

الخيمة البتدائية للمطالبة بتعوي�س عما لحقه من �ضرر.

ق�ضت المحكمة برف�س الدعوى وبا�ضتئناف الحكم لدى 

محكمة ا�ضتئناف راأ�س الخيمة ق�ضت المحكمة باإلغاء حكم 

باأن  الم�ضت�ضفى  ومدير  الطبيب  وباإلزام  درجة  اأول  محكمة 

يوؤديا للمطعون �ضده المري�س مبلغ 5,000 درهم.

 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النق�س. فق�ضت 

اأن  تقرر  فيه  وال��ذي  اإليه،  الم�ضار  بالحكم  النق�س  محكمة 

التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، واأنه يتعين اإثبات خطاأ 

الطبيب حتى تقوم م�ضوؤوليته.

ثانيًا: الإ�صكالية القانونية التي اأثريت اأمام حمكمة النق�ص
الإ�ضكالية محور الرتكاز الرئي�س في اأطروحات طرفي 

هي  تح�ضمها  اأن  النق�س  محكمة  على  ك��ان  والتي  النزاع 

اك��ت�����ض��اف الطبيب  اإذا ك��ان��ت واق��ع��ة )ع����دم  ت��ح��دي��د م��ا 

لوجود الك�ضر بقدم المطعون �ضده من مطالعة �ضورة 

الأ�ضعة التي اأجريت له( يطبق عليها المبداأ التقليدي 

عناية  ببذل  التزام  هو  الطبيب  التزام  اأن  يقرر  ال��ذي 

)وهو مبداأ يوؤدي تطبيقه اإلى اإ�ضعاف موقف المري�س 

2 طبيةم�صوؤولية

نوع التزام الطبيب 
بني 

املبداأ التقليدي          و           الجتاه التجديدي

في  الك�ضر  اكت�ضاف  ع��دم  ع��ن  الطبيب  م�ضئولية  تقوم 

�ضورة الأ�ضعة على اأ�ضا�س اأن التزامه هو التزام ببذل عناية 

في قراءة �ضورة الأ�ضعة؟ اأم على اأ�ضا�س اأن التزامه هو التزام 

بتحقيق نتيجة وهي اكت�ضاف الك�ضر؟

ت�������ض���اوؤل ح�����ض��م��ه ح��ك��م م��ح��ك��م��ة ن��ق�����س راأ������س ال��خ��ي��م��ة في 

2011/2/6 الطعن رقم 48 ل�سنة 5 ق مجموعة الأحكام �س 
747 ق 102.

التزام الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة )وهو 

يوؤدي اإىل اإعفاء املري�ص من اإثبات خطاأ الطبيب(
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اأوًل: على م�صتوى امل�صرع:
ال�صناعية: الأع�صاء  ب�صاأن   -  1

الم�ضوؤولية  قانون  �ضلب  في  الإم��ارات��ي  الم�ضرع  كر�س 

الطبية رقم 10 ل�سنة 2008 )المادة 11 منه( التي تن�س على 

اأنه »ل يجوز تركيب الأع�ضاء ال�ضناعية في ج�ضم المري�س 

به  اإ�ضرارها  وع��دم  للمري�س  �ضالمتها  من  التاأكد  بعد  اإل 

وبعد تهيئة ج�ضمه لتقبلها«.

واإذن فوفقاً لهذا الن�س فاإن التزام الطبيب تجاه المري�س 

في  �ضناعية  اأع�ضاء  بتركيب  يتعلق  طبي  عمل  اأي  �ضاأن  في 

تركيب  مثاًل  ذلك  ومن  نتيجة.  بتحقيق  التزام  هو  الج�ضم 

طاقم الأ�ضنان، وتركيب المفا�ضل ال�ضناعية، يلتزم الطبيب 

ب�ضاأنها بالتزام م�ضمونه تحقيق نتيجة معينة وهي �ضالمة 

الع�ضو ال�ضناعي الذي يتم تركيبه، وعدم الإ�ضرار به، وتهيئة 

الج�ضم لتقبله. ول يقت�ضر التزام الطبيب في هذه الحالت 

على مجرد بذل العناية فهذا ل يكفي وفقاً للن�س المتقدم.

الدم: نقل  جمال  يف   -  2
 2008 28 ل�سنة  فالمطلع على قرار مجل�س ال��وزراء رقم 

يلحظ اأن الباب الثاني منه جاء تحت عنوان )توفير ال�ضالمة 

ل��ل��م��ري�����س م��ت��ل��ق��ي ال�����دم( وق���د ج���اء ف���ي ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث في 

الف�ضل الأول من هذا الباب وتحت عنوان م�ضوؤوليات بنوك 

الدم  المنا�ضبة من  الكميات  بتوفير  ال��دم  بنوك  »تلتزم  ال��دم 

ومكوناته الالزمة لرعاية المر�ضى بالمرافق ال�ضحية.. وكل 

الدم  الفحو�س الالزمة ل�ضمان �ضالمة و�ضالحية منتجات 

بها طبقاً للمعايير المحددة بهذا النظام« هذا الذي يعني اأن 

م�ضوؤولية بنوك الدم عن منبع الدم الذي ينقل للمر�ضى هو 

التزام بتحقيق نتيجة.

ثانيًا: على م�صتوى الق�صاء
التجميل: جراحة  ب�صاأن   -  1

ف���ق���د اأ������ض�����درت ال��م��ح��ك��م��ة الت����ح����ادي����ة ال��ع��ل��ي��ا ح���ك���م���اً ف��ي 

يتعلق  ل��ط��ع��ن  ف��ح�����ض��ه��ا  ب��م��ن��ا���ض��ب��ة  ذل����ك  وك����ان   1994/10/30
لرجل  جراحية  عمليات  �ضت  اإج���راء  ع��ن  ج��راح  طبيب  بم�ضاءلة 

لإ�ضالح ت�ضويه طفيف باأنفه واإ�ضالح الحاجز الأنفي له، قررت 

»اإن جراح التجميل كغيره من الأطباء ل ي�ضمن نجاح الجراحة 

التي يجريها، اإل اأن العناية المطلوبة منه اأكثر منها في اأحوال 

الم�ضوؤولية  الإثبات، ولذا فقد زادت دعاوى  المري�س كبند 

ال����دول الغربية  ف��ي  ال���زي���ادة  اأن ه���ذه  ال��ط��ب��ي��ة. وي��الح��ظ 

واأمريكا تبلغ اأق�ضى مداها.. وهي تتجه في الدول العربية 

نحو الزيادة في ظل تح�ضن فهم م�ضاألة الق�ضاء والقدر.

ثم و�ضوًل اإلى تعميم نظام التاأمين �ضد المخاطر، والذي 

اأدى اإلى تو�ضع نطاق الم�ضوؤولية المو�ضوعية وبالتالي اأ�ضعف 

دور الخطاأ في الم�ضوؤولية المدنية. وانعك�س ذلك في مجال 

الم�ضوؤولية الطبية فلم يعد القا�ضي يتردد في اإدانة الطبيب، 

مما يتيح الفر�ضة لطلب التعوي�س واحتماء الم�ضوؤول خلف 

التاأمين، حيث يتجه الم�ضرور نحو �ضركات التاأمين.

خام�سًا: يجب العتراف بالثغرات المفتوحة في المبداأ 

التقليدي ومنها ما يلي:

بها، اإل اأن الطبيب اأهمل في تحري الدقة في قراءتها.

التي  ال��ح��الت  م��ن  لي�ضت  الأ���ض��ع��ة  ���ض��ورة  اأن  الثاني: 

يختلف الأطباء في قراءتها وتف�ضيرها.

هذا الذي يعني اأن المحكمة اعتبرت اأن ا�ضتخدام الأ�ضعة 

الأع��م��ال  م��ن  عليها  المعرو�ضة  ال��ح��ال��ة  ف��ي  الت�ضخي�ضية 

الطبية التي يتال�ضى ب�ضاأنها عن�ضر الحتمال، ولذا فيكون 

الطبيب المعالج با�ضتخدامها ملتزماً بتحقيق نتيجة محددة 

في مواجهة المري�س. وحيث لم تتحقق النتيجة، وهي في 

الحالة المعرو�ضة اكت�ضاف الك�ضر، فاإنه يعتبر م�ضوؤوًل عن 

الأ�ضرار التي لحقت بالمري�س نتيجة عدم اكت�ضاف الك�ضر.

 هذا التجاه تبدو اأهميته بالن�ضبة للمري�س في اأنه يعفيه من 

عبء الإثبات، وعلى الطبيب اإن اأراد اأن يدفع عن نف�ضه الم�ضوؤولية 

اأن يثبت هو اأن ال�ضرر الذي لحق المري�س يرجع اإلى �ضبب اأجنبي 

كخطاأ المري�س ذاته، اأو خطاأ الغير، اأو قوة قاهرة. اإل اأن محكمة 

ال�ضتئناف،  محكمة  حكم  ونق�ضت  التجاه،  هذا  رف�ضت  النق�س 

متم�ضكة بال�ضتبقاء على المبداأ التقليدي. اإذ تطلبت بيان ما اإذا 

كان م�ضلك الطبيب قد �ضابه تق�ضير اأو اإهمال.

الرتجيح بني الجتاهني:
اأوًل: المبداأ التقليدي الذي اأ�ضرت محكمة النق�س في  

الحكم الماثل على التم�ضك به ياأتي في التجاه الذي ت�ضلكه 

اأحكام الق�ضاء ب�ضفة عامة.

اإليها  ثانيًا: ل اأحد ينكر وجاهة المبررات التي ي�ضتند 

هذا المبداأ التقليدي والتي �ضبق اأن اأ�ضرنا اإليها.

ثالثًا: في المقابل لذلك: يوجد اتجاه تجديدي قوي يرى 

�ضرورة تعديل م�ضار النظر اإلى التزامات الطبيب، بحيث يتعين 

العتراف بوجود منطقة من اللتزامات التي تعتبر التزامات 

بتحقيق نتيجة، دون اأن يتعار�س ذلك مع بقاء اللتزامات التي 

تت�ضم بال�ضفة الحتمالية للعمل الطبي التزامات ببذل عناية.

رابعًا: المبررات التي ي�ضتند اإليها هذا التجاه الجديد 

من  ا�ضتلزمه  وم��ا  الطبي  التقدم  من  ف��ب��دءاً  وجاهتها،  لها 

ا�ضتخدام اأجهزة طبية حديثة اأ�ضعفت اإلى حد كبير ال�ضفة 

بالتطور  م��روراً  ثم  الطبية،  الأعمال  لكثير من  الحتمالية 

الفكري حيث ينظر الجمهور اإلى م�ضاألة ال�ضرر الطبي باأنه 

واأن��ه يجب  الطبيب  احتياط  اأو عدم  اإهمال  اأو  م�ضاألة خطاأ 

اأم��ام  عقبات  اإث���ارة  دون  تعوي�س  على  للح�ضول  مقا�ضاته 

مربرات املبداأ: 
ال�ضفة  على  يقوم  الطبي  العمل  ب��اأن  المبداأ  ه��ذا  يبرر 

الت�ضخي�س  جاهداً  يحاول  الطبيب  اأن  بمعنى  الحتمالية، 

وو�ضف العالج دواء اأو جراحة، ولكن النتيجة تكون احتمالية 

غير مقطوع فيها وذلك لعدة عوامل منها:

الوراثة  وعامل  ذات��ه  للمري�س  الج�ضدية  الطبيعة   -  1
ومدى تقبل العقاقير الطبية، وطرق وو�ضائل العالج.

- الطبيعة الفنية لممار�ضة العمل الطبي ذاته.  2
في  للطبيب  الحرية  بمزيد من  العتراف  - �ضرورة   3
ممار�ضة العمل الطبي حتى ل تخمد همم الأطباء فينعك�س 

�ضلباً على التقدم الطبي.

اخلل�صة:
هي اأن هذا المبداأ التقليدي – وكما اأ�ضرنا – قد اأ�ضرت 

اكت�ضاف  ع���دم  واق��ع��ة  ع��ل��ى  تطبيقه  ع��ل��ى  النق�س  محكمة 

الطبيب للك�ضر في �ضورة الأ�ضعة.وهو عك�س موقف محكمة 

ال�ضتئناف كما يلي

ال�صتئناف  حمكمة  موقف   -  2
تبني حكم محكمة ال�ضتئناف التجاه التجديدي ب�ضاأن 

نوع التزام الطبيب.

التركيز  ال�ضتئناف  محكمة  موقف  تحليل  من  يعنينا 

ع��ل��ى ات��ج��اه��ه��ا ن��ح��و ال��ت��ج��دي��د ال���ذي ح��اول��ت��ه خ��روج��اً عن 

اأن  اأ�ضا�س  على  الطبيب  م�ضوؤولية  قيام  في  عليه  الم�ضتقر 

وقوع  عليه  يترتب  وال��ذي  عناية،  ببذل  التزام  هو  التزامه 

عبء اإثبات خطاأ الطبيب على المري�س.

وهذا يت�ضح من حكمها الذي ق�ضى بقيام م�ضوؤولية الطبيب 

عن عدم اكت�ضاف الك�ضر في �ضورة الأ�ضعة، دون اأن تكلف المري�س 

باإثبات خطاأ الطبيب. فهي – اأي محكمة ال�ضتئناف – افتر�ضت 

بمجرد  الك�ضر  مالحظته  لعدم  المهني  واإهماله  الطبيب  خطاأ 

مطالعته �ضورة الأ�ضعة التي اأجريت للمطعون �ضده.

الطبيب  اأن  مالحظتها  من  انطلقت  المحكمة  اأن  ويبدو 

المطعون �ضده لم يكت�ضف الك�ضر بمجرد الطالع على �ضورة 

الأ�ضعة، بينما اأن الطبيبين التاليين له اكت�ضفا الك�ضر بمجرد 

الطالع على ذات الأ�ضعة، وعلى ذلك فاإنها تاأكدت من اأمرين:

ظاهر  والك�ضر  �ضليمة  كانت  الأ�ضعة  �ضورة  اأن  الأول: 

يقوم العمل الطبي على الحتمال يف 

الت�صخي�ص وو�صف العلج ولذلك تكون  

النتيجة غري مقطوع بها 
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هذا ال�ضدد التزام بعناية)5(.

والأمثلة والتطبيقات عديدة في خ�ضو�س المجالت التي 

يعتبر فيها التزام الطبيب التزام نتيجة. ولكن لنتوقف عند 

هذا المجال والذي في �ضاأنه حاولت محكمة ا�ضتئناف راأ�س 

اإل  اإليها.  الم�ضار  المحاكم  م�ضلك  ت�ضلك  اأن  اليوم  الخيمة 

اأن محكمة النق�س رف�ضت ذلك دون تو�ضيح. اإذ يالحظ اأن 

حكم محكمة النق�س، في هذا ال�ضدد، جاء مقت�ضباً ومن ثم 

مجماًل اإلى حد كبير، فحمل تعميماً ب�ضاأن التم�ضك بالمبداأ 

اعتباره  نحو  الفقه  اأن��ظ��ار  فيه  تتجه  مجال  ف��ي  التقليدي 

التزاماً بتحقيق نتيجة ولي�س مجرد التزام ببذل عناية.

الطريق  اإن���ارة  فر�ضة  ف��وت  القت�ضاب  ه��ذا  اأن  والحقيقة 

و�ضحيح  كثيراً.  تتكرر  ل  يقال  كما  والفر�س  عملي،  بتطبيق 

الأ�ضا�س  يعنيه  بل  وتاأ�ضيلها،  بالنظريات  يهتم  ل  الق�ضاء  اأن 

القانوني لما ي�ضدره من اأحكام، اإل اأننا كنا نود اأن تو�ضح محكمة 

في  عليها  ت�ضتند  عنا�ضر  تت�ضمن  حيثيات  حكمها  في  النق�س 

اأن  ول�ضيما  اإليه،  الم�ضار  الواقع  ه��ذا  ظل  في  موقفها  تحليل 

الأمر يتعلق بمجال يت�ضل با�ضتخدام اأجهزة واآلت يكاد يتال�ضى 

يكون  لأن  اأدع��ى  الطبيب  التزام  ويكون  الحتمال،  عن�ضر  فيها 

التزاماً بتحقيق نتيجة محددة في مواجهة المري�س.

النق�س  محكمة  تبذله  ال��ذي  بالجهد  واعترافاً  واأخ��ي��راً 

فاإننا  م��ك��ان��ت��ه��ا،  وع��ل��و  ب��ق��دره��ا  الت�ضليم  ي��ب��رره  ج��ه��د  وه���و 

الأم��ر  يتعلق  عندما  وخا�ضة  اأحكامها  ا�ضتطالة  ننا�ضدها 

بم�ضائل يبدو فيها الدور الخالق للق�ضاء، وهذه ال�ضتطالة 

ل نق�ضدها كترف فكري واإنما اأماًل في اأن تتاح فر�ضة لن�ضوء 

حوار فقهي ق�ضائي يعمل من اأجل اإي�ضاح كلمة القانون.

واهلل ولي التوفيق

التجميل ل يق�ضد منها  ب��اأن جراحة  اعتباراً  الأخ��رى  الجراحة 

ل  ت�ضويه  اإ���ض��الح  واإن��م��ا  ج�ضمه،  ف��ي  علة  م��ن  المري�س  �ضفاء 

مقت�ضى  ك��ان  »ول��ئ��ن  واأن���ه  خطر«  لأي  �ضحته  اأو  حياته  يعّر�س 

اعتبار التزام الطبيب التزاماً ببذل عناية خا�ضة، اأن المري�س اإذا 

اأنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة فاإن عبء اإثبات ذلك يقع 

على المري�س، اإل اأنه اإذا اأثبت هذا المري�س واقعة ترجح اإهمال 

الطبيب بعدم مراعاته الأ�ضول الطبية الم�ضتقرة، فاإن المري�س 

الطبيب  تنفيذ  ع��دم  على  ق�ضائية  قرينة  اأق��ام  قد  بذلك  يكون 

للتزامه، فينتقل عبء الإثبات بمقت�ضاها اإلى الطبيب كي يدراأ 

الم�ضئولية عن نف�ضه بنفي الإهمال والخطاأ المن�ضوب اإليه«.

عن  التخلي  يمكن  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  اأن���ه  يفيد  الحكم  وه���ذا 

المبداأ التقليدي. �ضحيح اأنه افتر�س خطاأ الطبيب بموجب قرينة 

ب�ضيطة يجوز للطبيب دح�ضها. اإل اأن الحكم يعد خطوة تدريجية 

نحو الو�ضول اإلى اعتبار التزام الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجة.

الت�صخي�صية الأ�صعة  جمال  يف   -  2
الق�ضاء الفرن�ضي منذ وقت طويل يق�ضي باعتبار التزام 

باأن عدم  المحاكم  اإح��دى  اإذ ق�ضت  نتيجة.  التزام  الطبيب 

اكت�ضاف الك�ضر في ال�ضورة التي اأخذت بالأ�ضعة ل يمكن اأن 

يحمل اإل عن اأحد اأمرين كالهما يرتب م�ضئولية الطبيب 

ف��اإم��ا اأن���ه اأه��م��ل ف��ي ت��ح��ري وج���ه ال��دق��ة ف��ي ق����راءة ���ض��ورة 

�ضورة  ل��ق��راءة  الفنية  الخبرة  يفتقد  لأن��ه  واإم��ا  الأ�ضعة، 

اأن المحكمة قد افتر�ضت  الأ�ضعة. وهذا يعني 

التزامه في  تعتبر  ولم  الأ�ضعة،  خطاأ طبيب 
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وقد ن�ضاأت بولي�ضة ال�ضحن البحري كاأداة لإثبات عملية �ضحن 

الب�ضاعة على ال�ضفينة؛ ولذلك فاإنها تحرر في جميع الأحوال بعد 

�ضحن الب�ضاعة على ال�ضفينة حتى في الفرو�س التي يتم التعاقد 

ال�ضفينة  على  الب�ضاعة  �ضحن  وبمجرد  الإيجار،  بم�ضارطة  فيها 

�ضادر  اإي�ضال  بمثابة  تعد  �ضحن  بولي�ضة  لل�ضاحن  الناقل  ي�ضدر 

من الناقل باإتمام �ضحن الب�ضاعة على �ضفينته، وي�دون في�ها نوع 

الظاهرة،  وحالتها  المميزة  وعالماتها  ووزنها  وكميتها  الب�ضاعة 

والأطراف  والو�ضول  القيام  وموانئ  ال�ضفينة  ا�ضم  اإلى  بالإ�ضافة 

والتاريخ.

وب�ضفة عامة نجد اأن بولي�ضة ال�ضحن البحري تاأخذ في العمل 

با�ضم  ت�ضدر  باأن  ا�ضمية  تكون  اأن  اإما  فهي  و�ضور،  اأ�ضكال  ثالثة 

�ضخ�س معين، اأو اأن تكون اإذنية باأن تحرر لإذن اأو لأمر البنك اأو 

اأية جهة اأخرى، كما قد تكون لحامله. واإن من المبادئ الم�ضتقرة 

بولي�ضة  اإ�ضدار  التجارية  الحياة  في  العمل  عليها  جرى  والتي 

ال�ضحن البحري من عدة ن�ضخ ت�ضلم اإلى اأ�ضخا�س مختلفين لهم 

القانونية  ال�ضعوبات  من  اأنه  اإل  الم�ضحونة،  بالب�ضاعة  م�ضلحة 

والتي ت�ضعف من  البحري  ال�ضحن  بوال�س  لها  �س  تتعرَّ التي قد 

اإ�ضدارها من  هو  قيمتها  الإ�ضعاف من  اإلى  وتوؤدي  فيها  التعامل 

بت�ضرف  مختلفين  اأ�ضخا�س  اإلى  الن�ضخ  هذه  وتداول  ن�ضخ  عدة 

ينطوي على الغ�س اأو الخطاأ. 

بالن�ضبة  الإثبات  في  ة  ُحجَّ البحري  ال�ضحن  بولي�ضة  وتعتبر 

لأطرافها والغير، فبالن�ضبة لأطرافها فال يجوز لهم اإثبات خ����الف 

فاإذا  البولي�ضة؛  الحامل لهذه  اأما غير  بالكت���ابة،  اإل  ما ورد فيها 

كان غير ال�ضاحن فله اأن يثبت خالف ما ورد بال�ضند بكافة طرق 

البحري  ال�ضحن  بولي�ضة  تنظيم  يخ�ضع  عامة  وب�ضفة  الإثبات. 

الدولية  والأعراف  والتفاقيات  الوطنية  البحرية  للقوانين 

المنظمة للنقل البحري للب�ضائع. 

موؤلفاتهم  في  القدامى  الم�ضلمون  الفقهاء  يتناول  ولم 

كيَّفوا  اأنهم  والواقع  البحري،  النقل  عقد  با�ضم  عقداً  المختلفة 

من  نوع  اأنها  على  النقل  و�ضائل  ا�ضت�غالل  على  ترد  التي  العقود 

التي  الأحكام  للح�ضول على منافعها، ولهذا بحثوا  الإجارة  اأن�واع 

لإيجار  �ضوا  تعرَّ فقد  الباب،  هذا  تحت  ال�ضفن  با�ضتغالل  تتعلق 

لالإجارة،  المخ�ض�س  الكتاب  في  البحري  النقل  وعقد  ال�ضفن 

واإلى الت�ضادم البحري في كتاب ال�ضمان، واإلى الم�ضاعدة والإنقاذ 

بالخ�ضائر  يعرف  ما  اأو  العامة  العواريات  واإلى  اللقطة،  كتاب  في 

الم�ضتركة في كتاب الإجارة، واإلى تحديد م�ضوؤولية مالك ال�ضفينة 

في الكتاب المخ�ض�س لعقد الم�ضاربة اأو المقار�ضة. 

البحري  النقل  القدامى  الم�ضلمون  الفقهاء  عرف  وقد 

)كراء  بعقد  عندهم  عرف  والذي  ال�ضحن؛  �ضند  بمقت�ضى 

ال�ضفينة الم�ضمون(، كما عرفوا التفرقة الحديثة بينه وبين 

اأو م�ضارطة الإيجار والذي عرف عندهم  عقد اإيجار ال�ضفينة 

ال�ضفينة  )كراء  الأولى  الحالة  ففي  ال�ضفينة(،  )كراء  بعقد 

�ضند  بمقت�ضى  البحري  النقل  عقد  حالة  وهي  الم�ضمون( 

ال�ضحن يدفع ال�ضاحن قيمة النولون اأو الأجر بح�ضب الم�ضاحة 

التي ي�ضغلها من ال�ضفينة، اأما الحالة الثانية )كراء ال�ضفينة( 

وهي حالة عقد اإيجار ال�ضفينة اأو م�ضارطة الإيجار في�ضتاأجر 

ويدف���ع  الب����ضائع  من  معينة  كمية  لنقل  �ضفينة  ال�ضخ�س 

ل�ضاحب ال�ضف���ينة مبلغ�اً من المال عن كل يوم. 

نوعي  بين  الحديثة  التفرقة  المالكية  الفقهاء  عرف  وقد 

الإجارة ما بين عقد اإيجار ال�ضفينة وعقد النقل البحري بمقت�ضى 

�ضند ال�ضحن؛ وذلك في اإجارة الدواب وال�ضفن ونحوها، واإن كراء 

الكراء عندهم على �ضربين:  الدواب، ويقع  ال�ضفن عندهم ككراء 

الأول الكراء المعين كقوله: )اأكتري منك �ضفينتك هذه اإلى محل 

كذا(، ول بد اأن يعرف بتعيين اأو اإ�ضارة، والثاني الكراء الم�ضمون، 

ظهرها  على  النقل  اأو  ال�ضفينة  ركوب  كراء  اأن  المالكية  ذكر  وقد 

�ضلمون  ابن  المالكي  الفقيه  ن�س  وقد  الم�ضمون،  الكراء  ي�ضمى 

التي  والبيانات  الم�ضمون  ال�ضفينة  كراء  لعقد  اأنموذجاً  الكناني 

الكراء  اأي  الم�ضمون-  في  )يكتب  فقال:  فيه  تذكر  اأن  ينبغي 

ومن  هو  يحمله  اأن  على  فالن  مع  فالن  اتفق  عقد  الم�ضمون– 

�ضفينة من  كذا، في  والو�ضق جملته  كذا،  الركاب وعددهم  له من 

نوع كذا، من مو�ضع كذا اإلى مو�ضع كذا، باأجرة مبلغها كذا قب�ضها 

�ضاحب ال�ضفينة و�ضارت عنده، والتزم ذلك، وال�ضروع فيه من يوم 

كذا، بعد معرفتهما بقدر ذلك، و�ضهد عليهما بذلك في كذا... ولبد 

من تبيين وقت ال�ضفر، والمو�ضع الذي ي�ضافر اإليه...(، اإذن يجب 

اأن يذكر عند ابن �ضلمون الكناني في عقد النقل البحري للب�ضائع 

أضواء على سند الشحن البحري

في الفقه اإلسالمي والمقارن

بقلم األمين عثمان إسماعيل
م�ست�سار قانوين/ مكتب الغريب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

باحث دكتوراة يف القانون التجاري البحري

Elamin.1@hotmail.com

اتفاقات وقواعد دولية حتكم عقود النقل 
الدويل بينها اتفـاقـيـة روتـردام وقـواعـد 
هامـبـورج يف الإمــارات تـنـظـم الـعـملــيـة 

وفقًا لبنود القانـون التجـاري البحـري

وثيقتين؛  باإحدى  للب�ضائع  البحري  النقل  اإثبات  على  العمل  جرى 

ال�ضفينة« )Sharter party( في  اإيجار  ال�ضفينة »م�ضارطة  اإيجار  اإما بعقد 

جزء  اأو  باأكملها  �ضفينة  تاأجير  اإلى  ال�ضاحن  فيها  يحتاج  التي  الحالت 

 Bill of( »كبير منها، اأو ببولي�ضة ال�ضحن البحري »�ضند ال�ضحن البحري

lading( في حالة نقل ال�ضاحن لب�ضاعته على �ضفينة �ضمن ب�ضائع اأُخرى 
خا�ضة بالغير؛ وهي ال�ضورة المعتادة للنقل البحري للب�ضائع. 
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البحري  النقل  عقد  تحرير  عدم  حالة  في  ال�ضحن  �ضند  يعتبر 

وطبقاً لن�س المادة )257( من القانون التجاري البحري دلياًل 

على هذا العقد لأنه يت�ضمن كافه �ضروطه التي تقوم على اأ�ضا�ضها 

التزامات الناقل وم�ضوؤوليته )حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 

كما  365/2001 طعن حق�وق(،  رقم  الطعن  2002/01/20 في 
تناولت ذات المادة )257( م�ضتمالت �ضند ال�ضحن كا�ضم وموطن 

كل من الناقل وال�ضاحن والمر�ضل اإليه، وتعيين الب�ضائع وتاريخ 

المادة  مت  نظَّ وقد  اإلخ.  والو�ضول..  القيام  وميناءي  ت�ضليمها، 

اأن ت�ضتمل عليها الب�ضاعة الم�ضلمة  )258( البيانات التي ينبغي 

الالزمة  الرئي�ضة  العالمات  وهي  ال�ضحن،  �ضند  في  الناقل  اإلى 

ال�ضاحن  يقدمها  التي  للبيانات  طبقاً  الب�ضائع  نوع  من  للتحقق 

اأن تكون كافية لتعيين الب�ضائع  كتابًة قبل ال�ضحن؛ والتي يجب 

نهاية  حتى  مي�ضورة  قراءتها  من  تجعل  بطريقة  ومو�ضوعة 

ال�ضفر، وكذلك من البيانات التي ينبغي اأن ت�ضتمل عليها الب�ضاعة 

اأو  القطع  اأو  الطرود  عدد  ال�ضحن  �ضند  في  الناقل  اإلى  الم�ضلمة 

يقدمها  التي  للبيانات  طبقاً  الأحوال  ح�ضب  الوزن  اأو  الكمية 

هذا  من   )259( المادة  مت  نظَّ كما  ال�ضحن.  قبل  كتابًة  ال�ضاحن 

اإبداء الناقل للتحفظات على قيد بيانات ال�ضاحن  القانون كيفية 

اأعاله مع ذكر الأ�ضباب؛ وعندئذ يعتبر ال�ضاحن م�ضوؤوًل عن عدم 

�ضحة هذه البيانات التي دونت في �ضند ال�ضحن، اإل اأنه ل يجوز 

ال�ضاحن.  بخالف  الغير  اأمام  التحفظات  بهذه  التم�ضك  للناقل 

مت المادة )262( تحرير �ضند ال�ضحن باأن يكون من ن�ضختين  ونظَّ

فيها  يذكر  الناقل  لدى  الأخرى  وتبقى  لل�ضاحن  اإحداهما  ت�ضلم 

عدة  من  ال�ضحن  �ضند  تحرير  ويجوز  للتداول،  قابلة  غير  اأنها 

ن�ضخ؛ وعندئذ يتوجب اأن يذكر عددها، كما يترتب على ا�ضتعمال 

مواجهة  في  ملغاة  الأخرى  الن�ضخ  اعتبار  الن�ضخ  هذه  اإحدى 

مت المادة )263( حالة وجود اختالف بين ن�ضخة  الناقل. وقد نظَّ

والن�ضخة  عنه،  ينوب  من  اأو  ال�ضاحن  من  الموقعة  ال�ضحن  �ضند 

الأخرى الموقعة من الناقل اأو من ينوب عنه؛ فعندئذ تعتمد كل  

ن�ضخة اأ�ضلية تجاه موقعها، واإذا وجد اختالف بين م�ضارطة اإيجار 

ال�ضفينة وبين �ضند ال�ضحن؛ فتعتمد م�ضارطة الإيجار في عالقة 

الموؤجر )مالك ال�ضفينة( مع الم�ضتاأجر )الناقل(، اأما في عالقات 

ما  ال�ضحن وحده  �ضند  فيعتمد  ال�ضاحن  مع  )الناقل(  الم�ضتاأجر 

مت  نظَّ وقد  الإيجار.  م�ضارطة  على  الإحالة  �ضراحة  يت�ضمن  لم 

�ضخ�س  با�ضم  ال�ضحن  �ضند  تحرير  وجواز  كيفية   )264( المادة 

وا�ضتالم الربَّان للب�ضاعة وو�ضعها على ظهر ال�ضفينة)1(. 

المتحدة؛   العربية  الإمارات  دولة  في  الوطني  ال�ضعيد  وعلى 

تم  وقد  خا�س،  قان���ون  عبر  للب�ضائ���ع  البحري  النقل  تنظي���م  تم 

التجاري  القانون  وهو  للدولة  بحري  تجاري  قانون  اأول  و�ضع 

التحادي  بالقانون  والمعدل  1981م   ل�ضنة   )26( رقم  البحري 

ت المادة )2( منه على اأن تف�ضر  رقم )11( ل�ضنة 1988م ، وقد ن�ضّ

اأحكام هذا القانون باعتبار اأن ال�ضيا�ضة العامة التي ي�ضتهدفها هي 

اإن�ضاء  وكذلك  للدولة،  والخارجية  الداخلية  بالتجارة  النهو�س 

وتطوير اأ�ضطول كفء حديث يحمل علمها بما يكفل تحقيق اأمنها 

ونموها القت�ضادي وم�ضالح �ضعبها. وقد نظم هذا القانون كل ما 

التجاري البحري في الدولة، مثل تنظيم كل ما  بالن�ضاط  يتعلق 

وتعريف  اإيجارها  وعقود  وا�ضتغاللها  وت�ضجيلها  بال�ضفينة  يتعلق 

والرهن  المتياز  وحقوق  العينية  الحقوق  وكافة  اأ�ضخا�ضها، 

والحجز الواردة عليها، كما نظم هذا القانون كافة �ضوؤون البحارة 

والتاأمين  البحرية،  والحوادث  البحري،  العمل  وعقد  والعمل، 

ت المادة )8( من هذا القانون على األ  البحري، ونحوه. و قد ن�ضّ

تخل اأحكام هذا القانون بالتفاقيات الدولية الم�ضادق عليها من 

الدولة، على اأن ت�ضري فيما لم يرد به ن�س خا�س في هذا القانون 

الأعراف البحرية التي ل تتعار�س مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية 

وقواعد العدالة.

ف القانون التجاري البحري الإماراتي �ضند ال�ضحن  ولم يعرِّ

والق�ضاء؛  للفقه  ذلك  تاركاً  الت�ضريعات  معظم  كعادة  البحري 

فت محكمة تمييز دبي �ضند ال�ضحن البحري من  ولذلك فقد عرَّ

خالل وظيفته باأنه يمثل الب�ضاعة الم�ضحونة ذاتها ويقوم مقامها 

1994/06/25 في الطعن  التمييز - دبي بتاريخ  )حكم محكمة 

من   )257( المادة  مت  نظَّ وقد  حق�وق(.  طعن   72  /  1994 رقم 

اإثبات عقد النقل البحري؛ حيث يثبت ب�ضند  هذا القانون كيفية 

باأنه  دبي  تمييز  محكمة  ق�ضت  فقد  ولذلك  البحري،  ال�ضحن 

اأو اإجارة عين  اأو مو�ضوف،  اإلى محل معين  كحمل على دابة مثاًل 

مو�ضوفة في الذمة، اأو اإجارة عين معينة، وقد ذكر الفقيه الحنبلي 

المتاع  والدواب لحمل  الإبل  اكتراء  بن قدامة جواز  الدين  موفق 

الأحمال  معرفة  اإلى  يحتاج  ل  المتاع  حمل  اأن  وعنده  والركوب، 

الحركة  كثرة  ت�ضره  �ضيئاً  المحمول  كان  اإذا  اإل  الركوب  بخالف 

دون  بع�ضها  على  يع�ضر  مما  الطريق  كون  اأو  والزجاج  كالفاكهة 

الآخر عندئذ ينبغي اأن يذكر ذلك في عقد الإجارة. 

من  الفقهاء  هوؤلء  عند  الم�ضمون  الكراء  يكون  هذا  وعلى 

ال�ضلف ال�ضالح هو و�ضف للعقد، ويكون �ضند ال�ضحن البحري هو 

الورقة اأو الإي�ضال الذي ُيكتب فيه العقد.

ال�ضحن  �ضند  المحدثون  الم�ضلمون  الفقهاء  تناول  وقد 

الفقه  موؤلفات  بع�س  في  ورد  ما  نحو  على  بالتعريف  البحري 

والعملية  العلمية  كالمو�ض����وعة  ال�ضلة  ذات  الحدي�����ثة  الإ�ض����المي 

الإ�ضالمية؛  البنوك  اتحاد  من  ال�ضادرة  الإ�ضالمية  للبنوك 

الإ�ضالمي  الفقه  رجال  كبار  من  نخبة  باإ�ضدارها  عني  والتي 

ال�ضحن  �ضند  المو�ضوعة  هذه  تناولت  اإذ  ؛  والقت�ضاد  والقانون 

في  ترد  التي  الم�ضتندات  اأهم  من  باعتباره  بالتعريف  البحري 

فت هذه  ع�رَّ بالبنوك، وقد  الخا�ضة  الم�ضتندية  العتمادات  اأعمال 

هو   B/L ال�ضح�ن  )�ضند  باأنه:  البح�ري  ال�ضحن  �ضند  المو�ضوعة 

تثبت  التي  الوثي�قة  وهو  وال�ضحن،  النقل  عقد  يثبت  الذي  ال�ضند 

وو�ضعها  الب�ضاعة  با�ضتالم  الربَّان  عليها  ويوقع  الب�ضاعة،  ملكية 

على ظهر الباخرة(، ووفقاً لهذا التعريف فاإن �ضند ال�ضحن البحري 

الب�ضاعة  وملكية  وال�ضحن  النقل  عقد  تثبت  التي  الوثيقة  هو 

ا�ضم الناقل وال�ضاحن، وكمية الب�ضائع المنقولة، وعدد الأ�ضخا�س 

الم�ضافرين، ونوع ال�ضفينة، وميناءي ال�ضحن والو�ضول، والنولون 

اأو الأجر الذي دف�ع للناقل، وال�تاريخ المحدد لل�ضفر.

نوعي  بين  الحديثة  التفرقة  ال�ضافعية  الفقهاء  عرف  وقد 

اإج�ارة  اأن  ذكروا  حيث  ونح�وها،  الدواب  اإج�ارة  في  وذلك  الإجارة 

الدواب على نوعين، الأول اإج�ارة داب�ة معينة، والثاني اإجارة اأو كراء 

دابة مو�ض�وفة في الذمة للحمل مثاًل، وقد اأ�ض�ار بع�س ال�ض�افعية 

اإلى اأن اإجارة ال�ضفن تلحق باإجارة الدواب، وقد ذكر الفق�يه ال�ضافعي 

�ضهاب الدين بن اأبي الدم م�ضيراً اإلى التفرقة الحديثة ما بين عقد 

النقل البحري للب�ضائع بمقت�ضى �ضند ال�ض�حن وبين عقد النقل 

البحري للركاب اأو الأ�ضخا�س، فقد ذكر في هذا الم�عنى: )اإن كان 

الماأجور دابة  فالدواب ت�ضتاأجر لجهات: الأول الركوب، ولبد من 

روؤية ال�دابة على الأ�ضح، وروؤية الراك�ب لي�س ب�ض�رط على الأ�ضح 

بل يكفي الو�ضف ف�يه، ول ي�ضترط الوزن على الأ�ض�ح وف�يه وج�ه، 

اأو  اإكاف  اأو  ق�نب  اأو  �َضْرج  من  عليه  ُيركب  بما  العلم  م�ن  ب�د  ول 

اأو محمل، ولبد من و�ضف المحامل والمجان  اأو عمارية  محارة 

لت�ضاويها وعدم اختالفها غالباً،  ال�ُضُرج والأكف فال تو�ضف  واأما 

معرفة  وهو  عليه  وزيادة  كالركوب  وهو  الحمل،  الثانية:  والجهة 

اأو بالعين اإن كان  اإما بالوزن اإن كان غائباً  قدر المحمول تحقيقاً 

كالزجاج  المحمول  باختالف  ويختلف  باليد  ويتناوله  حا�ضراً، 

والحديد والقطن والقما�س...(، فالبد اإذن عند ابن اأبي الدم عند 

و�ضيلة  اأو  بالدابة  العلم  النقل من  اأو  المتاع  الدواب لحمل  اإجارة 

اإن  النقل، وبمو�ضع الب�ضاعة منهما، ووزن هذه الب�ضاعة تحقيقاً 

حا�ضرة،  كانت  اإن  المجردة  بالعين  ذلك  بمعرفة  اأو  غائبة  كانت 

ويجب التاأكد من نوعية هذه الب�ضائع. 

اأما الفقهاء الحنابلة فعندهم اأن محل العقد عموماً في اإج�ارة 

الذمة  اإجارة عمل في  اإما  اأ�ضياء:  اأحد ثالثة  الدواب وغيرها هو 

هي حجـة اإثبــات لأطرافهـا والغـيـر..
وفــق القـوانـين والتـفـاقــات الدوليــة

فـي الفــقـه الإ�صــلمي ت�صـمى البولي�صـة
كراء ال�صفينة الم�صمون اأو كراء ال�صفينة فقط
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اأن يقت�ضر على نقل الب�ضائع من ميناء اإلى اآخر، مع ال�ضماح 

با�ضتعمال �ضجالت النقل الإلكترونية، وقد اعتمدت الجمعية 

الأمم  اتفاقية  با�ضم  التفاقية  هذه  المتحدة  لالأمم  العامة 

المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للب�ضائع عن طريق 

البحر كلياً اأو جزئياً في 12 دي�ضمبر 2008م، اأو ما  اُ�ضطلح 

على ت�ضميته بقواعد روتردام )Rotterdam Rules(، ولعل 

اأهم ما جاء بالأحكام الختامية في هذه التفاقية هو اللتزام 

الذي فر�ضته المادة )89( منها باأنه على كل دولة متعاقدة اأن 

هامبورج(   - )بروك�ضل  ال�ضابقتين  التفاقيتين  من  تن�ضحب 

لتحل محلهما.

ولقد ا�ضتملت قواعد روتردام على ثمانية ع�ضر ف�ضاًل ت�ضم 

بالأحكام  تتعلق  منها  مادة  وثمانون  �ضٌت  مادة،  وت�ضعين  �ضتاً 

بالأحكام  الأخيرة  الع�ضر  المواد  تتعلق  بينما  المو�ضوعية، 

الختامية. وقد ا�ضتهلت المادة )1( بتعاريف لجملة م�ضطلحات 

ت�ضمل عقد النقل، والعقد الكمي، م�ضتند النقل القابل للتداول 

وغير القابل للتداول، و�ضجل النقل الإلكتروني القابل للتداول 

وغير القابل للتداول، وغيرها من الم�ضطلحات مما ورد ذكره 

قواعد  من   )2( المادة  اأوجبت  وقد  التفاقية.  هذه  ثنايا  في 

هذه  تف�ضير  عند  الدولي  الطابع  مراعاة  الجديدة  روتردام 

ح�ضن  التزام  فيه  يراعى  موحد  ب�ضكل  وتطبيقها  التفاقية 

�س الف�ضل الثاني من هذه  النية في التجارة الدولية. وقد تعرَّ

التفاقية لم�ضاألة تحديد نطاق التطبيق؛ حيث اأوجبت المادة 

)2( منها اأن ت�ضري هذه التفاقية كقاعدة عامة على كل عقد 

نقل ب�ضائع بالبحر اإذا وقع بين دولتين مختلفتين اإذا كان كل 

واقعين  العقد  في  المعينين  الت�ضليم  اأو  ال�ضتالم  مكاني  من 

اأو التفريغ  اأو كان كل من ميناءي التحميل  في دولة متعاقدة 

المعينين في العقد واقعين في دولة متعاقدة، ول عبرة فيما 

اأو  الناقل  اأو  ال�ضفينة  يتعلق بتحديد نطاق التفاقية لجن�ضية 

اأطراف  اأي  اأو  اإليه  المر�ضل  اأو  ال�ضاحن  اأو  المنفذة  الأطراف 

اأخرى ذات م�ضلحة، ويبدو اأن هذه التفاقية قد اأغفلت ال�ضرط 

1978م والخا�س بتطبيقها في  الوارد بقواعد هامبورج ل�ضنة 

حالة اإذا �ضدر �ضند ال�ضحن في دولة متعاقدة اأو اإذا ُن�س فيه اأو 

في الوثيقة المثبتة لعقد النقل ب�ضريانها. وقد فر�ضت المادة 

اإذ ل  ا�ضتثناءات خا�ضة على �ضريانها؛  )6( من هذه التفاقية 

المتعلقة  الأخرى  العقود  اأو  ال�ضفينة  اإيجار  عقد  على  ت�ضري 

هناك  يكن  لم  اإذا  اإل  فيها  حيز  اأي  اأو  ال�ضفينة  با�ضتخدام 

التفاقية  وهي  ال�ضدد  هذا  في  دولية  اتفاقية  اأول  �ضدرت 

الدولية الخا�ضة بتوح����يد بع�س القواع����د المتعل����قة ب�ضندات 

في  وتع���ديلها  1924م  �ضنة  في  ببروك�����ضل  الموقعة  ال�ضحن 

اأو ما ا�ضطلح على ت�ضميته بقواعد بروك�ضل  1968م  في�ضبي 

)Hague rules(، ثم �ضدرت بعدها اتفاق���ي����ة الأمم المتح���دة 

اأو ما  1978م  ل�ضنة  الب����حر  الب����ض���ائع بط���ريق  ن���قل  ب���ض����اأن 

 Hamburg( هامب���ورج  بق���واعد  ت�ضمي�����ته  على  اُ�ضطلح 

Rules(، والتي نّظمت مو�ضوعات �ضند ال�ضحن البحري ب�ضكل 
رت اأن حجية �ضند ال�ضحن  اأكثر تف�ضياًل عن �ضابقتها، كما قرَّ

وال�ضاحن،  الناقل  مواجهة  في  ن�ضبية  الإثبات  في  البحري 

التفاقية  هذه  حققت  وقد  الغير.  مواجهة  في  ومطلقة 

تقدماً في اإر�ضاء العالقة بين الناقلين وال�ضاحنين على اأ�ض�س 

اأف�ضل مما قامت عليه قواعد بروك�ضل، 

اأ�ضبحت  التي  الدول  غالبية  باأن  علماً 

تنتمي  هامبورج  قواعد  في  اأطرافاً 

وهي  ال�ضاحنة؛  الدول  م�ضاف  اإلى 

الأول  المقام  في  تعتمد  التي  الدول 

ول  ال�ضتيراد  وعمليات  ال�ضحن  على 

البحري  للنقل  كبيرة  اأ�ضاطيل  تملك 

واأغلبها  كبرى،  مالحية  خطوطاً  اأو 

النامية،  والدول  العربية  الدول  من 

بينما لم تلق هذه التفاقية قبوًل لدى 

الكبرى  الدول  وهي  الناقلة؛  الدول 

لأنها  وذلك  البحرية؛  الأ�ضاطيل  ذات 

المزايا  ب�ضبب  بم�ضالحها  ت�ضطدم 

على  لل�ضاحنين  حققتها  التي  العديدة 

الذي  الأمر  الم�ضالح،  هذه  ح�ضاب 

�ضيَّق من مجال تطبيقها؛ مما ا�ضتتبع 

عنه في نهاية الأمر من وجود �ضراع الم�ضالح بالإ�ضافة اإلى 

بع�س العيوب. وبعد م�ضي حوالي ع�ضر �ضنوات فقط من نفاذ 

قواعد هامبورج وتحديداً في اأبريل من عام 2002م اأ�ضدرت 

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي »الون�ضترال« 

النقل  اأخرى تحكم عقود  اتفاقية جديدة   «UNCITRAL«

الدولي للب�ضائع بالبحر كلياً اأو جزئياً باإيجاد قانون معا�ضر 

وموحد يكفل النقل الحديث بالحاويات من الباب اإلى الباب 

بما ي�ضمل مرحلة نقل بحري داخل منظومة نقل دولي، دون 

لالأمر  المحرر  ال�ضحن  �ضند  فيكون  لحامله،  اأو  لأمره  اأو  معين 

ال�ضحن لحامله  �ضند  بينما يتم تداول  بالتظهير،  للتداول  قاباًل 

مت المادة  اأو المحرر لالآمر على بيا�س فقط بالت�ضليم. وقد نظَّ

)266( من هذا القانون حجية �ضند ال�ضحن البحري في الإثبات، 

فهي حجية ن�ضبية فيما بين الناقل وال�ضاحن، ومطلقة فيما بين 

الناقل و الغير. 

على ال�ضعيد الوطني في جمهورية ال�ضودان فقد تم تنظيم 

ُيطبق  كان  حيث  خا�ضة،  قوانين  عبر  للب�ضائع  البحري  النقل 

1951م  ل�ضنة  بالبحر  الب�ضائع  نقل  قانون  من  كل  ال�ضابق  في 

والقانون البحري ل�ضنة 1961م، ثم �ضدر قانون النقل البحري 

ل�سنة 2010م ليتم بموجبه اإلغاء القانونين ال�ضابقين، وفي حالة 

غياب الن�س فقد ن�ضت المادة )3/ بفقراتها( من هذا القانون 

الأخير على تطبيق الأحكام ذات ال�ضلة في 

التفاقيات  واأحكام  �ضاري  اآخر  قانون  اأي 

عليها  ي�ضادق  التي  والإقليمية  الدولية 

ال�ضودان وما ا�ضتقرت عليه اأحكام الق�ضاء 

ولم  ال�ضاري.  البحري  والعرف  ال�ضوداني 

ال�ضحن  �ضند  تعريف  القانون  هذا  يتناول 

تاركاً  الت�ضريعات  معظم  كعادة  البحري 

فه  ذلك للفقه والق�ضاء؛  ولذلك فقد عرَّ

لإثبات  )اأداة  باأنه:  ال�ضوداني  الق�ضاء 

بياناً  ن  ويت�ضمَّ الب�ضائع  �ضحن  عملية 

بمقدار الب�ضاعة الم�ضحونة وحالتها عند 

بمثابة  وهو  ال�ضفينة  ظهر  على  و�ضعها 

الب�ضاعة  �ضحن  باإتمام  الناقل  اإي�ضال من 

م  المو�ضوفة على ظهر ال�ضفينة(. وقد نظَّ

ال�ضحن  �ضند  ال�ضوداني  البحري  القان��ون 

والم�ضتمالت  الإ�ضدار  حيث  من  البحري 

-106( من  مواده  في  وذلك  ونحوه؛  والتحفظات  والبيانات 

121( مما ا�ضت����مل عليها الف�ضل الثامن ع�ضر من هذا القان������ون 
على نح��و يك��اد يك����ون مماث���اًل لما ورد بالق���انون الإماراتي.

الدولي  القانوني  التنظيم  الدولي فقد تم  ال�ضعيد  على 

تم  فقد  الدولية،  التفاقيات  عبر  للب�ضائع  البحري  للنقل 

بتوحيد  البحري  ال�ضحن  ل�ضند  الدولي  القانوني  التنظيم 

دولية  اتفاقيات  باإيجاد  وذلك  به،  المتعلقة  القواعد  بع�س 

وقد  اإليها،  مة  المن�ضّ اأو  الموقعة  الدول  جميع  على  تطبق 

�ضفينة  ل�ضتخدام  الطرفين  بين  اآخر  عقد  اأو  اإيجار  م�ضارطة 

اإلكتروني.  اأو �ضجل  اأي حيز فيها و�ضدر للنقل م�ضتند نقل  اأو 

بينما تن�س المادة )7( منها على اأنه وب�ضرف النظر عن اأحكام 

المادة )6( تطبيق التفاقية في حالة م�ضارطة اإيجار ال�ضفينة 

التفاقية  هذه  تطبيق  نطاق  من  م�ضتبعد  اآخر  نقل  عقد  اأو 

اأو  اأو الطرف الم�ضيطر  اإليه  وذلك فيما بين الناقل والمر�ضل 

بين  فيما  تنطبق  اأن ل  اأ�ضياًل، على  لي�س طرفاً  الذي  الحائز 

الطرفين الأ�ضيلين في عقد نقل م�ضتبعد بمقت�ضى المادة )6( 

مت المواد )8-9-10-35-47( من هذه  الم�ضار اإليها.  وقد نظَّ

والتي  الإلكترونية  النقل  و�ضجالت  النقل  التفاقية م�ضتندات 

من �ضمنها �ضند ال�ضحن البحري ب�ضقيه الورقي والإلكتروني؛ 

حيث بينت هذه المواد كيفية اإ�ضدارها في �ضورة قابلة للتداول 

يترتب  التي تذكر فيها، وما  والبيانات  للتداول،  قابلة  اأو غير 

على اإهمال ذكرها من اآثار، والتحفظات التي ي�ضيفها الناق����ل 

في حالة ال�ضك في �ضح���ة البيانات الخا�ضة بالب�ضاعة اأو في 

حالة اإذا لم تكن لديه الو�ضائل للتحقق من �ضحتها.

الدول  اآمال  تحقق  روتردام  اتفاقية  فاإن  القول  و�ضفوة 

ب�ضورة  ذلك  ويت�ضح  ال�ضاحنة،  الدول  ح�ضاب  على  الناقلة 

اأو�ضح من خالل عدولها عن الأ�ضا�س القانوني الذي قامت 

عليه قواعد هامبورج من حيث قيام م�ضوؤولية الناقل على 

اأ�ضا�س الخطاأ المفتر�س؛ حيث ل ي�ضتطيع الناقل الإفالت 

من الم�ضوؤولية وفق قواعد هامبورج اإل اإذا اأثبت اأنه اأو تابعيه 

قد اتخذوا كافة التدابير المعقولة لمنع وقوع الحادث الذي 

نجم عنه الهالك اأو التلف اأو التاأخير للب�ضاعة، بمعنى اأن 

م�ضوؤولية الناقل وفق قواعد هامبورج تكون مفتر�ضة مالم 

يثبت العك�س، بينما عدلت قواعد روتردام عن ذلك بافترا�س 

اأ�ضاًل؛ حيث نقلت عبء الإثبات عن  عدم م�ضوؤولية الناقل 

هالك اأو تلف اأو تاأخير الب�ضاعة اأو ال�ضبب الموؤدي اإلى ذلك 

على عاتق �ضاحب الحق في الب�ضاعة.

ا�صتملت قواعد روتردام على ثمانية ع�صر ف�صًل 

ت�صم �صتًا وت�صعني مادة، �صٌت وثمانون مادة منها 

تتعلق بالأحكام املو�صــوعية، بينما تتعلق املواد 

الع�صر الأخرية بالأحكام اخلتامية
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اأم��ام  ُي�ضاأل  ول  الم�ضروع  في  بها  ق��ام  التي  لالأعمال  نتيجة 

اأو  )وزارة  ع��ام��ة  اأو  خا�ضة  جهة  ك��ان  ���ض��واء  العمل  �ضاحب 

المقاول  م��ع  مح�ضورة  عالقته  وتبقى  حكومية(  موؤ�ض�ضة 

في  ن�س  اإذا  اإل  بينهما  العقدية  للم�ضوؤولية  الرئي�ضي طبقاً 

الباطن  من  المقاول  م�ضوؤولية  على  بينهما  المبرم  العقد 

م�ضوؤولية منفردة اأو ت�ضامنية معه.

التعريف بالنظام:
ه��و ات��ف��اق ال��م��ق��اول الأ���ض��ل��ي م��ع ال��م��ق��اول م��ن الباطن 

الواقعة  تحقق  بعد  اإل  الأخ��ي��ر  م�ضتحقات  ���ض��داد  ع��دم  على 

الأ�ضلي لم�ضتحقاته من  المقاول  ا�ضتالم  الم�ضروطة، وهي 

�ضاحب العمل فاأ�ضحى التزاماً معلقاً على �ضرط واقف من 

�ضاأنه اأن يوقف نفاذ هذا اللتزام اإلى اأن تتحقق تلك الواقعة 

بباقي  يطالب  اأن  الباطن  م��ن  ال��م��ق��اول  ح��ق  م��ن  يكون  ول 

م�ضتحقاته طالما لم يتحقق هذا ال�ضرط.

تطبيقاته:
ا�ضتقرت  العملي  ال��واق��ع  في  النظام  ه��ذا  تطبيقات  في 

الدفع ظهراً  بنظام  الأخ��ذ  على  دب��ي  تمييز  اأح��ك��ام محكمة 

بظهر طالما تم التفاق عليه في عقود المقاولة من الباطن 

المبرمة بين المقاول الأ�ضلي ومقاول الباطن.

المقرر في ن�ضو�س  اأن��ه من  المحكمة  اأحكام  وج��اء في 

المواد )234، 420، 423، 425( من قانون المعامالت المدنية 

اأن اآثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه 

اآخر  �ضرط  اأي  على  توقف  دون  انعقاده  بمجرد  بدله  وف��ي 

ما لم ين�س القانون اأو التفاق على غير ذلك، وتكون تلك 

العقد ب�ضفة مطلقة  اإذا تم  الحال  الآث��ار منجزة وتقع في 

غير م�ضاف اإلى اأجل م�ضتقبل اأو معلق على �ضرط، وال�ضرط 

ول م�ضتحياًل،  الوجود ل محققاً  اأم��ر م�ضتقبل على خطر 

فاإذا كان اللتزام معلقاً على �ضرط واقف فال يكون اللتزام 

يتحقق فال  اأن  قبل  اأم��ا  ال�ضرط،  ه��ذا  تحقق  اإذا  اإل  ن��اف��ذاً 

تحقق  اإثبات  وع��بء  القهري  للتنفيذ  قاباًل  الل��ت��زام  يكون 

كان  واإن  اأن��ه  المقرر كذلك  ال��دائ��ن، من  على  يقع  ال�ضرط 

العقود  ن�ضو�س  تفهم  ف��ي  ال�ضلطة  ال��م��و���ض��وع  لمحكمة 

اأوفى بمق�ضود  تراه  بما  المختلف عليها  ال�ضروط  وتف�ضير 

الذي  المعنى  العقد تحتمل  تكون عبارات  اأن  اإل  العاقدين 

240/2006 تجاري جل�ضة  رقم  بالتمييز  )الطعن  به  اأخذت 

)2007/1/23

ومن المقرر اأي�ضاً في ق�ضاء محكمة التمييز اأنه يترتب 

الباطن على  المقاول من  الأ�ضلي مع  المقاول  اتفاق  على 

ال��م��ق��اول  ا���ض��ت��الم  ب��ع��د  اإل  الأخ��ي��ر  ���ض��داد م�ضتحقات  ع���دم 

ال��ت��زام  اأن  العمل،  �ضاحب  م��ن  الم�ضتحقات  تلك  الأ���ض��ل��ي 

المقاول الأ�ضلي ي�ضبح معلقاً على �ضرط واقف من �ضاأنه اأن 

يوقف نفاذ هذا اللتزام اإلى اأن تتحقق 

يكون  ول  الم�ضروطة،  الواقعة 

الباطن  من  المقاول  حق  من 

الأ�ضلي  المقاول  يطالب  اأن 

بم�ضتحقاته طالما لم يتحقق 

هذا ال�ضرط.

وم���ن ال��م��ق��رر اأي�����ض��اً اأن 

ال�ضرط  تحقيق  اإثبات  عبء 

به  ت�ضتقل  ال��واق��ف هو مما 

محكمة المو�ضوع بغير معقب متى كان ا�ضتخال�ضها �ضائغاً 

وله اأ�ضل ثابت في الأوراق )الطعانان رقم  83 و 92/ 2009 

تجاري جل�ضة 2009/5/18(.

عبء الإثبات:
ال��ت��زام  عليه  المعلق  ال�����ض��رط  تحقق  اإث��ب��ات  ع���بء  ي��ق��ع 

المقاول الأ�ضلي على عاتق الدائن وهو المقاول من الباطن.

اخلامتة:
اإن �ضرط باك تو باك )BACK TO BACK( ل يتعلق 

بالنظام العام، فيتعين اأن يتفق عليه بين الطرفين في عقد 

المقاولة كتابة اأو من خالل طبيعة التعامل بين الطرفين 

اأن  بينهما  خ���الف  ق���ام  اإذا  ال��م��و���ض��وع  لقا�ضي  ي��ك��ون  ال��ت��ي 

ي�ضتظهرها في حدود �ضلطته في تقدير الأدلة المطروحة 

عليه في الدعوى.

نظام الدفع بالتبادل
Back to Back

في عقود المقاولة بالباطن

بقلم: رجاء الشناوي
م�ست�سار قانوين وحمكم دويل

ع�سو احتاد املحامني العرب والأفارقة

بات المقاول من الباطن جزءاً ل يتجزاأ من اأي م�ضروع 

الفائزة  ال�ضركات  لأن  الكبرى،  التنموية  الم�ضاريع  م��ن 

الواقع عمل كل  اأر���س  ت�ضتطيع على  والتنفيذ ل  بالعقود 

ب�ضركات �ضغيرة  ت�ضتعين  اأن  الطبيعي  وبالتالي من  �ضيء 

تعمل على اإنجاز اأعمال محددة كل ح�ضب اخت�ضا�ضه.

الفائزة  )ال�����ض��رك��ات  الرئي�ضي  ال��م��ق��اول  ي�ضتعين  وق��د 

وال��ذي  اأك��ث��ر،  اأو  الباطن  من  بمقاول  وتنفيذها(  بالعقود 

اأي خطاأ  وق��وع  الأخير في حال  تنتفي معه م�ضوؤولية هذا 

 اآثار العقد من حقوق والتزامات 

تثبت يف املعقود عليه ويف بدله 

مبجرد انعقاده دون توقف على اأي 

�صرط اآخر ما مل ين�ص القانون اأو 

التفاق على غري ذلك
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مملوكة للغير، واأخيراً الجزاء الذي ن�س عليه الم�ضرع لهذه 

الجرائم، وذلك على النحو التالي:

الن�صو�ص الت�صريعية: 
المادة 37: عدل ن�س هذه المادة بموجب المادة الأولى 

من القانون التحادي رقم 2002/8 تاريخ 2002/7/24م،

يعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ل تقل عن خم�ضة اآلف 

درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من زّور عالمة تجارية تم ت�ضجيلها طبقاً للقانون اأو 
لل�ضلع  بالن�ضبة  �ضواء  الجمهور  ت�ضليل  اإلى  تدعو  بطريقة  قلدها 

تماثلها،  التي  تلك  اأو  الأ�ضلية  العالمة  تميزها  التي  والخدمات 

وكل من ا�ضتعمل عالمة تجارية مزورة اأو مقلدة مع علمه بذلك.

2 – كل من و�ضع ب�ضوء نية على منتجاته عالمة تجارية 
م�ضجلة مملوكة لغيره اأو ا�ضتعمل تلك العالمة بغير حق.

3 – كل من باع اأو عر�س للبيع اأو للتداول اأو حاز بق�ضد 
اأو  مقلدة  اأو  م���زورة  تجارية  عالمة  عليها  منتجات  البيع 

مو�ضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من قدم اأو 

عر�س تقديم خدمات تحت عالمة تجارية مزورة اأو مقلدة 

اأو م�ضتعملة بغير حق مع علمه بذلك.

ال��ج��رائ��م  اإح����دى  ارت��ك��ب  ي��ع��اق��ب ك��ل م��ن   :39 المادة 

المن�ضو�س عليها في المادتين 37 و38 من هذا القانون في 

حالة العود بذات العقوبة عالوة على اإغالق المحل التجاري 

اأو م�ضروع ال�ضتغالل مدة ل تقل عن خم�ضة ع�ضر يوماً ول 

المحكوم  نفقة  على  الحكم  ن�ضر  مع  اأ�ضهر  �ضتة  على  تزيد 

عليه وفقاً لالإجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.

من  لأي  نتيجة  ���ض��رر  اأ���ض��اب��ه  م��ن  لكل  ي��ج��وز   :40 المادة 

الأفعال المن�ضو�س عليها في المادتين 37 اأو 38 من هذا القانون 

لمطالبة  المخت�ضة  المدنية  المحكمة  اأم���ام  دع���وى  ي��رف��ع  اأن 

الم�ضئول عن الفعل بتعوي�س منا�ضب عما لحقه من اأ�ضرار.

بعد و�ضع الن�ضو�س الت�ضريعية �ضالفة الذكر والمتعلقة 

بالجرائم محل الحديث اأمام القارئ، نتناول كل جريمة من 

الجرائم ال�ضابقة على حدة على النحو التالي:

اأوًل - جرمية تزوير العلمة التجارية:
 37 ن�ضت على هذه الجريمة الفقرة الأول��ى من المادة 

»ال��م��ع��دل��ة بموجب ال��م��ادة الأول����ى م��ن ال��ق��ان��ون الت��ح��ادي 

العالمات  قانون  من  2002/7/24م«  تاريخ   2002/8 رق��م 

فعل التزوير ل ميكن اعتباره من باب امل�صادفة 

وتوارد اخلواطر .. وتقدير  تزوير العلمة  

�صلطة تقديرية ملحكمة املو�صوع

التجارية على اأنه: 

يعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ل تقل عن خم�ضة اآلف 

درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين: 

طبقاً  ت�ضجيلها  ت��م  ت��ج��اري��ة  ع��الم��ة  زور  م��ن  – ك��ل   1
للقانون اأو قلدها بطريقة تدعو اإلى ت�ضليل الجمهور �ضواء 

بالن�ضبة لل�ضلع والخدمات التي تميزها العالمة الأ�ضلية اأو 

تلك التي تماثلها، وكل............

للعالمة  التغيير  وه��ذا  الحقيقة،  تغيير  يعني  التزوير 

العالمة  من  الرئي�ضية  الأج���زاء  بنقل  يكون  قد  التجارية، 

ال���م���زورة مطابقة  ال��ع��الم��ة  ت��ك��ون  ت��ك��اد  ال��ت��ج��اري��ة، بحيث 

اأج��زاء  جميع  ي�ضمل  ل  التزوير  اأن  اأي  الأ�ضلية؛  للعالمة 

ال��م��زورة  العالمة  بت�ضمين  ال��ت��زوي��ر  ي��ك��ون  وق��د  ال��ع��الم��ة، 

يق�ضد  واأن  الأ���ض��ل��ي��ة،  للعالمة  المميز  الأ���ض��ا���ض��ي  ال��ج��زء 

الجاني المزور غ�س وت�ضليل الجمهور.

الحماية الجنائية للعالمة التجارية 
في ضوء القانون االتحادي رقم 37 لسنة 1992 م في شأن العالمات التجارية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة وقضاء محكمة تمييز دبي

 الدكتور عبدالرازق الموافي
اأ�ستاذ القانون اجلنائي امل�سارك باملعهد

الجنائية  ال��ح��م��اي��ة  الأول  ال��ج��زء  ف��ي  ت��ن��اول��ن��ا  اأن  ب��ع��د 

ل��ل��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة م���ن ج��ري��م��ة ال��ت��ق��ل��ي��د، ن��ت��ع��ر���س في 

وجريمة  التجارية،  العالمات  ت��زوي��ر  لجرائم  ال��ج��زء  ه��ذا 

ا�ضتعمال  م��ق��ل��دة، وج��ري��م��ة  اأو  م����زورة  ع��الم��ات  ا���ض��ت��ع��م��ال 

عالمات حقيقية مملوكة للغير اأو بدون وجه حق، وجريمة 

بيع اأو عر�س للبيع اأو للتداول منتجات عليها عالمة تجارية 

بق�ضد  حيازة  وجريمة  للغير،  مملوكة  اأو  مقلدة  اأو  م��زورة 

اأو  مقلدة  اأو  م���زورة  ت��ج��اري��ة  ع��الم��ة  عليها  منتجات  البيع 
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لال�ضتعمال ال�ضخ�ضي لتعبئة م�ضروبات خا�ضة به فال يتوافر 

�ضوء النية، ول تقوم هذه الجريمة. وفي معظم الحالت تقع 

هذه الجريمة بخ�ضو�س العالمات التجارية التي تتخذ �ضورة 

اأو  العطور  لتعبئة  الم�ضتخدمة  الزجاجات  نموذج  مثل  نماذج 

المياه الغازية.

وتعد واقعة ا�ضتعمال العالمة واقعة مادية ُترتكب بعدة 

تحمل  التي  الفارغة  العبوات  اأو  الأوعية،  كا�ضتعمال  طرق، 

عالمة، واإعادة تعبئتها بمنتجات ت�ضبه المنتجات الأ�ضلية، 

اأو كاأخذ العالمة وو�ضعها على المنتجات والأوعية. 

وف����ي ه����ذا ال�������ض���دد ق�����ض��ت م��ح��ك��م��ة ت��م��ي��ي��ز دب����ي ب��ت��اري��خ 

اإذ  ب��اأن��ه:  ج���زاء   252/2005 رق��م  الطعن  ف��ي   2005/07/10
8 ل�سنة  بالقانون  المعدل   92/37 القانون  7 من  المادة  كانت 

عالمة  ا�ضتعمال  ف��ي  ي��رغ��ب  م��ن  »ل��ك��ل  اأن  على  تن�س   2002
يطلب  اأن  خ��دم��ات  اأو  م��ن��ت��ج��ات  اأو  ب�����ض��اع��ة  لتمييز  ت��ج��اري��ة 

الن�س  ه��ذا  حكم  ومفاد  القانون«  ه��ذا  لأحكام  وفقاً  ت�ضجيلها 

ح�ضبما يق�ضي التف�ضير ال�ضحيح للقانون اأن ت�ضجيل العالمة 

التجارية ي�ضمل كافة الب�ضائع والمنتجات والخدمات ل�ضاحب 

تن�س  القانون  م��ن   3/37 ال��م��ادة  اأن  كما  التجارية.  العالمة 

على معاقبة كل من ي�ضع ب�ضوء الق�ضد على منتجاته عالمة 

تجارية م�ضجلة مملوكة لغيره - لما كان ذلك وكان الثابت اأن 

الطاعن قد و�ضع العالمة التجارية الم�ضجلة لل�ضركة المجني 

عليها على الب�ضائع المملوكة له وهو يعلم بعدم ملكيته لهذه 

ق��د �ضادف  ي��ك��ون  ب��اإدان��ت��ه  الحكم  ف���اإذ ق�ضى  ث��م  العالمة م��ن 

المطعون  الحكم  الطاعن على  القانون، ويكون منعى  �ضحيح 

فيه غير �ضديد متعين الرف�س.

ون�ص احلكم كالتايل: 
بعد الطالع على الأوراق وتالوة تقرير التلخي�س الذي اأعده 

ال�ضيد القا�ضي ------ و�ضماع المرافعة والمداولة قانوناً. 

ال���م���ق���رر ف��ي  ال�������ض���ك���ل  ا����ض���ت���وف���ى  ال���ط���ع���ن  اإن  وح����ي����ث 

القانون. 

وحيث اإن النيابة العامة قد اتهمت 

.......................-  1
......................... -  2

باأنهما في يوم 2004/8/2 بدائرة مركز �ضرطة بر دبي- 

اأنابيب  على  تحوي  كرتونة   435 البيع  بق�ضد  وح���ازا  باعا 

للعالمة  مقلدة  عالمة  عليها  ال�ضيارات  غيار  لقطع  ل�ضق 

ع��ل��ى ال�����ض��ن��ف ذات����ه م��ن ال��ب�����ض��اع��ة ال��ت��ي �ضجلت ال��ع��الم��ة 

بر�ضاء  ا�ضتعملها  ل��و  اأم��ا  ح��ق،  وج��ه  دون  ب�ضاأنها  التجارية 

م��ال��ك��ه��ا اأو ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ن��ازل ���ض��اح��ب ال��ع��الم��ة ل��ه ع��ن حق 

ا�ضتغالله اأو �ضراء العالمة من مالكها؛ فال تقوم الجريمة. 

وي��ق��وم ال��رك��ن ال���م���ادي ل��ه��ذه ال��ج��ري��م��ة، ع��ن��دم��ا يقوم 

الجاني با�ضتعمال عالمة تجارية مملوكة للغير، اأو عالمة 

تلك  �ضجلت  ال��ت��ي  الب�ضاعة  م��ن  ال�ضنف  ذات  على  م���زورة 

بو�ضع  يقوم  الجريمة  ه��ذه  في  فالجاني  ب�ضاأنها.  العالمة 

عالمة الغير على منتجاته المماثلة لمنتجات و�ضلع �ضاحب 

العالمة الحقيقية.

الق�ضد الجنائي؛  المعنوي في هذه الجريمة هو  والركن 

عالمة  ا�ضتعمال  يكون  اأن  ويجب  عمدية،  جريمة  اإنها  حيث 

الغير ب�ضوء نية؛ اأي بق�ضد خداع الم�ضتهلكين باأن ال�ضلع التي 

حقيقتها  في  وه��ي  الأ�ضلية،  ال�ضلع  هي  العالمة  عليها  و�ضع 

ق�ضد  يتوافر  لم  واإذا  الأ�ضلية،  العالمة  �ضاحب  �ضلع  لي�ضت 

الفارغة  والزجاجات  العبوات  ي�ضتخدم  كاأن  الم�ضتهلكين  غ�س 

لمحكمة  التقديرية  ال�ضلطة  في  تدخل  التي  المو�ضوعية 

المو�ضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

ثانيًا - جرمية ا�صتعمال علمة جتارية مزورة: 
ن�ّس على هذه الجريمة عجز الفقرة الأول��ى من المادة 

عن  تقل  ل  ال��ت��ي  وب��ال��غ��رام��ة  بالحب�س  يعاقب  بقولها:   37
خم�ضة اآلف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل م���ن..........، وكل من ا�ضتعمل عالمة تجارية 
مزورة اأو........ مع علمه بذلك.

 ...........– 2
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على فعل ال�ضتعمال، 

ويتحقق هذا الفعل با�ضتعمال الجاني عالمة تجارية مزورة 

على ذات ال�ضنف من ال�ضلع والخدمات التي �ضجلت العالمة 

الأ�ضلية ب�ضاأنها، وتقع هذه الجريمة �ضواء من ا�ضتعملها هو 

من قام بالتزوير اأو �ضخ�س اآخر ل عالقة له بواقعة التزوير. 

وتقوم هذه الجريمة حتى ولو لم يتم بيع ال�ضلع التي و�ضعت 

و�ضع  بمجرد  تقع  الجريمة  ف��ه��ذه  ال���م���زورة،  ال��ع��الم��ة  عليها 

المماثلة  والمنتجات  والخدمات  ال�ضلع  على  المزورة  العالمة 

ذات العالمة الحقيقية مادام توافر ق�ضد بيعها للم�ضتهلك. 

وا�ضتعمال العالمة المزورة يختلف عن تزوير العالمة، 

فال ي�ضترط لقيام جريمة التزوير ا�ضتعمال العالمة التي تم 

تزويرها وو�ضعها على ال�ضلع والخدمات. 

وهذه الجريمة؛ جريمة عمدية ي�ضترط لقيامها اأن يعلم 

م�ضتعمل العالمة المزورة باأنها مزورة، اأي اأنه يق�ضد خداع 

الم�ضتهلك وت�ضليله ب�ضاأن ال�ضلع الحقيقية وال�ضلع المزورة.

ثالثًا - جرمية ا�صتعمال علمة جتارية مملوكة للغري 
دون وجه حق: 

 37 المادة  الثانية من  الفقرة  الجريمة  ن�ضت على هذه 

بقولها: يعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ل تقل عن خم�ضة 

اآلف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من.................
2 – كل من و�ضع ب�ضوء نية على منتجاته عالمة تجارية 

م�ضجلة مملوكة لغيره اأو ا�ضتعمل تلك العالمة بغير حق.

...............– 3
اأن يقوم الجاني با�ضتعمال عالمة تجارية يملكها الغير 

التزوير،  فعل  على  الجريمة  هذه  في  المادي  الركن  ويقوم   

الذي يتحقق بنقل الأجزاء الرئي�ضية من العالمة الأ�ضلية، بحيث 

تقترب العالمة المزورة من العالمة الأ�ضلية، وُيعد ال�ضخ�س قد 

قريبة  وجعلها  حقيقية  عالمة  في  غيَّر  اإذا  تجارية  عالمة  زور 

وب��دون  الم�ضتهلك  خ��داع  اإل��ى  ت��وؤدي  ب�ضورة  الأ�ضلية  من  ال�ضبه 

موافقة مالكها، وذلك بالإ�ضافة اإليها اأو بالحذف اأو غير ذلك. 

فعل  ف��ي  ي�ضترط  العالمة،  ت��زوي��ر  جريمة  تقوم  ولكي 

التزوير اأن يتم ب�ضورة توؤدي اإلى خداع وت�ضليل الم�ضتهلك؛ 

اأي يعني عدم ا�ضتطاعة التمييز بين ال�ضلع والخدمات التي 

تحمل عالمة مزورة وال�ضلع والخدمات التي تحمل العالمة 

الأ�ضلية، وُي�ضترط اأي�ضاً اأن يتم التزوير بدون ر�ضاء مالك 

التزوير  ين�ضّب  اأن  يجب  ذل��ك؛  اإل��ى  وبالإ�ضافة  العالمة. 

على ذات ال�ضنف من ال�ضلع التي �ضجلت العالمة التجارية 

الأ�ضلية ب�ضاأنها، وبغير ذلك ل تقوم جريمة التزوير؛ اأي اإذا 

كان �ضلوك الجاني ل يوؤدي اإلى خداع وت�ضليل الم�ضتهلك، 

الجريمة،  تقع  ف��ال  الأ�ضلية،  العالمة  مالك  بر�ضاء  وت��م 

ويقع على المتهم عبء اإثبات ر�ضاء مالك العالمة الأ�ضلية.

وج��ري��م��ة ت��زوي��ر ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ج��ري��م��ة عمدية، 

اأي  الجمهور،  ت�ضليل  بق�ضد  فيها  المعنوي  الركن  يتمثل 

على  قرينة  التجارية  العالمة  ت�ضجيل  وُيعد  الم�ضتهلكين، 

بالن�ضبة  خا�ضة  وب�ضفة  العالمة،  ه��ذه  بوجود  الغير  علم 

للتجار؛ حيث ُيفتر�س اأن هوؤلء على علم بجميع العالمات 

التجارية الم�ضجلة، وذلك وفق مقت�ضيات العرف التجاري، 

ولأن المادة 5 من قانون العالمات التجارية تن�س على اأنه 

ن  يعد في الوزارة �ضجل ي�ضمى �ضجل العالمات التجارية ُتدوَّ

فيه جميع العالمات التجارية واأ�ضماء اأ�ضحابها وعناوينهم 

ونوع ن�ضاطهم واأو�ضاف ب�ضائعهم اأو منتجاتهم اأو خدماتهم 

وما يطراأ على العالمات من تحويل اأو تنازل اأو نقل للملكية 

اأخ��رى.  تعديالت  اأي��ة  اأو  بال�ضتعمال  ترخي�س  اأو  ره��ن  اأو 

الأ�ضل مما هو مدون  اأن يطلب �ضورة طبق  �ضخ�س  ولكل 

في هذا ال�ضجل بعد دفع الر�ضوم المقررة.

اع��ت��ب��اره م��ن باب  ال��ت��زوي��ر ل يمكن  اأن فعل  ف�ضاًل ع��ن 

الم�ضادفة وتوارد الخواطر، لأن لمن يريد ت�ضجيل عالمة 

اأن يطلب ���ض��ورة ط��ب��ق الأ����ض���ل م��م��ا ه��و م���دون ف��ي �ضجل 

العالمات التجارية بعد دفع الر�ضوم المقررة. وُتعد م�ضاألة 

ق��ي��ام ت��زوي��ر ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة م��ن ع��دم��ه، م��ن الم�ضائل 

ُيعد ت�صجيل العلمة التجارية قرينة 

على علم الغري بوجود هذه العلمة
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العالمات  قانون  من   )37( المادة  من  الثالثة  الفقرة  ن�س 

اأو  للبيع  اأو عر�س  باع  كل من  على  تعاقب  والتي  التجارية 

التداول اأو حاز بق�ضد البيع منتجات عليها عالمات تجارية 

بذلك،  علمه  م��ع  ح��ق  بغير  مو�ضوعة  اأو  مقلدة  اأو  م���زورة 

مقلدة  لمنتجات  البيع  بق�ضد  الحيازة  اأو  البيع  جريمة  اأن 

للبيع  العر�س  اأو  البيع  في  المتمثل  المادي  ركنها  يتحقق 

عالمات  عليها  منتوج  اأو  لب�ضاعة  البيع  بق�ضد  الحيازة  اأو 

ال��م��ع��ن��وي المتمثل ف��ي ثبوت  ت��ج��اري��ة م��ق��ل��دة وف���ي رك��ن��ه��ا 

الب�ضاعة عليها عالمة مزورة  باأن تلك  علم من قام بذلك 

ت�ضجيل  �ضبق  الجريمة  ه��ذه  لقيام  ي�ضترط  ول  مقلدة  اأو 

العالمة مثل الجرائم الأخرى المن�ضو�س عليها في المادة 

)37( الم�ضار اإليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة، ففي 

الت�ضجيل للعالمة  ���ض��رط  ت��واف��ر  ال��ج��رائ��م لب��د م��ن  ه��ذه 

المعتدى عليها، اإذ ق�ضد الم�ضرع حماية العالمات التجارية 

الرابعة  بالفقرة  المن�ضو�س عليها  الجريمة  اأما  الم�ضجلة، 

الن�س حماية  ه��ذا  �ضن  الم�ضرع ق�ضد من  ال��م��ادة  تلك  من 

الم�ضتهلك من الغ�س والت�ضليل، لهذا ا�ضترط �ضوء نية من 

قام بالبيع اأو العر�س اأو الحيازة للبيع اأن يكون عالماً باأن ما 

يعر�ضه مقلد اأو مزور، وهو الركن المعنوي لهذه الجريمة، 

المو�ضوع  محكمة  ب��ه  ت�ضتقل  مما  ال��رك��ن  ه��ذا  تقدير  واأن 

اأن يتحدث  الواقعة ول يلزم الحكم  ت�ضتخل�ضه من ظروف 

التقليد  اأرك��ان جريمة  �ضراحة وا�ضتقالًل عن كل ركن من 

مادام قد اأورد من الوقائع مايدل عليه.

ن�ص احلكم: 
بعد الطالع على الأوراق وتالوة تقرير التلخي�س الذي 

المرافعة  و�ضماع  ال���ق���ا����ض���ي/..................  ال�ضيد  اأع��ده 

والمداولة قانوناً.

حيث اإن الطعن ا�ضتوفى ال�ضكل المقرر في القانون.

وحيث اإن النيابة العامة اتهمت/.....................

���ض��رط��ة جبل  ب���دائ���رة م��رك��ز   2004/10 ���ض��ه��ر  ف���ي  اأن����ه 

تجارية  عالمة  عليها  منتجات  البيع  بق�ضد  وح��از  علي باع 

على  ب��ذل��ك  علمه  م��ع  م�����ارك�����ة............(  )�ضامبو  مقلدة 

النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد )1-2-37-43( من القانون 

رقم  بالقانون  والمعدل  2002م  ل�سنة   8 رقم  التحادي 

رابعًا - جرمية بيع اأو عر�ص للبيع اأو للتداول منتجات 
عليها علمة جتارية مزورة اأو مقلدة اأو مملوكة للغري: 

 37 ن�ضت على هذه الجريمة الفقرة الثالثة من المادة 

بقولها: يعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ل تقل عن خم�ضة 

اآلف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من.................
2 – كل من................ 

3 – كل من باع اأو عر�س للبيع اأو للتداول اأو حاز بق�ضد 
اأو  مقلدة  اأو  م���زورة  تجارية  عالمة  عليها  منتجات  البيع 

مو�ضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من قدم اأو 

عر�س تقديم خدمات تحت عالمة تجارية مزورة اأو مقلدة 

اأو م�ضتعملة بغير حق مع علمه بذلك.

 يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بارتكاب الجاني �ضلوكاً 

من �ضور ال�ضلوك التي عددها ن�س المادة 37: كبيع منتجات 

تحمل عالمة تجارية مزورة اأو مقلدة، اأو غير مزورة ولكنها 

مو�ضوعة بغير حق؛ اأي دون ر�ضاء اأو تنازل من مالكها. وتقوم 

اأي�ضاً في حالة عر�س للبيع اأو للتداول منتجات تحمل عالمة 

مزورة، اأي و�ضعها في مكان يطلع عليها الجمهور اأو مو�ضوع 

عليها عالمة حقيقية بغير حق، وهذه الجريمة تقع بمجرد 

العر�س حتى ولو لم يحدث البيع . 

الجنائي،  الق�ضد  هو  الجريمة،  لهذه  المعنوي  الركن 

حيث يجب اأن يعلم الجاني باأنه ي�ضتخدم عالمة مزورة اأو 

اأنها تخ�س الغير، وهذا يعني توافر لدى الجاني ق�ضد خداع 

وت�ضليل الم�ضتهلكين. ويوجد �ضورة اأخرى تتعلق بعر�س اأو 

تقديم خدمات من خالل ا�ضتخدام عالمة تجارية مزورة اأو 

م�ضتعملة بغير حق.

وت��ط��ب��ي��ق��اً ل��ذل��ك ق�����ض��ت م��ح��ك��م��ة ت��م��ي��ي��ز دب����ي ب��ت��اري��خ 

2006/10/30 في الطعن رقم 242/2006 جزاء باأن: مفاد 

دان  التي  للجريمة  القانونية  العنا�ضر  كافة  به  تتوافر  بما 

لها  �ضائغة  اأدل���ة  حقه  ف��ي  ثبوتها  على  واأورد  بها  ال��ط��اع��ن 

ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  وم��ن  ال��دع��وى  اأوراق  من  ال�ضحيح  معينها 

اإلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك وكانت المادة 7 من 

القانون 92/37 المعدل بالقانون 8 ل�سنة 2002 تن�س على اأن 

»لكل من يرغب في ا�ضتعمال عالمة تجارية لتمييز ب�ضاعة 

اأو خدمات اأن يطلب ت�ضجيلها وفقاً لأحكام هذا  اأو منتجات 

التف�ضير  يق�ضي  ح�ضبما  الن�س  ه��ذا  حكم  ومفاد  القانون« 

ال�ضحيح للقانون اأن ت�ضجيل العالمة التجارية ي�ضمل كافة 

الب�ضائع والمنتجات والخدمات ل�ضاحب العالمة التجارية. 

كما اأن المادة 3/37 من القانون تن�س على معاقبة كل من 

م�ضجلة  تجارية  عالمة  منتجاته  على  الق�ضد  ب�ضوء  ي�ضع 

اأن الطاعن قد  مملوكة لغيره - لما كان ذلك، وكان الثابت 

عليها  المجني  لل�ضركة  الم�ضجلة  التجارية  العالمة  و�ضع 

لهذه  ملكيته  بعدم  يعلم  وه��و  ل��ه  المملوكة  الب�ضائع  على 

�ضادف  قد  يكون  باإدانته  الحكم  ق�ضى  ف��اإذ  ثم  العالمة من 

�ضحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون 

فيه غير �ضديد متعين الرف�س.

عقابهما  وط��ل��ب��ت  ب��ذل��ك  علمهما  م��ع   ABRO ال��ت��ج��اري��ة 

المعدل   2002 ل�سنة   8 القانون  من   )43  ،3/37( بالمواد 

92 في �ضاأن العالمات التجارية والمواد  37 ل�سنة  للقانون 

المجني  ال�ضركة  وادع��ت  عقوبات   )1/121  ،82  ،47  ،45(

عليها مدنياً قبل المتهمين.

درج��ة  اأول  محكمة  حكمت   2005/4/4 وب��ت��اري��خ 

اآلف درهم وم�ضادرة  المتهم الأول خم�ضة  بتغريم 

ال��م�����ض��ب��وط��ات وب��اإح��ال��ة ال���دع���وى ال��م��دن��ي��ة اإل��ى 

المتهم  وب����راءة  المخت�ضة  ال��م��دن��ي��ة  المحكمة 

الثاني مما اأ�ضند اإليه.

لم يرت�س المحكوم عليه هذا الحكم فطعن 

طعنت  كما   2076/2005 رقم  بال�ضتئناف  عليه 

ل�سنة   1992 رق��م  بال�ضتئناف  العامة  النيابة  عليه 

برف�ضهما  المحكمة  حكمت   2005/5/9 وب��ت��اري��خ   2005
وتاأييد الحكم الم�ضتاأنف.

طعن المحكوم عليه ...................... في هذا الحكم 

مرفق   2005/6/7 م��وؤرخ  تقرير  بموجب  الماثل  بالتمييز 

به مذكرة باأ�ضباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل 

طلب فيها نق�ضه و�ضدد مبلغ التاأمين.

وح��ي��ث اإن ال��ط��اع��ن ي��ن��ع��ى ع��ل��ى ال��ح��ك��م ال��م��ط��ع��ون فيه 

اأن  ذلك  القانون  تطبيق  في  والخطاأ  ال�ضتدلل  في  الف�ضاد 

التجارية قا�ضرة على  المدنية والجنائية للعالمة  الحماية 

العالمة التجارية الم�ضجلة داخل الدولة عماًل بالمادة 7 من 

التجارية  العالمة  ت�ضجيل  وبمراجعة   92 ل�سنة   37 القانون 

مو�ضوع الدعوى نجد اأنها خلت من ا�ضتمالها على الب�ضائع 

ذهب  وما  القانونية  الحماية  عنها  تنح�ضر  مما  الم�ضبوطة 

ب�ضائع  اأي��ة  على  العالمة  ا�ضتخدام  تجريم  من  الحكم  اإليه 

بالمادة  عماًل  العالمة  بحماية  م�ضمولة  تكن  لم  ول��و  حتى 

3/37 من القانون فاإن غاية الم�ضرع من هذا الن�س حماية 
ينطبق  لم  ما  وهو  العالمية  ال�ضهرة  ذات  التجارية  العالمة 

يعتبر  المادة  ه��ذه  اإعمال  ف��اإن  ثم  وم��ن  الدعوى  واقعة  على 

العالمة  اأن  بمقالة  الحكم  اعت�ضم  واإذا  ال��ق��ان��ون  ف��ي  خطاأ 

مو�ضوع الق�ضية م�ضجلة في الدولة وعائدة لل�ضركة المجني 

 8 15 من القانون  37 فقرة  اإعمال المادة  عليها فاإنه يتعين 

ل�سنة 2002 مما يعيب الحكم بما ي�ضتوجب نق�ضه.

ال��دع��وى  واق��ع��ة  بين  فيه  المطعون  الحكم  اإن  وح��ي��ث 

جرائم الفقرة الثالثة من املادة 

37 ل ي�صرتط لقيامها �صبق 

ت�صجيل للعلمة 
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ما يدل عليه، كما اأنه واإن كان الق�ضد الجنائي الذي يتطلبه 

القانون في جريمة حيازة الب�ضائع المقلدة بق�ضد البيع هو 

المقلدة  الب�ضاعة  حيازة  من  مفتر�س  اأن��ه  اإل  خا�س  ق�ضد 

وعلى المتهم وحده اإثبات عك�س هذا الق�ضد، لما كان ذلك، 

اأن  بعد  اأن��ه  فيه  المطعون  الحكم  الثابت من مدونات  وك��ان 

اإلى ثبوت قيام  ا�ضتعر�س وقائع التهام �ضد الطاعن انتهى 

�ضركة  ل��دى  ت��م �ضبطه  م��ا  اأن  م��ن  ف��ي حقه  الجريمة  ه��ذه 

ينازع  ل  المتهم  واأن  المتهم،  يديرها  التي   .................

المختبر  تقرير  م��ن  ثبت  التي  للعالمة  بالبيع  قيامه  ف��ي 

الجنائي باأنها مقلدة على الب�ضائع الأ�ضلية لوجود الت�ضابه 

اإليه  انتهى  ما  واإن  العادي  ال�ضخ�س  لنخداع  ي��وؤدي  بينهما 

وا�ضتخل�ضه الحكم المطعون فيه من ثبوت اإدانة الطاعن لما 

ن�ضب اإليه �ضائغ وكاف لحمل ق�ضائه مما يكون منعى الطاعن 

النعي  اأ�ضا�س، لما كان ذلك، وكان  ال�ضدد على غير  في هذا 

على  الجزائية  ال��دع��وى  اإق��ام��ة  بعدم  الطاعن  يثيره  ال��ذي 

�ضركة................. ولكونها هي التي اأنتجت وباعت وحازت 

اأن كان يتوجب م�ضاءلتها جنائياً ذلك اأنه بفر�س م�ضاهمتها 

ف��ي ال��ج��ري��م��ة ل ي��ج��دي ال��ن��ع��ي م����ادام ل��م ي��ك��ن ي��ح��ول دون 

م�ضاءلته عن الجريمة الم�ضندة اإليه والتي دلل الحكم على 

�ضائغاً ومقبوًل، ومن ثم يكون منعى  اإياها تدلياًل  مقارفته 

الطاعن في هذا ال�ضدد في غير محله، لما كان ما تقدم فاإن 

الطعن برمته يكون على غير اأ�ضا�س متعين الرف�س.

خام�صًا - جرمية حيازة منتجات عليها علمة جتارية 
مزورة اأو مقلدة اأو مملوكة للغري بق�صد البيع: 

لمنتجات  الجاني  ح��ي��ازة  حالة  ف��ي  الجريمة  ه��ذه  تقع 

تحمل عالمة تجارية مزورة، اأو حقيقية غير مزورة، ولكنها 

مو�ضوعة بغير حق، بق�ضد البيع، ويلزم في جريمة الحيازة 

اأن تكون بق�ضد البيع، فاإذا لم تكن الحيازة بق�ضد البيع فال 

تقوم الجريمة ول يوؤثر عدم تحقيق ربح على قيام الجريمة، 

بل تقوم ولو تكبد الجاني خ�ضارة. 

وهذه الجريمة؛ جريمة عمدية الركن المعنوي فيها، هو 

ي�ضتخدم  باأنه  الجاني  يعلم  اأن  يجب  حيث  الجنائي،  الق�ضد 

ت��واف��ر ق�ضد  يعني  وه��ذا  الغير،  اأن��ه��ا تخ�س  اأو  م���زورة  عالمة 

المقلدة  المنتجات  حيازة  وتعد  الم�ضتهلكين.  وت�ضليل  خ��داع 

بق�ضد البيع اأو لطرحها في التداول واقعة مادية ي�ضتقل قا�ضي 

ال�ضخ�س العادي وحدوث لب�س لديه بوحدة م�ضدر الت�ضنيع، 

وما �ضهد به خبير المختبر الجنائي بدبي فايز عبدالمنعم 

للمنتج  تقليد  ب��وج��ود  العامة  النيابة  بتحقيقات  اإب��راه��ي��م 

لدى  والت�ضابه  اللب�س  اإح����داث  اإل���ى  ي���وؤدي  وال���ذي  الأ���ض��ل��ي 

النيابة  بتحقيقات  المتهم  به  ق��رر  ومما  ال��ع��ادي،  ال�ضخ�س 

ترخي�س  لديها  يعمل  ال��ت��ي  ال�ضركة  ل��دى  اأن���ه  م��ن  ال��ع��ام��ة 

�ضادر من وزارة القت�ضاد والتخطيط وذلك بالن�ضبة لال�ضم 

التجاري )...................( اأما بالن�ضبة لل�ضور المتواجدة 

على المنتج فلم يتم ت�ضجيلها كونها �ضورة لفواكه واأع�ضاب 

الطاعن  يثيره  ما  ف��اإن  ثم  وم��ن  عامة  �ضورة  وه��ي  طبيعية 

من عدم وجود ت�ضابه بين العالمة التجارية العائدة ل�ضركة 

ل�ضركة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  وب��ي��ن   ........................

........................ وعدم �ضبط ب�ضاعة مقلدة لدى �ضركة 

......................... غير مقبول، لما كان ذلك، وكان مفاد 

العالمات  قانون  من   )37( المادة  من  الثالثة  الفقرة  ن�س 

التجارية والتي تعاقب كل من باع اأو عر�س للبيع اأو التداول 

البيع منتجات عليها عالمات تجارية مزورة  بق�ضد  اأو حاز 

اأن جريمة  اأو مو�ضوعة بغير حق مع علمه بذلك  اأو مقلدة 

البيع اأو الحيازة بق�ضد البيع لمنتجات مقلدة يتحقق ركنها 

المادي المتمثل في البيع اأو العر�س للبيع اأو الحيازة بق�ضد 

اأو منتوج عليها عالمات تجارية مقلدة وفي  البيع لب�ضاعة 

ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك تكون 

ي�ضترط  ول  مقلدة،  اأو  م��زورة  عالمة  عليها  الب�ضاعة  تلك 

الجرائم  مثل  العالمة  ت�ضجيل  �ضبق  الجريمة  ه��ذه  لقيام 

اإليها  الم�ضار   )37( ال��م��ادة  في  عليها  المن�ضو�س  الأخ���رى 

بالفقرات الأولى والثانية والثالثة، ففي هذه الجرائم لبد 

من توافر �ضرط الت�ضجيل للعالمة المعتدى عليها، اإذ ق�ضد 

اأما الجريمة  الم�ضرع حماية العالمات التجارية الم�ضجلة. 

الم�ضرع  المادة  تلك  الرابعة من  بالفقرة  المن�ضو�س عليها 

الغ�س  م��ن  الم�ضتهلك  ح��م��اي��ة  ال��ن�����س  ه���ذا  ���ض��ن  م��ن  ق�ضد 

والت�ضليل، لهذا ا�ضترط �ضوء نية من قام بالبيع اأو العر�س 

اأو الحيازة للبيع اأن يكون عالماً باأن ما يعر�ضه مقلد اأو مزور، 

وهو الركن المعنوي لهذه الجريمة، واأن تقدير هذا الركن 

ظ��روف  م��ن  ت�ضتخل�ضه  المو�ضوع  محكمة  ب��ه  ت�ضتقل  مما 

اأن يتحدث �ضراحة وا�ضتقالًل عن  الواقعة ول يلزم الحكم 

كل ركن من اأركان جريمة التقليد مادام قد اأورد من الوقائع 

العالمة التجارية ل�ضركة اأخرى. كما اأن ما ورد باأمر الإحالة 

اأن الطاعن باع وحاز منتجات عليها عالمة مقلدة مع علمه 

بذلك ل وجود له اإذ لم ت�ضبط عبوة واحدة ل�ضركة يوروجلف 

للتجارة مقلدة لمنتج ال�ضركة الأخرى، فاإن كان هناك تقليد 

العالمة  لت�ضجيلها  ارتكبته  التي  الأخ��رى هي  ال�ضركة  ف��اإن 

التجارية بعد �ضركة يوروجلف للتجارة لدى وزارة القت�ضاد 

والتجارة ولم يعر�س الحكم للق�ضد الجنائي الواجب اإثباته 

رغم اأن الطاعن يعلم اأن منتج ال�ضامبو الذي تنتجه �ضركة 

الطاعن  اأن  كما  م��ق��ل��داً.  ولي�س  اأ�ضلي  للتجارة  ي��وروج��ل��ف 

اأن  اإذ  �ضاحبها  ول��ي�����س  ل��ل��ت��ج��ارة  ي��وروج��ل��ف  ل�ضركة  م��دي��ر 

ال�ضركة هي التي اأنتجت وباعت وحازت ومن ثم كان يتوجب 

اعتبارياً  �ضخ�ضاً  باعتبارها  جنائياً  م�ضاءلتها 

تجوز م�ضاءلتها جنائياً مما يعيب الحكم 

بما ي�ضتوجب نق�ضه.

الب��ت��دائ��ي  ال��ح��ك��م  اإن  وح���ي���ث 

الموؤيد لأ�ضبابه بالحكم المطعون 

ف��ي��ه ق���د ب��ي��ن واق���ع���ة ال���دع���وى 

العنا�ضر  ك��اف��ة  ب��ه  ت��ت��واف��ر  ب��م��ا 

دان  ال��ت��ي  للجريمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ثبوتها  على  واأورد  بها  ال��ط��اع��ن 

معينها  لها  �ضائغة  اأدل���ة  حقه  ف��ي 

ال�ضحيح باأوراق الدعوى ومن �ضاأنها 

اأن توؤدي اإلى ما رتبه الحكم عليها م�ضتمدة 

بما �ضهدت به ناييري............................ 

ب��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة وال��ن��ق��ي��ب و����ض���ام ب���ن دراي 

المنتج  م��ن  كمية  �ضبط  اأن��ه  ق��رر  حيث  النيابة،  بتحقيقات 

بتحويل  وق��ام   ........................... �ضركة  لدى  المقلد 

الجنائي  المختبر  اإل��ى  الم�ضبوط  والمنتج  الأ�ضلي  المنتج 

الجنائي من وجود  المختبر  تقرير  اأثبته  ومما  لفح�ضهما، 

انخداع  اإل��ى  ي��وؤدي  والمقلد مما  الأ�ضلي  المنتج  بين  ت�ضابه 

37 ل�سنة 1992. 
واأمام المحكمة البتدائية ادعت ال�ضركة ال�ضاكية مدنياً 

وق��دره  مبلغاً  اإليها  ي���وؤدي  ب��اأن  اإل��زام��ه  طالبة  المتهم  قبل 

10100 درهم على �ضبيل التعوي�س الموؤقت.
وبتاريخ 2006/5/21 حكمت محكمة اأول درجة ح�ضورياً 

بتغريمه خم�ضة اآلف درهم وم�ضادرة الم�ضبوطات واإلزامه 

المدنية  الدعوى  واإحالة  نفقته  على  ال�ضادر  الحكم  بن�ضر 

اإلى المحكمة المدنية المخت�ضة.

ل��م ي��رت�����ِس ال��م��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه ه���ذا ال��ح��ك��م ف��ط��ع��ن عليه 

بال�ضتئناف رقم 2814/ 2006م.

وبتاأييد  برف�ضه  المحكمة  حكمت   2006/7/5 وبتاريخ 

الحكم الم�ضتاأنف.

الحكم  ه��ذا  في  عليه  المحكوم  طعن 

بالتمييز الماثل بموجب تقرير موؤرخ 

مذكرة  ب��ه  مرفق   2006/8/2 ف��ي 

من  عليها  موقع  الطعن  باأ�ضباب 

ال���م���وك���ل ط��ل��ب فيها  م��ح��ام��ي��ه 

نق�ضه و�ضدد مبلغ التاأمين.

وحيث اإن الطاعن ينعى على 

الق�ضور  ف��ي��ه  ال��م��ط��ع��ون  ال��ح��ك��م 

ف���ي ال��ت�����ض��ب��ي��ب وم��خ��ال��ف��ة ال��ث��اب��ت 

بالأوراق والخطاأ في تطبيق القانون 

لإدان����ت����ه ب��ج��ري��م��ة ب��ي��ع وح���ي���ازة بق�ضد 

مقلدة  تجارية  عالمة  عليها  منتجات  البيع 

التي   .................. اأركانها لت�ضجيل �ضركة  انتفاء  رغم 

يديرها الطاعن للعالمة التجارية .................... لدى 

 ..................... �ضركة  قبل  والتجارة  القت�ضاد  وزارة 

ل  كما   .......................... العالمة  �ضاحبة  الم�ضتكية 

ال�ضخ�س  خ��داع  اأو  اللب�س  يدخل  بينهما  �ضبه  وج��ه  يوجد 

بت�ضجيل  والتجارة  القت�ضاد  وزارة  قامت  لما  واإل  العادي 

ملعلوماتك

جرمية ا�صتعمال علمة  جتارية مملوكة للغري هي جرمية عمدية، يتمثل ركنها 

املعنوي يف ت�صليل اجلمهور بق�صد

7071

20
13

  -
و  

لي
و

 ي
 -

  )
15

(
د 

د
عــ

ال

املجلة القانونية



على خالف الواقع اأنه �ضنع في فرن�ضا وهي اأ�ضباب �ضائغة تكفي 

اأنه  العلم ول يغير من ذلك ما قرره الطاعن من  لإثبات ركن 

واقعة  اأن  اإذ  للخارج  الم�ضبوطة  الب�ضاعة  ت�ضدير  يق�ضد  كان 

بالداخل  �ضبطهما  تم  قد  البيع  وواقعة  البيع  بق�ضد  الحيازة 

ويكون منعى الطاعن في هذا الخ�ضو�س غير مقبول.

وت����الوة تقرير  الأوراق  ع��ل��ى  الط����الع  ب��ع��د  ال��ح��ك��م:  ن�����س 

 .................. ال��ق��ا���ض��ي  ال�����ض��ي��د  اأع�����ده  ال����ذي  ال��ت��ل��خ��ي�����س 

ا�ضتوفى  الطعن  اأن  حيث  قانوناً.  والمداولة  المرافعة  و�ضماع 

اتهمت  العامة  النيابة  اأن  وحيث  ال��ق��ان��ون.  ف��ي  المقرر  ال�ضكل 

...................... واآخرين في الجنحة رقم 81/ 2002 باأنهم 

بتاريخ �ضابق على 2001/12/31 بدائرة مركز �ضرطة نايف.

- حاز بق�ضد البيع منتجات عليها عالمة تجارية مقلدة   1
العالمة  ح��الق��ة تحمل  اأم���وا����س  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي  ك��رت��ون��ة   2237

التجارية  Bic مع علمه بذلك.

200 كرتونة  - باع منتجات عليها عالمة تجارية مقلدة   2
مع   Bic التجارية  العالمة  تحمل  حالقة  اأموا�س  على  تحتوي 

علمه بذلك على النحو الثابت ب��الأوراق وطلبت عقابه بالمواد 

1، 2، 37، 43 من القانون رقم 37/ 92 والمادة 1/121 عقوبات 
طالبة  المتهمين  قبل  مدنياً   ................... �ضركة  وادع��ت 

اإلزامهم بدفع مبلغ 10500 درهم على �ضبيل التعوي�س الموؤقت 

بالحق  المدعية  ملكية  وثبوت  الم�ضبوطات  نقل  ر�ضوم  و�ضداد 

الحكم  ون�ضر  والم�ضادرة  التقليد  وثبوت   Bic لعالمة  المدني 

والأخ���رى  العربية  باللغة  اإح��داه��م��ا  يوميتين  �ضحيفتين  ف��ي 

بالإنجليزية والم�ضاريف والر�ضوم.

بحب�س  درج���ة  اأول  محكمة  حكمت   2003/1/14 وب��ت��اري��خ 

الإبعاد  مع  دره��م  األ��ف  ع�ضرين  وتغريمه  �ضهرين  لمدة  المتهم 

المحكمة  اإلى  المدنية  الدعوى  وباإحالة  والإت��الف  والم�ضادرة 

المدنية المخت�ضة وبراءة باقي المتهمين.

ل����م ي���رت�������س ال���م���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه ه�����ذا ال���ح���ك���م ف��ط��ع��ن ع��ل��ي��ه 

 2003/3/19 وبتاريخ   2003/235  ،178 رقمي  بال�ضتئنافين 

حكمت المحكمة بتخفي�س قيمة الغرامة اإلى ع�ضرة اآلف درهم 

واإلغاء تدبير الإبعاد وتاأييد الحكم فيما عدا ذلك.

طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب 

تقرير موؤرخ 2003/4/9 مرفق به مذكرة باأ�ضباب الطعن موقع 

النيابة  وقدمت  نق�ضه  فيها  طلب  الموكل  محاميه  من  عليها 

العامة مذكرة طلبت فيها رف�س الطعن.

مدونات  في  واأب��ان��ت  وت�ضليله  ال��ع��ادي  ال�ضخ�س  بخداع  ي�ضمح 

حكمها توافر الق�ضد الجنائي لدى الطاعنين واأن حيازتها كانت 

لدى  و�ضبطها  الم�ضبوطة  الكمية  كبر  بدللة  التداول  بق�ضد 

ت�ضديرها  اإع��ادة  الطاعنان من  يدعيه  ما  واأن  الدولة،  دخولها 

الحكم  الطاعنان على  ينعاه  فاإن ما  دليل عليه،  قول مر�ضل ل 

الطعن  ف��اإن  المطعون فيه يكون غير �ضديد، لما كان ما تقدم 

برمته يكون على غير اأ�ضا�س متعين رف�ضه.

وق�ضت اأي�ضاً محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2003/05/10 

في الطعن رقم 115/2003 جزاء باأنه: اإذ كان ما اأثاره الطاعن 

اإنما يتعلق  اأو الخالف في العالمة المقلدة  اأوجه ال�ضبه  ب�ضاأن 

المتهم  اإل����ى  ال��م�����ض��ن��دت��ان  ال��ج��ري��م��ت��ان  اأم����ا  التقليد  ب��ج��ري��م��ة 

لتوافرها  يكفي  مما  والبيع  البيع  بق�ضد  بالحيازة  فتتعلقان 

حيازة الب�ضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها بق�ضد البيع اأو بيعها 

ويكون منعاه في هذا ال�ضدد في غير محله، لما كان ذلك وكان 

من المقرر اأن ا�ضتخال�س توافر العلم بالتقليد هو من �ضلطة 

محكمة المو�ضوع ت�ضتقل به وت�ضتخل�ضه من الوقائع والعنا�ضر 

المطروحة عليها وكان الحكم المطعون فيه قد اأبان توافر هذا 

العلم بما اأورده في اأ�ضبابه من توافر العلم بالتقليد ا�ضتخال�ضاً 

ي�ضنع  الأ�ضلي  المنتج  اأن  من  بالتحقيقات  الطاعن  ق��رره  مما 

في فرن�ضا ولي�س في ال�ضين، واأن المنتج الم�ضبوط �ضجل عليه 

به  م��رف��ق   2006/6/26 م���وؤرخ  تقرير  بموجب  ال��م��اث��ل 

م��ن محاميهما  عليها  م��وق��ع  ال��ط��ع��ن  ب��اأ���ض��ب��اب  م��ذك��رة 

الموكل طلب فيها نق�ضه و�ضددا مبلغ التاأمين.

ال��م��ط��ع��ون فيه  ال��ح��ك��م  ع��ل��ى  ينعيان  ال��ط��اع��ن��ي��ن  اإن  وح��ي��ث 

الق�ضور في الت�ضبيب والإخالل بحق الدفاع والخطاأ في تطبيق 

في  عليها  المن�ضو�س  الجريمة  لقيام  يتعين  اأن��ه  ذلك  القانون 

المادة 37 من قانون العالمات التجارية تزوير وا�ضطناع عالمة 

اإلى خداع الغير واأن  ت��وؤدي  اأج��زاء رئي�ضية منها  اأو نقل  م�ضابهة 

وباإعمال  وت�ضليله،  المتعاقد  غ�س  اأي  الحتيال،  ق�ضد  يتوافر 

هذه المبادئ فاإن الجريمة الماثلة ل تقوم في حق الطاعنين، 

ال��دول��ة  ف��ي  ت�ضويقها  ي��ت��م  ال�����ض��اك��ي��ة ل  ال�����ض��رك��ة  م��ن��ت��ج��ات  لأن 

وباإقرارها فمن ثم فال ت�ضليل ولم يبين الحكم المطعون فيه 

�ضحنها  لإع��ادة  ك��ان  اإنما  البيع  بق�ضد  ك��ان  الطاعنين  اأن حيازة 

للعراق ولي�س بيعها مما يعيب الحكم بما ي�ضتوجب نق�ضه.

بما  ال��دع��وى  واق��ع��ة  بين  فيه  المطعون  الحكم  اإن  وح��ي��ث 

تتوافر به كافة العنا�ضر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين 

بها واأورد على ثبوتها في حقهما اأدلة �ضائغة لها معينها ال�ضحيح 

الحكم  رتبه  ما  اإل��ى  ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  وم��ن  ال��دع��وى،  اأوراق  من 

عليها م�ضتمدة من اأقوال المبلغ عن ال�ضركة ال�ضاكية، وما اأثبته 

اإدارة  مدير  وكتاب  الجنائي  المختبر  وتقرير  ال�ضبط  مح�ضر 

الت�ضجيل التجاري، لما كان ذلك، وكان مراد ال�ضارع فيما اأورده 

في المادة 37 من القانون 1992/37 ب�ضاأن العالمات التجارية 

التجارية  العالمة  ملكية  على  اأ�ضبغها  التي  الحماية  مناط  اأن 

بت�ضجيلها  ه��و  مالكها  غير  م��ن  ا�ضتعمالها  اأو  تقليدها  بتاأثيم 

بالتقليد حد  اأرك��ان تقليدها والمق�ضود  وال��ذي يعتبر ركناً من 

العالمتين  بين  لما  الجمهور  اإلى ت�ضليل  التي تدعو  المحاكاة 

ال�ضحيحة والمقلدة من اأوجه الت�ضابه ويتوافر الق�ضد الجنائي 

اأن  في هذه الجريمة بعلم المتهم بتقليد العالمة ول ي�ضترط 

فيما  ك��ان  اإذا  الق�ضد  ه��ذا  توافر  عن  ا�ضتقالًل  الحكم  يتحدث 

اأورده من وقائع وظروف ما يكفي للدللة على قيامه، كما في 

الدعوى الراهنة، كما اأنه من المقرر اأن حيازة المنتجات المقلدة 

بق�ضد البيع اأو لطرحها في التداول واقعة مادية ي�ضتقل قا�ضي 

اأنه يقيمها على ما ينتجها، لما  المو�ضوع بالف�ضل فيها طالما 

من  اأثبتت  قد  حكمها  في  المطعون  المحكمة  وكانت  ذلك  كان 

واقع الأوراق واأدلة الدعوى وجود ت�ضابه بين الب�ضائع المقلدة 

بما  الدولة  في  الم�ضجلة  الأ�ضلية  الب�ضائع  وبين  الم�ضبوطة 

المو�ضوع بالف�ضل فيها طالما اأنه يقيمها على ما ينتجها.

تقع  جريمة الفقرة الثالثة من المادة 37 في حالة حيازة 

الجاني لمنتجات تحمل عالمة تجارية مزورة، اأو حقيقية غير 

مزورة، ولكنها مو�ضوعة بغير حق، بق�ضد البيع.

وت��ط��ب��ي��ق��اً ل��ذل��ك ق�����ض��ت م��ح��ك��م��ة ت��م��ي��ي��ز دب����ي ب��ت��اري��خ 

2006/07/15 في الطعن رقم 178/2006 جزاء
 مقررة اأنه: 

التلخي�س  ت��ق��ري��ر  وت����الوة  الأوراق  ع��ل��ى  الط����الع  ب��ع��د 

و�ضماع   .......................... القا�ضي  ال�ضيد  اأعده  الذي 

المرافعة والمداولة قانوناً  

وحيث اإن الطعن ا�ضتوفى ال�ضكل المقرر في القانون  

وحيث اإن النيابة العامة قد اتهمت:

 ..................- 1
 2005/6/15 ي��وم  في  باأنهما   ......................-  2
بدائرة مركز �ضرطة بر دبي حازا بق�ضد البيع ب�ضاعة عبارة 

عن مجموعة �ضجاير من ن���وع............... مو�ضوع عليها 

بغير حق مع   - اإي��ران  – دخانيات  تجارية م�ضجلة  عالمة 

علمهما بذلك على النحو الثابت بالأوراق 

وطلبت عقابهما بالمادتين 1/17-2، 4/34 من القانون 

1992/34 ب�ضاأن العالمات التجارية.
وبتاريخ 2005/12/21 حكمت محكمة اأول درجة بتغريم 

واإت��الف  والم�ضادرة  دره��م  اآلف  ع�ضرة  المتهمين  من  كل 

الأغ��ل��ف��ة وال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة المقلدة واإح��ال��ة ال��دع��وى 

المدنية اإلى المحكمة المدنية المخت�ضة.

عليه  فطعنا  الحكم  ه��ذا  عليهما  المحكوم  يرت�ِس  ل��م 

حكمت   2006/5/27 وبتاريخ   2006/71 رق��م  بال�ضتئناف 

من  ك��ل  تغريم  اإل���ى  الم�ضتاأنف  الحكم  بتعديل  المحكمة 

المتهمين خم�ضة اآلف درهم وتاأييده فيما عدا ذلك.

بالتمييز  ال��ح��ك��م  ه���ذا  ف��ي  عليهما  ال��م��ح��ك��وم  ط��ع��ن 

ملعلوماتك

جميع اجلرائم املرتبطة بالعلمة 

التجارية هي جرائم عمدية
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بكونه  ال���ض��ت��دللت  جمع  مح�ضر  ف��ي  الطاعن  واإق����رار  تلب�س 

لما  مقلدة،  الب�ضاعة  هذه  ب��اأن  ويعلم  البيع  عملية  في  و�ضيطاً 

�ضاأن  92/37 في  القانون رق��م  37 من  ال��م��ادة  ذل��ك وكانت  ك��ان 

عر�س  اأو  ب��اع  م��ن  ك��ل  معاقبة  على  تن�س  التجارية  ال��ع��الم��ات 

عالمة  عليها  منتجات  البيع  بق�ضد  ح��از  اأو  ال��ت��داول  اأو  للبيع 

م��ن عر�س  ك��ل  ك��ذا  ب��ذل��ك  م��ع علمه  اأو مقلدة  م���زورة  تجارية 

اأو مزورة مع علمه  تقديم خدمات تحت عالمة تجارية مقلدة 

ب��ذل��ك، ول���م ي�����ض��ت��رط ال��ق��ان��ون ل��ق��ي��ام ال��ج��ري��م��ة ك���ون المتهم 

ت��اج��راً وم��ن ث��م ف���اإن م��ا ينعاه الطاعن م��ن ك��ون��ه لي�س ت��اج��راً 

اأن��ه ل تثريب على  يكون غير منتج لما كان ذلك وك��ان المقرر 

من  به  يقومون  فيما  ومروؤو�ضيهم  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأموري 

�ضبيل  في  اتخذوا  ولو  اكت�ضافهم  بق�ضد  الجرائم  عن  التحري 

ذلك التخفي وانتحال ال�ضفات حتى ياأن�س الجاني لهم وياأمن 

جريمة  �ضبط  بق�ضد  للجناة  ال�ضبط  رج��ال  وم�ضايرة  جانبهم 

يقارفونها ل يجافي القانون وكان القول بتوافر حالة التلب�س اأو 

عدم توافرها من الم�ضائل المو�ضوعية التي ت�ضتقل بها محكمة 

اأقامت ق�ضاءها على  المو�ضوع بغير معقب عليها ما دامت قد 

اأ�ضباب �ضائغة كما في الدعوى الراهنة ومن ثم فاإن الحكم يكون 

القب�س  ببطالن  الدفع  رف�ضه  من  اإليه  انتهى  فيما  �ضحيحاً 

والتفتي�س تاأ�ضي�ضاً على توافر حالة التلب�س، كما اأن الطاعن قد 

التلب�س ومن  ح��الت  اأظهر حالة من  في  نف�ضه طواعية  اأوج��د 

الق�ضائي ب�ضبطه وتفتي�ضه يكون  ال�ضبط  فاإن قيام ماأمور  ثم 

للح�ضول على  ي�ضع  لم  اإن هو  لأث��ره ول عليه  منتجاً  �ضحيحاً 

اإليه ويكون  اإذ لم يكن في حاجة  اإذن من النيابة العامة بذلك 

ذلك  ك��ان  لما  �ضديد،  غير  الخ�ضو�س  ه��ذا  في  الطاعن  منعى 

وكان الحكم قد اأقام ق�ضاءه بالإدانة على ما ثبت لديه ووقر في 

عقيدته من واقع اأوراق الدعوى اأن الطاعن كان و�ضيطاً في بيع 

ال�ضفقة، واأنه كان يعلم باأن الب�ضاعة مقلدة ويعلم بفارق ال�ضعر 

بين الب�ضاعة المقلدة والأ�ضلية واأن �ضعر القطعة الأ�ضلية 285 

درهماً والمقلدة 110 دراهم وهو ما اتفق على بيع �ضعر القطعة 

به وهي اأ�ضباب �ضائغة تكفي لتوافر اأركان الجريمة الم�ضندة اإلى 

المتهم بما فيها ركن العلم ويكون كافة ما ينعاه الطاعن على 

الحكم في هذا الخ�ضو�س ل يعدو اأن يكون جدًل مو�ضوعياً في 

تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما ل يجوز 

اإثارته اأمام محكمة التمييز، لما كان ما تقدم فاإن الطعن برمته 

يكون على غير اأ�ضا�س من القانون اأو من الواقع متعين الرف�س. 

حقهم في اإقامة دعوى مدنية م�ضتقلة بالتعوي�س المادي. 

بتغريم  درج��ة  اأول  محكمة  حكمت   2002/1/13 وب��ت��اري��خ 

الب�ضائع  باإتالف  واأم��رت  اآلف درهم  المتهمين خم�ضة  كل من 

ثبوت  المدنية  الدعوى  وفي  المتهمين  نفقة  على  الم�ضبوطة 

ملكية ال��م��دع��ي��ة ب��ال��ح��ق ال��م��دن��ي الأول�����ى ل��ل��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 

ملكية  في  منازعتها  عن  بالكف  المتهمين  واإل��زام   .............

هذه العالمة واإلزامهم بالم�ضاريف وعدم قبول باقي الطلبات. 

لم يرت�س المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع هذا الحكم 

فطعنوا عليه بال�ضتئنافات اأرقام 241، 181، 2002/182 وبتاريخ 

2002/4/13 حكمت المحكمة برف�ضها وبتاأييد الحكم الم�ضتاأنف. 
بطريق  الحكم  هذا  في   .............. عليه  المحكوم  طعن 

مذكرة  به  مرفق   2002/5/12 م��وؤرخ  تقرير  بموجب  التمييز 

فيها  طلب  الموكل  محاميه  من  عليها  موقع  الطعن  باأ�ضباب 

نق�ضه و�ضدد مبلغ التاأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت 

 . فيها رف�س الطعن  

وحيث اإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الق�ضور 

في الت�ضبيب والف�ضاد في ال�ضتدلل والخطاأ في تطبيق القانون 

اأن اعتياد القيام بالأعمال  اأن الثابت من العرف التجاري  ذلك 

التجارية ل يكفي بذاته لكت�ضاب �ضفة التاجر واأن الموظفين 

في المحالت التجارية لي�ضوا تجاراً واإذ اأقام الحكم ق�ضاءه على 

ومن  الإلكترونيات  بتجارة  ويعملون  التجار  من  المتهمين  اأن 

للقانون  مخالف  قول  مقلدة  الب�ضاعة  ب��اأن  علمهم  المفتر�س 

لكون  مقلدة  الب�ضاعة  ب��اأن  للمتهمين  العلم  اإ�ضناد  يمكن  ول 

ال�ضبط  اإج���راءات  اأن  كما  م��ج��زاأة،  �ضعرها  عن  يختلف  �ضعرها 

جاءت باطلة ولم تكن هناك حالة تلب�س، كما التفت الحكم عن 

دفاع الطاعن برفع الدعوى على غير ذي �ضفة ولم يقم دلياًل 

على ا�ضتيراد المتهم لالأجهزة وعلمه باأنها مقلدة مما يفيد اأنها 

دخلت عن طريق المنتج الرئي�ضي واختلط الأمر على المحكمة 

مما  والت�ضنيع  المقلدة  التجارية  العالمة  بين  التفرقة  ف��ي 

يعيب الحكم بما ي�ضتوجب نق�ضه. 

بما  ال��دع��وى  واق��ع��ة  بين  فيه  المطعون  الحكم  اإن  وح��ي��ث 

بها  الطاعن  دان  التي  للجريمة  القانونية  العنا�ضر  به  تتوافر 

واأورد على ثبوتها في حقه اأدلة �ضائغة لها معينها ال�ضحيح من 

الحكم عليها  اإلى ما رتبه  ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  الدعوى ومن  اأوراق 

عليها  المجني  ال�ضركة  مبيعات  م��دي��ر  ب��ه  اأب��ل��غ  مما  م�ضتمدة 

حالة  في  والجريمة  المتهمين  و�ضبط   ................ المدعو 

2002/06/15 في  بتاريخ  دبي  تمييز  وكذلك حكم محكمة 

الطعن رقم 167/2002 جزاء: 

ن�ص احلكم: 
الذي  التلخي�س  تقرير  وت��الوة  الأوراق  على  الط��الع  بعد 

قانوناً. حيث  والمداولة  المرافعة  و�ضماع  القا�ضي  ال�ضيد  اأعده 

اإن الطعن ا�ضتوفى ال�ضكل المقرر في القانون . وحيث اإن النيابة 

العامة اتهمت:

............. )1 

..................)2 

................. )3 

................)4 

 2001/3/12 باأنهم في يوم   2001/5604  في الجنحة رقم 

م�ضجالت  منتجات  للبيع  ع��ر���ض��وا  ن��اي��ف  �ضرطة  م��رك��ز  ب��دائ��رة 

على  بذلك  علمهم  م��ع  مقلدة  تجارية  عالمة  عليها  و�ضماعات 

من   43  ،37 بالمادتين  عقابهم  وطلبت  ب���الأوراق  الثابت  النحو 

القانون 37 ل�سنة 92 والمادة 82 عقوبات وادعى المجني عليهما 

للعالمة  ملكيتها  بثبوت  الحكم  طالبين  المتهمين  قبل  مدنياً 

التجارية ........... والكف عن منازعتهما في ملكية هذه العالمة 

وم�ضادرة الب�ضائع المقلدة والأمر باإتالفها على نفقة المحكوم 

عليهم ون�ضر الحكم بجريدتين يوميتين وا�ضعتي النت�ضار وحفظ 

وحيث اأن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الق�ضور 

في الت�ضبيب والإخالل بحق الدفاع والخطاأ في تطبيق القانون 

المادي  ركنها  توافر  تتطلب  الحيازة  اأو  البيع  جريمة  اأن  ذلك 

البيع  بق�ضد  الحيازة  اأو  للبيع  العر�س  اأو  البيع  في  المتمثل 

وركنها المعنوي المتمثل في العلم بالتقليد وقد اأنكر الطاعن 

بق�ضد  ال�ضين  من  ا�ضتوردها  واأن��ه  مقلدة  الب�ضاعة  ب��اأن  علمه 

اإعادة ت�ضديرها خارج الدولة ولي�س بت�ضريفها داخل الدولة وما 

قرره ب�ضاأن بلد ال�ضنع ل يوفر �ضوء النية ول يغير من ذلك اأنه 

يعمل في �ضركة تجارية تمار�س التجارة العامة، كما اأن تقرير 

المختبر اأ�ضار اإلى اأوجه الخالف في حين اأنه يتعين اإثبات اأوجه 

ال�ضبه بين العالمتين مما يعيب الحكم بما ي�ضتوجب نق�ضه.

بما  الدعوى  واقعة  بين  فيه  المطعون  الحكم  اأن  وحيث 

دان  اللتين  للجريمتين  القانونية  العنا�ضر  كافة  به  تتوافر 

لها  �ضائغة  اأدل��ة  حقه  في  ثبوتهما  على  واأورد  بهما  الطاعن 

ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  وم��ن  ال��دع��وى  اأوراق  م��ن  ال�ضحيح  معينها 

اإلى ما رتبه الحكم عليها م�ضتمدة مما ورد بمح�ضر ال�ضبط 

وتقرير المختبر الجنائي ومن اإقرار المتهم ب�ضبط الب�ضاعة 

اأوجه  اأث��اره الطاعن ب�ضاأن  في حوزته، لما كان ذلك وكان ما 

بجريمة  يتعلق  اإنما  المقلدة  العالمة  في  الخالف  اأو  ال�ضبه 

فتتعلقان  المتهم  اإل��ى  الم�ضندتان  الجريمتان  اأم��ا  التقليد، 

حيازة  ل��ت��واف��ره��ا  يكفي  مما  وال��ب��ي��ع  البيع  بق�ضد  ب��ال��ح��ي��ازة 

بيعها  اأو  البيع  بق�ضد  بتقليدها  العلم  مع  المقلدة  الب�ضاعة 

ذلك  ك��ان  لما  محله،  غير  في  ال�ضدد  ه��ذا  في  منعاه  ويكون 

وكان من المقرر اأن ا�ضتخال�س توافر العلم بالتقليد هو من 

�ضلطة محكمة المو�ضوع ت�ضتقل به وت�ضتخل�ضه من الوقائع 

فيه قد  المطعون  الحكم  وكان  المطروحة عليها،  والعنا�ضر 

العلم  توافر  اأ�ضبابه من  في  اأورده  بما  العلم  توافر هذا  اأب��ان 

اأن  من  بالتحقيقات  الطاعن  قرره  مما  ا�ضتخال�ضاً  بالتقليد 

المنتج الأ�ضلي ي�ضنع في فرن�ضا ولي�س في ال�ضين واأن المنتج 

الم�ضبوط �ضجل عليه على خالف الواقع اأنه �ضنع في فرن�ضا 

من  يغير  ول  العلم  رك��ن  لإث��ب��ات  تكفي  �ضائغة  اأ���ض��ب��اب  وه��ي 

الب�ضاعة  ت�ضدير  يق�ضد  كان  اأنه  الطاعن من  ما قرره  ذلك 

الم�ضبوطة للخارج اذ اأن واقعة الحيازة بق�ضد البيع وواقعة 

البيع قد تم �ضبطهما بالداخل ويكون منعى الطاعن في هذا 

الخ�ضو�س غير مقبول، لما كان ما تقدم فاإن الطعن برمته 

يكون على غير اأ�ضا�س متعين الرف�س مو�ضوعاً.

ا�صتخل�ص توافر العلم بالتقليد من 

�صلطة املحكمة.. ت�صتقل به وت�صتخل�صه 

من الوقائع والعنا�صر املطروحة

7475

20
13

  -
و  

لي
و

 ي
 -

  )
15

(
د 

د
عــ

ال

املجلة القانونية



اأو مقلدة وجريمة اغت�ضاب العالمة التجارية  تجارية مزورة 

الفعل  ثبوت  اإل��ى  بالإ�ضافة  الجرائم  ه��ذه  لقيام  وي�ضترط   -

المادي لكل منها ثبوت الق�ضد الجنائي الخا�س بها، واأن تكون 

العالمة التجارية محل النزاع م�ضجلة في الدولة - اأما الدعوى 

الم�ضوؤولية  اأو  الم�ضروعة  غير  المناف�ضة  على  فتقوم  المدنية 

ع��ن الفعل ال�����ض��ار ���ض��واء ك��ان��ت ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة المعتدى 

نتج عن  قد  الدولة طالما  في  م�ضجلة  اأو غير  م�ضجلة  عليها 

العتداء عليها �ضرر ل�ضاحبها - ويكون للحكم الجزائي البات 

ال�ضادر بالإدانة حجية الأمر المق�ضي اأمام المحاكم المدنية 

اأ�ضا�س  مع  م�ضتركاً  فيها  الأ�ضا�س  يكون  اأمامها  دع��وى  اأي  في 

الدعوى الجزائية، ول يكون للحكم الجزائي ال�ضادر بالبراءة 

هذه الحجية اإل اإذا نفى الفعل المادي للجريمة ول يكون ن�ضر 

اإل في حالة العود -لماّ كان ذلك وكان  الحكم بالإدانة لزوماً 

البيّن من الحكم الجزائي رقم 2003/13849 مركز �لرفاعة 

ا�ضتوردا  بتهمتي  �ضدهما  المطعون  اتهمت  العامة  النيابة  اأن 

وروجا ب�ضائع مقلدة، وق�ضى فيها ببراءة المطعون �ضده الأول 

وم�ضادرة  دره��م  اآلف  خم�ضة  الثاني  �ضده  المطعون  وتغريم 

الم�ضبوطات، واإذ كانت هذه التهم تختلف عن الواقعة مو�ضوع 

ه���ذه ال���دع���وى، وه���ي ط��ل��ب ث��ب��وت ق��ي��ام ال��م��ط��ع��ون �ضدهما 

بالتقليد،  لها  المملوكة  التجارية  ال��ع��الم��ة  على  ب��الع��ت��داء 

اإليه ل يحوز اأي حجية  وبالتالي فاإن الحكم الجزائي الم�ضار 

اأمام محكمة المو�ضوع ول يقيدها عند الف�ضل في هذا النزاع. 

واإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وق�ضى في الدعوى 

اأ�ضا�س حجية هذا الحكم الجزائي، وقد حجبه ذلك عن  على 

بالعتداء  �ضدهما  المطعون  قيام  ثبوت  الطاعنة  طلب  بحث 

التجارية وما ي�ضتتبع ذلك من حقها في طلب  على عالمتها 

اإلزامهما بالكف عن منازعتها في ملكيتها لهذه العالمة، وكذا 

طلبها ن�ضر الحكم في جريدتين، ومن ثم يكون الحكم معيباً 

بالخطاأ في تطبيق القانون بما يوجب نق�ضه.

واإحالة  درهم  اآلف  الثاني خم�ضة  المدعى عليه  بتغريم  نهائياً 

عليه  المدعى  وب��راءة  المدنية  المحكمة  اإلى  المدنية  الدعوى 

المدعية  ا�ضطر  ال��ذي  الأم���ر  الم�ضبوطات،  وم�����ض��ادرة  الأول 

حكمت   2004/12/27 وب��ت��اري��خ   - ال��دع��وى  ه���ذه  اإق��ام��ة  اإل���ى 

هذا  المدعية  -ا�ضتاأنفت  ال��دع��وى  برف�س  درج��ة  اأول  محكمة 

لها  الحكم  طالبة  تجاري   2005/81 رق��م  بال�ضتئناف  الحكم 

غيبة  في   - المحكمة  حكمت   2005/4/18 وبتاريخ  بطلباتها، 

المدعية في هذا  الم�ضتاأنف - طعنت  الحكم  بتاأييد  الخ�ضوم- 

الحكم بالتمييز الماثل بموجب �ضحيفة اأودعت قلم كتاب هذه 

المحكمة بتاريخ 2005/6/26 طالبة نق�ضه.

وحيث اإن حا�ضل ما تنعى به المن�ضاأة الطاعنة على الحكم 

المطعون فيه الخطاأ في تطبيق القانون، اإذ اأقام ق�ضاءه برف�س 

اإثبات اعتداء المطعون �ضدهما على عالمتها التجارية  طلبها 

منازعتها  عن  بالكف  اإلزامهما  وطلبها  الحكم  وبن�ضر  بالتقليد 

الحكم  بحجية  القول  من  �ضند  على   - التجارية  عالمتها  في 

هذا   - دبي   2003  /13849 رقم  الجنحة  في  ال�ضادر  الجزائي 

في حين اأن ق�ضاء الحكم الجزائي الم�ضار اإليه ببراءة المطعون 

طلبها  بحث  اأو  قبله  طلباتها  بحث  دون  يحول  ل  الأول  �ضده 

ا�ضتعمال  في  منازعتها  عن  بالكف  الثاني  �ضده  المطعون  قبل 

ع��الم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة وب��ن�����ض��ر ال��ح��ك��م -وه����و م���ا ي��ع��ي��ب الحكم 

المطعون فيه وي�ضتوجب نق�ضه.

خول  القانون  اأن  ذل��ك   - محله  ف��ي  النعي  ه��ذا  اإن  وحيث 

ل�����ض��اح��ب ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ح��م��اي��ة ع��الم��ت��ه ال��ت��ج��اري��ة - 

ولكل منهما مجال  والأخ��رى مدنية  الأول��ى جنائية  دعويين 

القانون  عليها  ن�س  الجنائية  فالدعوى  تطبيقها،  و���ض��روط 

رقم  بالقانون  المعّدل  التجارية  العالمات  ب�ضاأن   92/37 رقم 

تزوير  اأو  تقليد  جريمة  وه��ي   - منه   37 ال��م��ادة  في   2002/8
العالمة التجارية وجريمة ا�ضتعمال عالمة تجارية مزورة اأو 

منتجات تحمل عالمة  للبيع  العر�س  اأو  بيع  مقلدة وجريمة 

الدولة طالما قد نتج عن العتداء عليها �ضرر ل�ضاحبها -ويكون 

المق�ضي  الأم��ر  حجية  ب��الإدان��ة  ال�ضادر  البات  الجزائي  للحكم 

اأمام المحاكم المدنية في اأي دعوى اأمامها يكون الأ�ضا�س فيها 

م�ضتركاً مع اأ�ضا�س الدعوى الجزائية، ول يكون للحكم الجزائي 

ال�ضادر بالبراءة هذه الحجية اإل اإذا نفى الفعل المادي للجريمة 

ول يكون ن�ضر الحكم بالإدانة لزوماً اإل في حالة العود.

رقم الق�ضية: 330/2005 طعن تجاري. 

ن�ص احلكم: 
بعد الطالع على الأوراق، و�ضماع تقرير التلخي�س الذي اأعده 

. وتاله بالجل�ضة القا�ضي المقرر/ ............، وبعد المداولة  

حيث اإن الطعن ا�ضتوفى اأو�ضاعه ال�ضكلية.

وحيث اإن الوقائ�ع - على ما يبين من الحك�م المطع�ون فيه 

 )..................( المدعية  اأن  في  تتح�ضل   - الأوراق  و�ضائر 

اأقامت على المدع�ى عليهما

....................-  1
 2004/454 رق��م  ال��دع�����وى   .......................  -  2
تجاري كلي اأمام محكمة دبي البتدائية طالبة الحكم بثبوت 

التجارية  ال��ع��الم��ة  ع��ل��ى  ب��الع��ت��داء  عليهما  ال��م��دع��ى  ق��ي��ام 

بالتقليد   )creative inspire( ،)creative sound plaster(

واإلزامهما بالكف عن منازعة المدعية في ملكية هذه العالمة 

الذي  الحكم  ون�ضر  با�ضمها،  لها  م�ضابهة  اأخ��رى  اأي عالمات  اأو 

النت�ضار  وا�ضعتي  يوميتين  الدعوى في جريدتين  �ضي�ضدر في 

على  الإن��ج��ل��ي��زي��ة  باللغة  والأخ�����رى  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  اإح��داه��م��ا 

المطالبة  ف��ي  المدعية  ح��ق  حفظ  م��ع  عليهما،  المدعى  نفقة 

ال��ع��الم��ة  ال��م��دع��ي��ة تمتلك  اأن  ���ض��ن��د  ب��ال��ت��ع��وي�����س، وذل����ك ع��ل��ى 

عن  �ضادرة  ت�ضجيل  �ضهادة  بموجب  الدعوى  مو�ضوع  التجارية 

وزارة القت�ضاد والتجارة، وقد قام المدعى عليهما ببيع �ضماعات 

وهي   »  ...............  « ت�ضمى  الكمبيوتر  باأجهزة  خا�ضة  �ضوت 

ال�ضوت  ���ض��م��اع��ات  لأغ��ل��ف��ة  ت��م��ام��اً  مطابقة  اأغ��ط��ي��ة  ف��ي  مغلفة 

منتجات  وج���ودة  �ضهرة  ذل��ك  ف��ي  م�ضتغلة  بالمدعية  الخا�ضة 

المدعية من �ضماعات ال�ضوت وتحمل ذات الموا�ضفات والأرقام 

وال��م��ع��ل��وم��ات ال��خ��ا���ض��ة ب�����ض��م��اع��ات ال��م��دع��ي��ة لإي���ه���ام ج��م��ه��ور 

الكبير  الفارق  المنتجين رغم  ارتباط بين  الم�ضتهلكين بوجود 

بينهما، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 2003/13849 ق�ضي فيها 

�صاد�صًا - جزاء العتداء على العلمة التجارية: 
العقوبة الأ�صلية:

والغرامة،  الحب�س  عقوبتي  على  الإم��ارات��ي  الم�ضرع  ن�س 

الحكم  اأو  بينهما  الجمع  في  تقديرية  �ضلطة  القا�ضي  واأعطى 

باإحداهما، وو�ضع حدوداً للغرامة حيث ل تقل عن خم�ضة اآلف 

درهم. وفي حالة العود تطبق ذات العقوبة.

العقوبات الفرعية: 
ن�ّس الم�ضرع في المادة 39 على اإغالق المحل التجاري اأو 

م�ضروع ال�ضتغالل مدة ل تقل عن خم�ضة ع�ضر يوماً ول تزيد 

على �ضتة اأ�ضهر. كما ن�س على ن�ضر الحكم على نفقة المحكوم 

عليه وفقاً لالإجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية. وذلك 

في حالة العود عالوة على عقوبة الحب�س.

دعوى التعوي�ص عن ال�صرر:
ن�س الم�ضرع في المادة 40 على دعوى التعوي�س فقرر اأنه 

يجوز لكل من اأ�ضابه �ضرر نتيجة لأي من الأفعال المن�ضو�س 

دعوى  يرفع  اأن  القانون  ه��ذا  من   38،37 المادتين   في  عليها 

اأمام المحكمة المدنية المخت�ضة لمطالبة الم�ضوؤول عن الفعل 

اإل��ى  بالإ�ضافة  ه��ذا  اأ���ض��رار،  م��ن  لحقه  عما  منا�ضب  بتعوي�س 

الدعوى الجنائية التي تتولها النيابة العامة. 

في   2006/10/10 بتاريخ  دب��ي  تمييز  محكمة  ق�ضت  وق��د 

العالمة  ل�ضاحب  خ��ول  القانون  ب��اأن   330/2005 رق��م  الطعن 

جنائية  الأول��ى  دعويين   - التجارية  عالمته  لحماية  التجارية 

والأخرى مدنية ولكل منهما مجال و�ضروط تطبيقها، فالدعوى 

ال��ع��الم��ات  ب�����ض��اأن   92/37 رق���م  ال��ق��ان��ون  عليها  ن�����س  الجنائية 

منه   37 ال��م��ادة  ف��ي   2002/8 رق��م  بالقانون  المعّدل  التجارية 

ال��ت��ج��اري��ة وجريمة  ال��ع��الم��ة  ت��زوي��ر  اأو  تقليد  وه���ي ج��ري��م��ة   -

ا�ضتعمال عالمة تجارية مزورة اأو مقلدة وجريمة بيع اأو العر�س 

اأو مقلدة وجريمة  للبيع منتجات تحمل عالمة تجارية مزورة 

الجرائم  ه��ذه  لقيام  -وي�����ض��ت��رط  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  اغت�ضاب 

الق�ضد  ث��ب��وت  منها  لكل  ال��م��ادي  الفعل  ث��ب��وت  اإل���ى  ب��الإ���ض��اف��ة 

الجنائي الخا�س بها، واأن تكون العالمة التجارية محل النزاع 

م�ضجلة في الدولة -اأما الدعوى المدنية فتقوم على المناف�ضة 

كانت  ���ض��واء  ال�ضار  الفعل  ع��ن  الم�ضوؤولية  اأو  الم�ضروعة  غير 

في  م�ضجلة  اأو غير  م�ضجلة  عليها  المعتدى  التجارية  العالمة 

ملعلوماتك
يكون للحكم اجلزائي البات ال�صادر بالإدانة 

حجية الأمر املق�صي اأمام املحاكم املدنية

ل يكون للحكم اجلزائي ال�صادر 

بالرباءة هذه احلجية اإل اإذا نفى 

الفعل املادي للجرمية 
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مقالموزاييك

تكتبها : نورة عبيد بن عمير
رئي�ض ق�سم الدرا�سات والبحوث

لقد عكف الباحثون على درا�ضة العربية بق�ضاياها المتعددة 

وم��ب��اح��ث��ه��ا ال��ك��ث��ي��رة وظ���واه���ره���ا ال��م��ت�����ض��ع��ب��ة، وم����ن ه��ذه 

الت�ضاد( ويجرنا الحديث عن ق�ضية  المو�ضوعات )ظاهرة 

وال�ضور،  الأف��ك��ار  تداعي  ي�ضمى  بما  لها  نمهد  اأن  الأ���ض��داد 

ها  بع�ضُ ي�ضتدعي  حتى  وت��وات��ره��ا  ت��وارده��ا،  ه��و  والمق�ضود 

ا، وهذا ال�ضتدعاء ل يتّم اإل لوجود ترابط منطقي بين  بع�ضً

الأمور اأو الأ�ضياء، ولذلك اأ�ضكال: 

 التداعي بالقتران: اقتران �ضيء ب�ضيء.

 التداعي بالت�سابه: فالن ي�ضبه فالناً.

 التداعي بالت�ساد: اأبي�س اأ�ضود.

اأ�صباب اجتماعية:
 التفاوؤل، مثل: اإطالق ا�ضم المفازة على ال�ضحراء وهي مهلكة، 

وال�ضليم على اللديغ.

 الت�ساوؤم، حيث يطلقون على الأ�ضود: اأبي�س.

العربية  في  معناها  فاأ�ضل  التعزير  كلمة  مثل:  التهكم،   

َوَر�ُضوِلِه   ِ
َّ

ِب��اهلل ِلُتوؤِْمُنوا  التعظيم، ومن ذلك قوله تعالى: { 

ُروُه }، وقد ا�ضتعملت بمعنى التاأديب والتعنيف  ُروُه َوُتَوِقّ َوُتَعِزّ

واللوم؛ تهكًما بالمذنب وا�ضتهزاًء به.

التاأدب، مثل: اإطالق كلمة الب�ضير على الأعمى.

الخوف من الح�ضد، مثل اإطالق العرب كلمة ال�ضوهاء على المهر 

الجميلة والقبيحة.

الأ�صباب الداخلية:
  اأ�ضباب ترتبط بالمعنى وهي:

  الت�ضاع مثل اإطالق ال�ضارخ على المغيث والم�ضتغيث.. 1

 المجاز: مثل اإطالق ا�ضم الفاعل على المفعول، وهذا �ضائع . 2

اأي:  را�ضية«،  »عي�ضة  تعالى:  قوله  مثل  ال�ضامية،  اللغات  في 

مر�ضية.

وال��ت��ي تطلق . 3 ال��ط��رب  م��ث��ل: كلمة  الأ���ض��ل��ي،  المعنى  ع��م��وم   

الأبي�س  التي تطلق على  الجون  والفرح، وكلمة  الحزن  على 

والأ�ضود.

  زيادة القوة التعبيرية:. 4

اإذا اأراد المتحدث المبالغة في التعبير عن �ضيء عبر عنه ب�ضده، 

اأح��د جواريه  �ضمى  الأندل�س  العرب في  اأح��د خلفاء  اأن  ومن ذلك 

بالقبيحة ل�ضدة جمالها.

اأ�صباب ترتبط باللفظ:
اختالف الأ�ضل ال�ضتقاقي لكال المعنيين المت�ضادين، مثل: �ضاع 

بمعنى اختفى وظهر.

�ضاع  من  والثاني  �ضياعاً،  ي�ضيع  بمعنى  �ضاع  من  الأول  المعنى 

واو،  ع��ن  الثانية  وف��ي  ي��اء  ع��ن  الأول منقلبة  ف��ي  الأل���ف  ي�����ض��وع، 

فاختالف المعنى لختالف الأ�ضل ال�ضتقاقي.

اأ�صباب ترتبط بال�صيغة:
اأي  ال��رج��ل  ت  مر�ضّ مثل  والإي���ج���اب،  ال�ضلب  على  ال�ضيغة  دلل���ة 

داويته ليزول مر�ضه.

واأ�ضكيت زيد اأي اأزلت ما ي�ضكوه.

ودللة ال�ضيغة على الفاعلية والمفعولية، مثل ا�ضتخدام الركوب 

للفاعل والمفعول.

وهناك الكثير من الأ�ضداد التي �ضاعت ومنها:

 ا�سترى: اأي اأعطى الثمن وقب�ضه.

 ع�سع�ض الليل: اأي اأقب�ل واأدب�ر.

 فــزع: اأي اأغ�اث، وا�ضتغاث.

 ق�ســط: اأي ع��دل وظ��لم.

 ولــى: اأي اأدب��ر، واأقب�ل.

 ال�سريـم: اللي��ل والن��هار. 

 ال�سـرف: الرت�فاع والنحدار.

اماً، وتكون َخْلفاً قال اهلل -عز وجل-: {َوكاَن   )وراء( تكون ُقدَّ

باً} 89 من �ضورة الكهف. َوراَءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكَلّ �َضِفيَنٍة َغ�ضْ

َل   
َ َّ
اهلل ق��ال اهلل -ع��ز وج��ل-: {اإَنّ  ُدون  )فوق( تكون بمعنى   

�سورة   26  - فْوَقَها}  فَما  َبعو�َضًة  ا  َمّ َمَثاًل  رَب  َي�ضْ اأَن  َي�ْضَتحيي 

اء )فَما  البقرة - اأي: فما دونها، وهذا قول اأبي عبيدة، وقال الفرَّ

فْوَقَها( يعني الذباب والعنكبوت.

النَّاِهل في كالم العرب :  الَعْط�ضان والناهل :  الذي قد �ضِرب 

حتى َروي.

 بعَته :  ا�ضتريَته  وبعته. 

 �سريت :  بعت  وا�ضتريت.

 الّظنُّ :  يقيٌن و�ضّك .  

ر قوله تعالى :    اأ�سرْرُت ال�سيءَ :  اأخفيُته واأعلنته .  وبه ُف�ضِّ

ا َراأواْ الَعَذاَب}  :  اأي اأظهروها .   واْ النََّدامَة لمَّ �َضرُّ
َ
 {َواأ

 َوّلى :  اإذا اأقبل :  وولَّى اإذا اأْدبر من الأ�ضداد .  

 ق�سط :  جاَر وعَدل .  

ومما �ضاع في الت�ضاد قول ال�ضاعر )ب�ضدها تتميز الأ�ضياء( ومن 

ذلك قول ال�ضاعر:

دُّ  دُّ ُيظِهُر ُح�ْض��َنُه ال�ضِّ داِن لما ا�ض�ُتْجِمعا َح�ُضنا        وال�ضِّ �ضِ

وهذا يوؤكد على اأهمية ظاهرة الت�ضاد والتي ت�ضيف للغة العربية 

قيمة تميزها بها عن غيرها من اللغات، فمن يتذوق اللغة العربية 

يعرف جمالها.

ويهمنا هنا من هذه العالقات الزدواجية العالقة الت�ضادية 

بين اللفظين اأو الطرفين اللذين تتم عملية التداعي بينهما، 

وهي من عجائب لغتنا العربية، والت�ضاد هو اأن يحمل اللفظ 

المعنى و�ضده، فهو نوع من الم�ضترك اللفظي.

اأما عن الأ�ضل اللغوي؛ فقد قال اأبو محمد بن الخ�ضاب في 

بع�س موؤلفاته :  

اإذا  �ضًدا:  اأ�ضده  الإن��اء  �ضددت  يقال:  الملء ،   معناه:   ال�ضد 

مالأته، فاإن كل واحد من ال�ضدين ي�ضغله الحيز عن الآخر 

قد ملئ دونه، قال:  وقد �ضنف اللغويون فيها كتًبا كالأ�ضمعي 

والأنباري وغيرهما. 

اأما عن اأ�ضباب ظاهرة الأ�ضداد في اللغة العربية فمتعددة منها:

الأ�صباب اخلارجية:
الّظلمة،  تميم :   لغة  ف��ي  ��ْدف��ة  ال�����ضُّ م��ث��ل:  اللهجة،  اخ��ت��الف 

ْدفة  ال�ضُّ يجعُل  وبع�ضهم  ال�ضوء .   قي�س :   لغِة  في  ْدفة  وال�ضُّ

الفجر  �ضالة  بين  ما  كوقِت  معاً .   والظلمة  ال�ضوء  اختالُط 

اإلى الإ�ضفار . 

ها اهلل بالكثير من الميزات  اللغة العربية لغة عظيمة خ�ضّ

والخ�ضائ�س الفريدة التي  ل تكون في غيرها من اللغات، 

اأهل الجنة، وقد �ضرفها اهلل كذلك بنزول  كيف ل وهي لغة 

الذي  ال�ضاد  لغة  وهي  المبين  العربي  الل�ضان  بهذا  القراآن 

اأ�ضبح َعلًَما لها ونبرا�ًضا عليها.

الت�صاد هو اأن يحمل اللفظ املعنى 

و�صده، فهو نوع من امل�صرتك اللفظي

التضاد



ال�ضم:عبد اهلل  محمد العمران

الموؤهل: اإجازة في القانون

ال����وظ����ي����ف����ة: م�����دي�����ر ق�������ض���م ال���ع���ق���ود 

والتفاقيات - اإدارة ال�ضوؤون القانونية- 

هيئة الطرق والموا�ضالت.

الحالة الجتماعية: متزوج. طبيعة الوظيفة:
ت��ت�����ض��م��ن ال��وظ��ي��ف��ة ع�����دداً م���ن ال��م��ه��ام اأه��م��ه��ا ���ض��ي��اغ��ة 

فيها،  الهيئة طرفاً  تكون  التي  العقود والتفاقيات  ومراجعة 

والتي تت�ضمن ال�ضروط والأحكام التي تحفظ حقوق الهيئة 

العقود  في  الهيئة  موقف  تدعيم  بهدف  وذل��ك  وم�ضالحها، 

التي تبرمها مع الجهات الأخرى، وكذلك �ضياغة التفاقيات 

وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ���ض��راك��ات ن��اج��ح��ة وب��ن��اء 

عالقات متميزة مع �ضركاء الهيئة ال�ضتراتيجيين، بالإ�ضافة 

المراحل  ف��ي  ���ض��واء  العقد  اأط���راف  م��ع  التفاو�س  اإدارة  اإل���ى 

ال�ضابقة على التعاقد اأو عند ن�ضوب النزاعات وذلك للو�ضول 

ال��راأي  وتقديم  الهيئة،  م�ضالح  تحقق  التي  الت�ضويات  اإل��ى 

القانوني في الم�ضائل المتعلقة بالعقود والمنازعات التي قد 

تن�ضاأ عنها، ف�ضاًل عن تولي ق�ضايا التحكيم التي تكون الهيئة 

طرفاً فيها، و�ضياغة المذكرات ذات ال�ضلة بها مع اإبداء الراأي 

في  والم�ضاهمة  التحكيم،  جل�ضات  وح�ضور  ب�ضاأنها  القانوني 

اإعداد وتقديم البرامج القانونية التدريبية لموظفي الهيئة.

الدور القانوين الذي تقوم به الوظيفة خلدمة املجتمع 
الإماراتي ون�صر الثقافة القانونية يف املجتمع:

الدور المهم لق�ضم العقود والتفاقيات بالهيئة من خالل 

ما ذكر اأعاله يعمل على حفظ حقوق الهيئة والتي ل تنف�ضل 

بحال عن حقوق المجتمع، حيث اأن الهيئات العامة بالدولة قد 

و�ضعت لخدمة المجتمع ورفاهيته وتوفير العي�س الكريم له، 

واأن الم�ضاهمة في تطويرها وحفظ حقوقها يوؤدي بالنتيجة 

الوعي  ن�ضر  عن  ف�ضاًل  المجتمع،  تطور  على  ذل��ك  لنعكا�س 

اإعداد  اأف��راد المجتمع من خالل الم�ضاركة في  القانوني بين 

وتقديم البرامج التدريبية لموظفي الهيئة.

اأهمية ق�صم العقود والتفاقيات يف هيئة الطرق واملوا�صلت:
من  الهيئة  اأعمال  على  المخاطر  تقليل  في  الم�ضاهمة 

القانوني  ال��راأي  والتفاقيات وتقديم  العقود  خالل �ضياغة 

ال�ضليم ب�ضاأنها، وتوفير الكثير من الأموال على الهيئة من 

خالل الو�ضول لت�ضويات ودية عند ن�ضوب النزاعات وتجنب 

�ضرف مبالغ طائلة على التقا�ضي والتحكيم، وتوفير الوقت 

التفاو�س قبل توقيع العقود وبعد  اإدارة  والجهد من خالل 

عدم  عن  تنتج  قد  �ضلبية  اآث��ار  اأي  وتجنب  النزاعات،  ن�ضوب 

والم�ضاهمة  التعاقدي،  للموقف  ال�ضليم  القانوني  التقدير 

ال�ضتراتيجيين  الهيئة  �ضركاء  ناجحة مع  �ضراكات  بناء  في 

من خالل �ضياغة التفاقيات ذات ال�ضلة، الأمر الذي ي�ضهم 

في تطبيق اأهداف الهيئة ال�ضتراتيجية.

عبد اهلل العمران

القانون وظيفتي
حوار اأجرته : مريم عبيد بن عمير
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املحكمة الحتادية العليا
ق�ضائية  �ضلطة  اأع��ل��ى  ه��ي  العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة 

لها.  البالد، وتتخذ من عا�ضمة التحاد مقراً  اتحادية في 

وع���دٍد من  رئي�ٍس  م��ن  العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة  وت��ت��األ��ف 

بموجب  تعيينهم  وي��ت��م  خم�ضة،  على  ي��زي��دون  ل  الق�ضاة 

وذل��ك  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ع��ن  ���ض��ادر  م��ر���ض��وم 

اأحكام المحكمة  بعد م�ضادقة المجل�س الأعلى عليه. وتعد 

التحادية العليا نهائية وملزمة للجميع. 

تنظر المحكمة التحادية العليا في المنازعات المختلفة 

بين الإمارات الأع�ضاء في التحاد اأو بين اإمارة اأو اأكثر وبين 

حكومة التحاد، كما لها بحث د�ضتورية القوانين التحادية 

بين  الخت�ضا�س  وت��ن��ازع  عموماً،  والت�ضريعات  والقوانين 

الق�ضاء التحادي والهيئات الق�ضائية المحلية وبين هيئة 

ق�ضائية في اإمارة واأخرى، كما تخت�س بالنظر في الجرائم 

التي تم�س مبا�ضرة بم�ضالح التحاد وتف�ضير اأحكام الد�ضتور 

وم�ضاءلة الوزراء وكبار موظفي التحاد المعينين بمر�ضوم 

عما يقع منهم من اأفعال في اأداء م�ضوؤولياتهم الر�ضمية.

وق����د ����ض���در ق���ان���ون ال��م��ح��ك��م��ة الت���ح���ادي���ة ال��ع��ل��ي��ا رق��م  

مادة  و78  اأب���واب  �ضتة  على  فهر�س  وي�ضتمل   ،)1973/10(

وجاءت مو�ضوعاته على النحو التالي:

الباب الأول نظام المحكمة وت�ضكيلها )1 - 19(

الباب الثاني محاكمة الق�ضاة وم�ضاءلتهم تاأديبياً )20 - 32(

 الف�ضل الأول محاكمة الق�ضاة والتحقيق معهم )20 - 22(

 الف�ضل الثاني م�ضاءلة الق�ضاة تاأديبياً )23 - 32(

الباب الثالث ولية المحكمة العليا )33 - 34(

الباب الرابع النيابة العامة التحادية )35 - 50(

الباب الخام�س الإجراءات اأمام المحكمة العليا )51 - 66(

الباب ال�ضاد�س اأحكام عامة وانتقالية )67 - 78(

تراثنا الق�سائيموزاييك

إعداد: كامل محمود ابراهيم
رئي�ض �سعبة الدرا�سات باملعهد

ملخص قصة مكان )مؤسساتنا القضائية( 

تاأ�س�ض الق�ساء التحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1973، وذلك بعد �سدور القانون 

التحادي رقم )10( ل�سنة 1973 ب�ساأن اإن�ساء المحكمة التحادية العليا، وي�سم الق�ساء التحادي المحكمة 

التحادية العليا ومحاكم ابتدائية اتحادية ومحاكم ا�ستئنافية اتحادية.

القضاء االتحادي
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من اأراد اأن يترك اأثرًا لنف�سه في �سفحات هذا 

الوطن فالميدان اأمامه..

الم�ستقبل يبداأ اليوم ولي�ض غدًا.. 

اإذا نظرت للوظيفة الحكومية على اأنها مجرد 

وظيفة فتكون اأنت مجرد موظف.. 

واأف�سل، ول  اأقوى  دائمًا تجعلك  المناف�سة  اإن 

يخاف منها اإل ال�سعيف..

نحن دولة �سغيرة بم�ساحتها، عظيمة برجالها، 

قوية باإنجازاتها..

حتى  لموظفيك  ال�سعادة  تحقيق  مــن  بــد  ل 

ي�ستطيعوا تحقيق ال�سعادة للمجتمع..

بالإبداع والأفكار ن�ستطيع بناء الدول والموؤ�س�سات.. 

والم�ستقبل �سيكون لأ�سحاب الأفكار.. 

الــحــقــيــقــي لي�ض  فــالــقــائــد  تــ�ــســرف كــقــائــد، 

عمله،  وبــطــريــقــة  بتفكيره  بــل  بالمن�سب، 

وباأهدافه وغاياته النبيلة.. 

لو�سع  البع�ض  ي�ستخدمها  كلمة  الم�ستحيل 

�سقف لأحالمهم..

القائد العظيم ي�سنع قادة عظماء، ول يختزل 

الموؤ�س�سة في �سخ�ض واحد فقط..

إعداد: مريم عبيد بن عمير
رئي�ض �سعبة الوعي الإلكرتوين باملعهد

امتنانهم  بالغ  جميعاً  المعهد  موظفو  اأب��دى  وبدورهم؛ 

لهذه الهدية القّيمة، وعزمهم على تحقيق ال�ضتفادة العملية 

ذلك  والمهني؛  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيدين  على  منها  الق�ضوى 

المتياز  لتحقيق  عمل  منهاج  اإليهم  بالن�ضبة  تمثل  ل  اأنها 

واإنما منهاج حياة ير�ضم معالم  المهني والوظيفي وح�ضب، 

النجاح على الم�ضتويات الفردية والجماعية.

وت��ج�����ض��د ه���ذه ال��م��ب��ادرة ح��ر���س ال��م��ع��ه��د ع��ل��ى الرت��ق��اء 

ب���م���وارده ال��ب�����ض��ري��ة ع��ب��ر اإه��دائ��ه��م ه���ذا ال��ك��ت��اب المرجعي، 

عالوًة على التزام المعهد المتوا�ضل بتقديم اأثمن المعارف 

تطوير  اإل��ى  يقود  اأن  �ضاأنه  من  ال��ذي  الأم��ر  غنى،  واأكثرها 

الأداء، والت�ضاق مع التوجهات ال�ضتراتيجية للقيادة.

تغريدات خمتارة من #كتاب_وم�صات_من_فكر
ما اإن �ضدر كتاب وم�ضات من فكر، حتى وجد لنف�ضه م�ضاحة 

كبيرة على تويتر، اإذ احتفى به المغردون من كل حدٍب و�ضوب، 

تحت  فكرية،  جواهر  من  به  ما  ن�ضر  على  يعمل  منهم  كل  وراح 

حمل  اأن  فكان  #كتاب_وم�ضات_من_فكر،  )ها�ضتاغ(  و�ضم 

تلك الوم�ضات، وطاف بها على �ضفحات المغردين في كل مكان..

المعهد يهدي 

»ومضات من فكر« 
لموظفيه 

اأهدى معهد دبي الق�سائي كتاب 

ال�سمو  ل�ساحب  فكر«  من  »وم�سات 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  محمد  ال�سيخ 

مجل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، على 

والأق�سام  الإدارات  مــدراء  جميع 

اإلــى  اإيــاهــم  ــًا  داعــي والموظفين، 

والتميز  القيادة  معاني  ا�ستلهام 

التي �سمنها �سمّوه في الكتاب، والتي 

في  ثمينة  فكرية  خال�سة  تمثل 

الحكومي والقيادة  العمل  مجالت 

عليها  ويحر�ض  والنجاح،  والتميز 

القا�سي قبل الداني.

القائد العظيم ل يختزل

املوؤ�ص�صة يف �صخ�ص واحد

وم�ساتموزاييك



وذلك  المدنية،  المعامالت  وقانون  العقوبات  قانون  وهما 

في �ضهر �ضبتمبر من العام الحالي 2013.

2700 متدربًا فـي املعهد
وفي اإطار حر�س المعهد على اإنجاز خطته ال�ضتراتيجية  

2013  - 2015  اأتم المعهد تدريب 2700 متدرباً  في الن�ضف 
تدريبياً  برنامجاً   90 خ��الل  م��ن  ال��ج��اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

ال��ت��دري��ب الم�ضتمر وال��دب��ل��وم��ات  ب��رام��ج  ب��ي��ن  ت��ن��وع��ت م��ا 

والبرامج المتخ�ض�ضة... اإلخ، وقد تنوعت فئات المتدربين 

الع�ضكري،  والق�ضاء  الق�ضائية،  ال�ضلطة  اأع�����ض��اء  بين  م��ا 

والمحامين، ف�ضاًل عن اأفراد المجتمع غير القانوني. 

فـي عام التوطني  

املعهد ي�صتكمل م�صروع املدرب املواطن

يوا�ضل المعهد دوره الرائد في التميز القانوني والعدلي، 

الحكيمة  ال��روؤي��ة  تحقيق  على  المعهد  ح��ر���س  اإط���ار  وف��ي 

ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ محمد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة، رئي�س مجل�س ال��وزراء، حاكم دبي بجعل عام 2013 

هو عام التوطين، ي�ضتكمل المعهد خطواته الحثيثة لتاأهيل 

المدربين المواطنين، فقد تم عقد برنامج تدريب مدربين 

خالل �ضهر يونيو 2013، خ�ض�س لمدربي المعهد من اأبناء 

البرنامج  حر�س  حيث  المتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

المتعلقة  وال��م��ه��ارات  بالمعلومات  الم�ضاركين  تزويد  على 

الممار�ضات  واأف�ضل  وتطويرها،  التدريب  وط��رق  باأ�ضاليب 

في طرق العر�س والتعامل مع المتدربين.

طرق الطعن بالأحكام.. اأنواعه واأ�صبابه

اأع�����ض��اء المجتمع  ب��ت��زوي��د  ال��م��ع��ه��د  ل��ر���ض��ال��ة  ت��ح��ق��ي��ق��اً 

القانوني باأف�ضل تدريب مهني والتطوير الم�ضتمر واإك�ضابهم 

المعرفة الحديثة ذات ال�ضلة، نفذ المعهد برنامجاً تدريبياً 

وقد   2013 يونيو  �ضهر  في  الأحكام  في  الطعن  حول طرق 

خ�ض�س البرنامج لأع�ضاء النيابة العامة ح�ضره 18 ع�ضواً 

البرنامج  وا�ضتهدف  الت��ح��ادي��ة  وال��ن��ي��اب��ات  دب��ي  نيابة  م��ن 

تذويد الم�ضاهدين بالمعلومات والمهارات عن طرق الطعن 

كما حددها القانون من طرق طعن عادية وطرق غير عادية 

و�ضروط �ضحة الحكم الجنائي.

اإعداد :ق�صم التدريب والتطوير

ا�صتكمال احللقات النقا�صية  ل�صرح ثلثة قوانني ب�صكل كامل

قوانين  ل�ضرح  النقا�ضية  الحلقات  �ضل�ضلة  المعهد  اأن��ه��ى 

تنظيم  وق��ان��ون  المدنية،  والإج����راءات  الجزائية،  الإج����راءات 

ال�ضتراتيجية  واأه���داف���ه  ال��م��ع��ه��د  روؤي����ة  اإط����ار  ف��ف��ي  ال��ع��م��ل، 

المجتمع،  القانوني في  الوعي  بن�ضر  المتعلقة في جزء منها 

وعلى مدار اأكثر من خم�ضة ع�ضر �ضهراً ا�ضتكمل المعهد �ضرح 

مواد القوانين الثالثة بالكامل من خالل ال�ضتعانة بالخبرات 

والكفاءات من اأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية في اإمارة دبي.

املعهد يفتح باب القبول

للدفعة اخلام�صة من دبلوم تاأهيل املحكم الأ�صري

اأعلن المعهد عن فتح باب القبول للدفعة الخام�ضة من دبلوم 

المحكم الأ�ضري والذي يهدف اإلى تزويد المتدربين بالمعلومات 

المنظمة  والقانونية  ال�ضرعية  بالجوانب  المرتبطة  الأ�ضا�ضية 

التطبيقية  ال��م��ه��ارات  واإك�����ض��اب��ه��م  الأ���ض��ري��ي��ن،  المحكمين  لعمل 

الآخ��ري��ن،  م��ع  والتعامل  الت�ضال  ف��ي  قدراتهم  لتعزيز  ال��الزم��ة 

اإ�ضافة اإلى مهارات كتابة واإعداد التقارير الفنية الالزمة، بما يعزز 

قدراتهم على فهم الأنماط ال�ضلوكية للمحكمين.

دبلوم التحقيق اجلمركي جلمارك دبي

نظم معهد دبي الق�ضائي »دبلوم التحقيق الجمركي« لأول مرة 

والمخ�ض�س لمفت�ضي ومحققي جمارك دبي في الفترة ما بين 28 

اأبريل اإلى 19 مايو 2013 لمدة 16 يوماً تدريبياً. ويهدف الدبلوم 

اإلى تزويد المتدربين بالمعلومات الأ�ضا�ضية المتعلقة بطبيعة عمل 

التحقيق والتفتي�س الجمركي، واإك�ضابهم المهارات الالزمة لتنفيذ 

وتعزيز  والت��ق��ان،  الجودة  درج��ات  باأف�ضل  بهم  المنوطة  الأع��م��ال 

اأف�ضل  �ضمن  التحقيق  وظيفة  مهام  لأداء  ال�ضلوكية  اتجاهاتهم 

الممار�ضات.

دبلوم تاأهيل املاأذون ال�صرعي

 تم اختتام الدفعة الأول��ى من دبلوم تاأهيل الماأذون ال�ضرعي، 

حيث �ضارك في هذه الدفعة ع�ضرون متدرباً من مختلف الجهات 

في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف هذا الدبلوم اإلى تاأهيل 

الفنية  بالجوانب  المرتبطة  بالمعلومات  وتزويدهم  المنت�ضبين 

وال�ضرعية مع الإلمام بالجوانب العملية والتطبيقية الالزمة لأداء 

مهام عملهم باحتراف.

حلقتان نقا�صيتان ل�صرح

 قانوين العقوبات واملعاملت املدنية 

في اإطار حر�س المعهد على ن�ضر الثقافة القانونية في 

الحلقات  »�ضل�ضلة  ال��رائ��د  م�ضروعه  خ��الل  وم��ن  المجتمع، 

النقا�ضية« يطلق المعهد قانونين جديدين في اإطار الحلقات 

التوجيه واإلرشاد

ت
فا

ط
قت

م

يعد التدريب تعليماً وتوجيهاً جماعياً، اأما التوجيه 

فهو جمرد تدريب فردي، وتاأتي مقولة عامل الفلك 

ما  ك��ل  ���ض��يء،  اأي  اأح����داً  تعلم  اأن  ت�ضتطيع  جاليليو«ل 

ت�ضتطيعه هو م�ضاعدته على اأن يكت�ضف لنف�ضه بنف�ضه« 

وهو  »التوجيه«  اأو  التوجيهي  التدريب  اأهمية  لتو�ضح 

 .Coaching and mentoring  تعريب مل�ضطلح

ف��ال��ت��دري��ب حم���وره امل����درب، وُي�����ض��ت��خ��دم ل�ضد ث��غ��رات 

معرفية ومهارية وفنية، اأما التوجيه فمحوره املتدرب، 

وذهنية.  واإدراك���ي���ة  �ضلوكية  ث��غ��رات  ل�ضد  وُي�ضتخدم 

ولهذا فاإن املدرب يواجه املتدربني ومعه منهاج تدريب 

املوجه  اأما  عليهم.  ويطبقه  لهم  لينقله  م�ضبقاً،  معد 

تطوير  يف  وي�ضاركه  وي�ضاعده  املتدرب  ليوجه  فياأتي 

التدريب،  عملية  اأثناء  يف  التدريبي  وامل�ضار  املحتوى 

فيرتكه يكت�ضف ويطور ويغري نف�ضه بنف�ضه.

امل���درب ملماً مبو�ضوعه  ي��ك��ون  اأن  ال�����ض��روري  ول���ذا م��ن 

املوجه  يكون  اأن  �ضرورياً  ولي�س  ومهارياً.  وفنياً  معرفياً 

ملماً يف جمال وتخ�ض�س ون�ضاط عمالئه ومتدربيه. فهو 

وو�ضع  امل�ضكالت  واكت�ضاف  الأه��داف  و�ضع  اإىل  يقودهم 

احللول من خالل عملية اإجرائية واحرتافية بحتة.

وهناك    »Trainer« م��درب  هناك  مثاًل،  الريا�ضة  ففي 

مع  وي��ل��ع��ب  امل��ل��ع��ب  ي��ن��زل  امل�����درب   ”Coach“ م��وج��ه 

ال��الع��ب��ني وي�����ض��ت��ع��ر���س ل��ه��م وم��ع��ه��م امل���ه���ارات، وي����وؤدي 

امل��وج��ه خ��ارج  اأم���ا  ال��ت��ي يطلبها م��ن��ه��م،  نف�س احل��رك��ات 

امل��ل��ع��ب، ي�ضع اخل��ط��ة ع��ل��ى ال�����ورق، وي��ح��دد ن��ق��اط ق��وة 

بناء  و�ضعف فريقه، ويدر�س اخل�ضم، ويعدل يف اخلطة 

الفريق  واأخ��ط��اء  اأخ��ط��اءه  ويحلل  اللعب،  جمريات  على 

ودور  تكتيكي وفني ومهاري،  امل��درب هنا  ف��دور  املناف�س. 

املوجه ا�ضرتاتيجي وحتفيزي واإلهامي. يركز املدرب على 

التدريبي  اأدائ���ه  مفعول  ي��زول  ولهذا  ال�ضريعة،  النتائج 

ولهذا  امل��دى،  بعيدة  النتائج  على  املوجه  ويركز  �ضريعاً. 

ير�ضخ مفعول اأدائه التوجيهي، وقد ل يزول تاأثريه اأبداً.

عمرو رمضان توفيق
قسم التدريب والتطوير بالمعهد 

coaching and mentoring

5 حلقات وبرامج   و3 دبلومات في فصل تدريبي
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التدريب علم �فن



امل�صتجدات الت�صريعية 
يف دولـــة الإمـــــارات 
العـــربية املتحـــــــدة

اإعداد: اأ.د حممد حممد حممد اأبوزيد

8687

الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الكافة  إلعالم  القانونية  الوسيلة  هو 
من   111 )المادة  الجديدة،  بالتشريعات 
معهد  مجلة  في  النشر  فإن   الدستور( 
الداعمة  الوسيلة  هو  القضائي  دبي 
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
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امل�شتجدات الت�رشيعية

الدولة: الإمارات العربية املتحدة.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

اللجنة: جلنة �ضوؤون اخلرباء.

مهنة اخلربة: عمل فني ميار�ضه اأ�ضخا�س بناًء على تكليف 

عند  العلمي  اأو  الفني  تقريرهم  لتقدمي  الق�ضائية  اجلهات 

القت�ضاء ح�ضب تخ�ض�س كل منهم.

اجلدول: جدول قيد اخلرباء بالوزارة.

اخلربة  مهنة  يزاول  الذي  الطبيعي  ال�ضخ�س  اخلبري: 

واملقيد باجلدول.

عمل  تنظم  التي  وال�ضوابط  القواعد  جمموعة  امليثاق: 

اخلبري.

التي  ال�ضتئناف  حمكمة  املخت�سة:  ال�ستئناف  حمكمة 

حتدد بقرار من الوزير.

املادة )2(
جهات . 1 اأمام  اخلربة  مهنة  مزاولة  اخلرباء  لغري  يجوز  ل   

الق�ضاء يف الدولة، با�ضتثناء الذين يتم التفاق عليهم من 

قبل اخل�ضوم يف الدعوى وتقر املحكمة اتفاقهم اأو غريهم 

من املخت�ضني الذين ترى جهات الق�ضاء ال�ضتعانة براأيهم.

وال�ضوابط . 2 القواعد  و�ضع  املحلية  الق�ضائية  للجهات   

الالزمة ملزاولة مهنة اخلربة لديها مبا ل يتعار�س مع هذا 

القانون.

املادة )3(
ي�ضرتط فيمن يقيد باجلدول ما ياأتي:

عليه . 1 ي�ضبق احلكم  وال�ضلوك، ومل  ال�ضرية  يكون ح�ضن  اأن   

يف جناية اأو جنحة ملة بال�ضرف اأو الأمانة واإن كان قد رد 

اإليه اعتباره.

اإحدى . 2 من  معتمد  جامعي  موؤهل  على  حا�ضاًل  يكون  اأن   

اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف بها يف جمال تخ�ض�ضه.

 األ تقل خربته بعد التخرج، عن )7( �ضبع �ضنوات للمواطن، . 3

يف جمال اخلربة املطلوبة القيد بها، وعن )15( خم�س ع�ضرة 

�ضنة لغري املواطن يف جمال اخلربة املطلوب القيد بها.

 اأن تكون لديه موافقة من اجلهة التي يعمل لديها.. 4

 اأن يجتاز الإجراءات والختبارات التي تقررها الوزارة.. 5

املادة )4(
التخ�ض�ضات  يف  اخلرباء  لقيد  جدول  الوزارة  يف  ين�ضاأ 

املرخ�س بها، ويكون لكل خبري ملف يودع به كل ما يتعلق ب�ضوؤون 

ممار�ضته للمهنة.

املادة )5(
 يقدم طلب القيد اإىل الوزارة على النموذج املعد لذلك.. 1

اأن ي�ضدد الر�ضم املقرر، . 2 اإل بعد  ل يقيد اخلبري يف اجلدول   

ويكون لديه عقد تاأمني لدى اإحدى �ضركات التاأمني املرخ�س 

لها بالدولة �ضد امل�ضئولية عن الأخطاء املهنية، وذلك وفقاً 

لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

تقدميه . 3 من  يوماً  �ضتني  خالل  الطلب،  يف  اللجنة  تبت   

رف�س  ملن  ويجوز  بالقرار   الطلب  مقدم  ويعلن  م�ضتوفياً، 

ال�ضتئناف  حمكمة  اأمام  القرار  على  يطعن  اأن  طلبه 

املخت�ضة خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإعالنه به اأو انق�ضاء 

مدة البت يف الطلب دون رد، ويكون حكمها باتاً.

املادة )6(
دوائر . 1 اإحدى  اأمام  باجلدول  قيده  بعد  اخلبري  يحلف   

العظيم  باهلل  »اأق�ضم  الآتية:  اليمني  ال�ضتئناف  حمكمة 

ومبا  واإخال�س،  واأمانة  دقة  بكل  مهنتي  اأعمال  اأوؤدي  اأن 

املهنة  اأ�ضول  ذلك  يف  مراعياً  واعتبارها،  كرامتها  يحفظ 

وتقاليدها«.

 يحرر حم�ضر بحلف اليمني يودع مبلف اخلبري.. 2

املادة )7(
يكون قيد اخلبري باجلدول ملدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد 

انتهاء القيد  بناء على طلبه ويجب تقدمي طلب التجديد قبل 

بثالثني يوماً على الأقل.

املادة )8(
انتهائه  بعد  قيده  جتديد  يف  اخلبري  تاأخر  على  يرتتب 

بت�ضعني يوماً اإلغاء قيده من اجلدول.

املادة )9(
مهنة  ممار�ضة  عن  بتوقفه  اللجنة  اإخطار  اخلبري  على 

قانون احتادي رقم )7( ل�صنة 2012م
يف �صاأن تنظيم مهنة اخلربة اأمام اجلهات الق�صائية

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

بعد الطالع على الد�ضتور، -

ب�ضاأن  -  1972 ل�ضنة   )1( رقم  الحتادي  القانون  وعلى 

والقوانني  الوزراء  و�ضالحيات  الوزارات  اخت�ضا�ضات 

املعدلة له،

�ضاأن  - يف   1973 ل�ضنة   )10( رقم  الحتادي  القانون  وعلى 

املحكمة الحتادية العليا والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون الحتادي رقم )8( ل�ضنة 1974 يف �ضاأن تنظيم  -

اخلربة اأمام املحاكم،

وعلى القانون الحتادي رقم )8( ل�ضنة 1980 يف �ضاأن تنظيم  -

عالقات العمل والقوانني املعدلة له،

الحتادي  - بالقانون  ال�ضادر  املدنية  املعامالت  قانون  وعلى 

رقم )5( ل�ضنة 1985 والقوانني املعدلة له،

وعلى قانون العقوبات ال�ضادر بالقانون الحتادي رقم )3(  -

ل�سنة 1987 والقوانني املعدلة له،

والتجارية  - املدنية  املعامالت  يف  الإثبات  قانون  وعلى 

 1992 ل�ضنة   )10( رقم  الحتادي  بالقانون  ال�ضادر 

والقوانني املعدلة له،

الحتادي  - بالقانون  ال�ضادر  املدنية  الإجراءات  قانون  وعلى 

رقم )11( ل�ضنة 1992 والقوانني املعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�ضادر بالقانون الحتادي  -

رقم )35( ل�ضنة 1992 والقوانني املعدلة له،

ب�ضاأن  -  2008 ل�ضنة  رقم )11(  بقانون احتادي  املر�ضوم  وعلى 

املوارد الب�ضرية يف احلكومة الحتادية، والقانون املعدل له،

وبناًء على ما عر�ضه وزير العدل، وموافقة جمل�س الوزراء  -

الأعلى  املجل�س  وت�ضديق  الحتادي،  الوطني  واملجل�س 

لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:

املادة )1(
التعاريف

والعبارات  بالكلمات  يق�ضد  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها ما مل يق�س �ضياق الن�س 

بغري ذلك:
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اخلربة اإذا قام لديه مانع، ويكون له طلب اإعادة ممار�ضتها عند 

زوال ذلك املانع.

املادة )10(
 يجب على اخلبري مزاولة املهنة من خالل مكتب مرخ�س . 1

ملبا�ضرة اأعمال اخلربة.

 يكون للمكتب مدير من اخلرباء.. 2

 ي�ضتثنى املوظف العام اخلبري من حكم البند )1( من هذه . 3

املادة.

املادة )11(
يلتزم اخلبري مبا ياأتي:

يحفظ . 1 ومبا  واإخال�س،  واأمانة  دقة  بكل  مهمته  يوؤدي  اأن   

كرامتها واعتبارها، مراعياً يف ذلك اأ�ضول املهنة وتقاليدها 

وفقاً للميثاق.

 اأن يقوم بنف�ضه باملهمة التي يعهد بها اإليه.. 2

 األ يف�ضي املعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه . 3

باأعمال اخلربة.

 األ تكون له اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة م�ضلحة . 4

مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة يف اأي عمل يت�ضل مبو�ضوع الق�ضية 

التي يتوىل تقدمي اخلربة فيها.

الذي . 5 النزاع  يف  طرفاً  لديها  يعمل  التي  اجلهة  تكون  األ   

ينظره.

من . 6 طرف  لأي  �ضبق  نزاع  يف  اخلربة  اأعمال  قبول  عدم   

م�ضتندات  على  اأطلعه  اأو  فيه  ا�ضت�ضاره  اأن  النزاع  اأطراف 

تخ�س ذلك النزاع.

بتحديث مهاراته وتطويرها يف جمال تخ�ض�ضه . 7 يقوم  اأن   

املرخ�س له باخلربة فيه.

يعمل . 8 الذي  املكتب  وا�ضم  قيده  ورقم  ا�ضمه  يقرن  اأن   

وال�ضهادات  ومرا�ضالته  مطبوعاته  جميع  يف  خالله  من 

والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.

خالل . 9 عليه  يطراأ  تغيري  وبكل  بعنوانه  الوزارة  يخطر  اأن   

�ضهر من ح�ضول التغيري.

بيانات . 10 على  يطراأ  تغيري  اأو  تعديل  بكل  الوزارة  اإخطار   

الرتخي�س خالل �ضهر من ح�ضول التغيري.

اخلربة . 11 اأعمال  بيانات  فيه  يدون  خا�س  ب�ضجل  الحتفاظ   

التي اأجنزها.

 الحتفاظ ب�ضورة طبق الأ�ضل عن التقارير التي يعدها اإىل . 12

اأن ي�ضدر حكم بات يف الق�ضية التي با�ضر اخلربة فيها.

املادة )12(
ت�ضكل بقرار من الوزير جلنة ت�ضمى )جلنة �ضئون اخلرباء( 

ل يقل عدد اأع�ضائها عن خم�ضة بالإ�ضافة اإىل ع�ضوين من ذوي 

الخت�ضا�س على اأن يحدد القرار رئي�س ونائب رئي�س اللجنة.

اجتماعاتها  تكون  ول  رئي�ضها  من  بدعوة  اللجنة  وجتتمع 

وتكون  اأع�ضائها،  من  واأربعة  رئي�ضها  بح�ضور  اإل  �ضحيحة 

لأ�ضوات  املطلقة  بالأغلبية  قراراتها  وت�ضدر  �ضرية،  مداولتها 

رئي�س  منه  الذي  اجلانب  يرجح  الت�ضاوي  وعند  احلا�ضرين، 

اأن تكون القرارات ال�ضادرة برف�س قيد اخلبري  اجلل�ضة، ويجب 

اأو �ضطبه م�ضببة.

لديه يحل حمله  مانع  قيام  اأو  الرئي�س  ويف حالة غياب 

نائب الرئي�س.

املادة )13(
تخت�س اللجنة مبا ياأتي:

 قيد اخلبري باجلدول و�ضطبه منه.. 1

عليها . 2 يعر�س  وفيما  باخلرباء  املتعلقة  ال�ضكاوى  يف  النظر   

ملا  وفقاً  الالزم  الإجراء  واتخاذ  اخلرباء  ب�ضاأن  تقارير  من 

حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 اأية اخت�ضا�ضات اأخرى يعهد بها اإليها مبوجب هذا القانون . 3

اأو اللوائح والقرارات ال�ضادرة تنفيذاً له.

املادة )14(
تقام  التي  اجلزائية  بالق�ضايا  اللجنة  العامة  النيابة  تخطر 

�ضد اخلرباء وبالأحكام التي ت�ضدر �ضدهم.

املادة )15(
تقدم  �ضكوى  باأية  لها  التابع  واجلهة  اخلبري  اللجنة  تخطر 

�ضده للرد عليها خالل خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ اإخطاره بها، 

ما  لتقرير  اخلبري  برد  م�ضفوعة  اللجنة  على  ال�ضكوى  وتعر�س 

تراه ب�ضاأن حفظها اأو اإحالتها اإىل التحقيق.

املادة )16(
اإجراء . 1 بعد  اإل  اخلبري  على  تاأديبي  جزاء  توقيع  يجوز  ل   

حتقيق كتابي معه و�ضماع اأقواله.

النيابة . 2 اأع�ضاء  اأحد  مبعرفة  اخلبري  مع  التحقيق  يكون   

العامة بناء على طلب رئي�س اللجنة.

املادة )17(
من  بقرار  ي�ضكل  تاأديب،  جمل�س  اخلرباء  بتاأديب  يخت�س 

الوزير على النحو الآتي:

اثنني من . 1 وع�ضوية  ال�ضتئناف رئي�ضاً  روؤ�ضاء حماكم  اأحد   

ق�ضاتها يختارهم الوزير.

 جمل�س التاأديب اأن يندب اأحد موظفي حمكمة ال�ضتئناف . 2

للقيام باأعمال اأمانة ال�ضر.

املادة )18(
اجلزاءات التاأديبية التي توقع على اخلرباء هي:

 الإنذار.. 1

 وقف القيد ملدة ل جتاوز �ضنة.. 2

 �ضطب القيد من اجلدول نهائياً.. 3

املادة )19(
النيابة . 1 من  التاأديب  جمل�س  اأمام  التاأديبية  الدعوى  تقام   

العامة بعري�ضة ت�ضتمل على التهمة والأدلة املوؤيدة لها.

اأمام املجل�س . 2 على النيابة العامة تكليف اخلبري باحل�ضور   

الأقل، وعليها  اأيام على  املحدد للجل�ضة بع�ضرة  املوعد  قبل 

متابعة الدعوى التاأديبية حتى يتم الف�ضل فيها.

املادة )20(
ملجل�س التاأديب اأن يجري بنف�ضه ما يراه لزماً من التحقيقات 

عن  اخلبري  وقف  له  ويجوز  اأع�ضائه  اأحد  لذلك  يندب  اأن  وله 

مبا�ضرة العمل حتى انتهاء حماكمته.

املادة )21(
وت�ضدر  �ضرية  ومداولته  التاأديب  جمل�س  جل�ضات  تكون 

خالل  بالقرار  اخلبري  ويعلن  اأ�ضبابها،  على  م�ضتملة  قراراته 

خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ �ضدوره.

املادة )22(
حمكمة  اأمام  التاأديب  جمل�س  قرار  على  يطعن  اأن  للخبري 

اإذا  �ضدوره  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  املخت�ضة  ال�ضتئناف 

حكمها  ويكون  غيابياً  كان  اإذا  اإعالنه  تاريخ  ومن  ح�ضورياً  كان 

باتاً.

املادة )23(
ي�ضطب قيد اخلبري من اجلدول بقرار من اللجنة يف اأي من 

احلالت الآتية:

 اإذا فقد �ضرطاً من �ضروط قيده.. 1

 اإذا حكم عليه يف جناية اأو جنحة ملة بال�ضرف اأو الأمانة.. 2

حالته . 3 ب�ضبب  عمله  اأداء  من  متكنه  ل  حالة  يف  اأ�ضبح  اإذا   

ال�ضحية بناًء على تقرير من اللجنة الطبية املخت�ضة.

املادة )24(
من  اأيام  ع�ضرة  خالل  ال�ضطب  بقرار  اخلبري  اإعالن  يتم 

حمكمة  اأمام  القرار  هذا  على  الطعن  وللخبري  �ضدوره،  تاريخ 

به  اإعالنه  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  املخت�ضة  ال�ضتئناف 

ويكون حكمها باتاً.

املادة )25(
الذين  باأعمال اخلربة  املخت�ضني  الفنيني  للموظفني  يكون 

ال�ضبط  ماأموري  �ضفة  الوزير  من  قرار  بتحديدهم  ي�ضدر 

هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  للجرائم  بالن�ضبة  الق�ضائي 

القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�ضادرة تنفيذاً له، وذلك 

يف نطاق اخت�ضا�س كل منهم.

املادة )26(
يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�ضهر ول تزيد على 

درهم ول جتاوز ثالثني  اآلف  ع�ضرة  تقل عن  ل  وبغرامة  �ضنة 

تاأدية  دون  العقوبتني كل من حال  باإحدى هاتني  اأو  األف درهم 

اأعمال املوظفني امل�ضار اإليهم يف املادة )25( من هذا القانون.

امل�شتجدات الت�رشيعية
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املادة )27(
يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �ضتة اأ�ضهر وبغرامة ل تقل 

باإحدى  اأو  درهم  األف  مائة  جتاوز  ول  درهم  األف  خم�ضني  عن 

مقيد  غري  وهو  اخلربة  مهنة  زاول  من  كل  العقوبتني  هاتني 

باجلدول اأو من �ضمح له بذلك.

املادة )28(
يعاقب اخلبري باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن ثالثني 

األف درهم ول جتاوز مائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

اإذا خالف اأحد اللتزامات املن�ضو�س عليها يف البنود )1، 2، 3، 4، 

5، 6( من املادة )11( من هذا القانون.

املادة )29(
ل يخل توقيع العقوبات املن�ضو�س عليها يف هذا القانون باأية 

عقوبة اأ�ضد ين�س عليها اأي قانون اآخر.

املادة )30(
 على اخلرباء اأن يوفقوا اأو�ضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون . 1

وذلك خالل �ضنة من تاريخ العمل به.

العمل . 2 قبل  باجلدول  قيدهم  مت  الذين  اخلرباء  يحتفظ   

كانوا  اإذا  اخلربة  اأعمال  ممار�ضة  يف  باحلق  القانون،  بهذا 

يف  عليها  املن�ضو�س   لل�ضروط  م�ضتوفني  به  العمل  وقت 

البنود )1، 2، 4، 5( من املادة )3( منه، وعليهم اأن يتقدموا 

اإىل الوزارة بطلب لتجديد القيد يف ال�ضجل وفق ال�ضوابط 

التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )31(
دون الإخالل باخت�ضا�س الق�ضاء يجوز للوزير تعيني موظفني 

من ذوي اخلربة والدراية يتولون القيام بالتدقيق والتفتي�س الفني 

على اأعمال اخلرباء ومتابعة تقاريرهم يف الدعاوى املوكولة اإليهم 

الالئحة  وحتدد  بالوزارة،  الق�ضائي  التفتي�س  دائرة  مع  بالتعاون 

التنفيذية لهذا القانون اخت�ضا�ضات هوؤلء املوظفني و�ضالحياتهم 

و�ضروط تعيينهم.

املادة )32(
تتحمل املحكمة اأو النيابة العامة – بح�ضب الأحوال – اأتعاب 

اخلبري، اإذا قررت ال�ضتعانة به يف الق�ضايا اجلزائية.

املادة )33(
الوزير  اقرتاح  على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  حتدد 

الر�ضوم امل�ضتحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية.

املادة )34(
ي�ضدر الوزير ميثاق عمل اخلرباء ويرتتب على مالفة 

املن�ضو�س  التاأديبية  اجلزاءات  توقيع  اأحكامه  من  حكم  اأي 

النظام  ي�ضدر  كما  القانون،  هذا  من   )18( املادة  يف  عليها 

اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اخلرباء  بت�ضنيف  اخلا�س 

هذا القانون.

املادة )35(
ي�ضدر جمل�س الوزراء - بناء على عر�س الوزير - الالئحة 

ن�ضره  تاريخ  من  اأ�ضهر  �ضتة  خالل  القانون  لهذا  التنفيذية 

باجلريدة الر�ضمية.

املادة )36(
 يلغى القانون الحتادي رقم )8( ل�ضنة 1974 يف �ضاأن تنظيم . 1

مع  يتعار�س  اأو  يخالف  حكم  كل  يلغى  كما  اخلربة،  مهنة 

اأحكام هذا القانون.

بها . 2 املعمول  والقرارات  التنفيذية  باللوائح  العمل  ي�ضتمر    

اإىل  اأحكامه  القانون ومبا ل يتعار�س مع  عند �ضدور هذا 

حني �ضدور اللوائح والقرارات املنفذة له.

املادة )37(
بعد  به  ويعمل  الر�ضمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ُين�ضر 

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضره.

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي:

بتاريخ: 24/ ذي القعدة/ 1433 ه�

املوافق: 10/ اأكتوبر/ 2012م

 النيابة: النيابة العامة لدى املحكمة.. 7

مادة )2(
فيما مل يرد فيه ن�س يف قانون املحكمة اأو قانون الإجراءات 

ال��دل��ي��ل على  ه���ذا  اأح��ك��ام  ي�����ض��ري  اآخ����ر،  اأي ت�ضريع  اأو  امل��دن��ي��ة 

الدعوى الد�ضتورية.

مادة )3(
يرجع يف تف�ضري هذا الدليل اإىل القواعد الأ�ضولية املعمول 

بها يف تف�ضري الن�ضو�س القانونية.

الباب الثاين
اأحوال ات�صال املحكمة بالدعوى الد�صتورية

مادة )4(
تت�ضل الدائرة بالدعوى يف احلالت الآتية:

اأ/ بطلب من احلكومة اأو رئي�س املجل�س الوطني الحتادي.

ب/ الإحالة من حماكم الحتاد اأو حماكم الإم��ارات، اأثناء 

دعوى منظورة اأمامها.

ج/ الإحالة بناء دفع مثار من اأحد اخل�ضوم قبلته حمكمة 

املو�ضوع.

مادة )5(
الوطني، . 1 املجل�س  اأو رئي�س  الطلب من احلكومة،  اإذا كان   

فرتفع به دعوى مبتداأة اأمام قلم كتاب املحكمة ب�ضحيفة 

موقعة ممن ميلك قانوناً توقيعها، تت�ضمن بياناً مبو�ضوع 

واأوج��ه مالفته  الطلب،  والن�س حمل  واأ�ضانيده  الطلب 

للد�ضتور.

واملحلية( . 2 )الحت��ادي��ة  البالد  حماكم  من  الإح��ال��ة  كانت  اإذا   

اأن تكون الإحالة بقرار م�ضبب يوقعه رئي�س الدائرة  فيتعني 

حمل  الن�ضو�س  على  وي�ضتمل  املحلية،  املحكمة  يف  املخت�ضة 

البحث.

تكون . 3 اأح��د اخل�ضوم  دفع من  بناًء على  الإحالة  كانت  اإذا   

حمكمة املو�ضوع قد قبلته، تعني على مثري الدفع اأن يودع 

قلم كتاب املحكمة مذكرة مبو�ضوع دفعه واأ�ضانيده والن�س 

حمل الدفع، واأوجه مالفته للد�ضتور وامل�ضتندات املوؤيدة 

له، خالل الأجل املحدد له.

قرار اإداري رقم )8( ل�صنة 2013
باإ�صدار دليل اإجراءات الدعوى الد�صتورية

اأمام املحكمة الحتادية العليا

بعد الطالع على:-

�ضاأن  يف   1973 ل�ضنة   )10( رق��م  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون 

املحكمة الحتادية العليا والقوانني املعدلة له،

�ضاأن  يف   1983 ل�ضنة   )3( رق��م  الحت����ادي  وال��ق��ان��ون 

ال�ضلطة الق�ضائية الحتادية والقوانني املعدلة له،

�ضاأن  يف   1992 ل�ضنة   )11( رق��م  الحت���ادي  والقانون 

الإجراءات املدنية، والقوانني املعدلة له،

وبناًء على ما يقت�ضيه �ضالح العمل يف املحكمة.

تقرر الآتي

يعمل بالدليل املرفق بهذا القرار اأمام الدائرة الد�ضتورية 

باملحكمة الحتادية العليا، وذلك اعتباراً من تاريخ �ضدوره.

رئي�ص املحكمة الحتادية  العليا
القا�صي د. عبدالوهاب عبدول

�ضدر بتاريخ: 23/ ربيع الآخر/ 1434 ه�

5/ مار�س/ 2013م

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة

مادة )1(
يق�ضد بالكلمات التالية، املعاين املبينة قرين كل منها، ما 

مل يق�س �ضياق الن�س بخالف ذلك.

 املحكمة: املحكمة الحتادية العليا.. 1

يقوم . 2 اأو من  العليا،  املحكمة الحتادية  رئي�س  الرئي�ض:   

مقامه اأو ينوب عنه.

 قلم كتاب املحكمة: اإدارة اخلدمات الق�ضائية باملحكمة.. 3

 الدعوى: الدعوى الد�ضتورية وتتاألف من طلب التف�ضري . 4

الد�ضتوري والطعن بعدم الد�ضتورية.

 احلكومة: احلكومة الحتادية وحكومات اإمارات الحتاد . 5

املجل�س  وكذلك  العامة  وهيئاتها  وموؤ�ض�ضاتها  ووزارت��ه��ا 

الوطني الحتادي.

 الدائرة: الدائرة الد�ضتورية باملحكمة الحتادية العليا.. 6
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مادة )11(
على قلم الكتاب اإعالن الأطراف والنيابة وكل ذي �ضاأن ب�ضورة 

من �ضحيفة الدعوى يف مدة ل تتجاوز خم�ضة اأيام عمل من تاريخ 

الكتاب  قلم  ي��ودع  اأن  بالدعوى  اإع��الن��اً  تلقى  ولكل من  اإي��داع��ه��ا. 

مذكرة برده خالل مدة ل تزيد على خم�ضة ع�ضر يوم عمل.

مادة )12(
وتهيئتها  ال���دع���وى  ال��ت��ح�����ض��ري، حت�����ض��ري  ق��ا���ض��ي  ي���ت���وىل 

للمرافعة. وله يف �ضبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها 

�ضرورية لتح�ضري الدعوى. وله اأن يعهد اإىل النيابة ا�ضتيفاء ما 

يرى من اإجراءات لزمة لتجهيز الدعوى.

مادة )13(
وما  اإج���راءات  من  اتخذه  ما  كافة  التح�ضري  قا�ضي  يثبت 

اأ�ضدره من اأوامر اأو قرارات يف حم�ضر خا�س »حم�ضر حت�ضري 

ال��دع��وى  املح�ضر ملف  وي���ودع  وك��ات��ب��ه.  ي��وق��ع عليه  ال��دع��وى« 

ويعترب جزءاً من اأوراقها.

مادة )14(
ال�ضاأن  وذوي  ال��دع��وى  اأط���راف  تكليف  التح�ضري  لقا�ضي 

تقدمي ما لديهم من اأوراق اأو م�ضتندات اأو حمررات ر�ضمية اأو 

تلقي  وله كذلك  الدعوى.  لتح�ضري  تكون لزمة  ر�ضمية،  غري 

مذكراتهم وطلباتهم، والإذن بالرد عليها اإذا قدر �ضرورة ذلك.

مادة )15(
من  املقدم  الطلب  يف  ينظر  اأن  التح�ضري  لقا�ضي  يجوز 

اإخطار  اأو تغيري طلباته فيها. وعليه  رافع الدعوى بتعديل 

الأط��راف وذوي ال�ضاأن بهذا الطلب والرد عليه. ويف�ضل يف 

الطلب بعد الرد عليه.

مادة )16(
اإذا ط��ل��ب اخل�����ض��م راف���ع ال��دع��وى ت���رك دع����واه فعلى 

قا�ضي التح�ضري التثبت من �ضحة ذلك الطلب، واأن يبلغ 

اخل�ضم الآخر وذوي ال�ضاأن به للرد عليه. ثم يحيل ملف 

الرئي�س لتخاذ  اإىل  الرتك  م�ضتماًل على طلب  الدعوى 

الالزم.

مادة )6(
رئي�س  اأو  بطلب من احلكومة  بالدعوى  املحكمة  ات�ضال  كان  اإذا 

املجل�س الوطني، اأو بالإحالة بناًء على دفع فيجب اأن تكون �ضحيفة 

الدعوى املقدمة اإىل املحكمة موقعاً عليها من حمام مقبول للح�ضور 

واملرافعة اأمام املحكمة مرفقاً بها �ضند الوكالة.

الباب الثالث
رفع الدعوى الد�صتورية وقيدها

مادة )7(
عن  ف�����ض��اًل  ت�ضتمل  ب�ضحيفة  ال���دائ���رة  اأم����ام  ال���دع���وى  ت��رف��ع 

البيانات املتعلقة باأ�ضماء اخل�ضوم و�ضفاتهم وحمال اإقامتهم، على 

مو�ضوع الدعوى والن�ضو�س الد�ضتورية اأو القانونية حمل املنازعة 

الغمو�س  اأو  الن�ضو�س  تلك  يف  املخالفة  واأوج��ه  التف�ضري  طلب  اأو 

اأن  واأ�ضانيدها وم�ضتنداتها. ويجب  الدعوى  فيها، وجميع عنا�ضر 

ال�ضور وحافظة  من  كافياً  ع��دداً  ال�ضحيفة  اأ�ضل  رافعها مع  ي��ودع 

امل�ضتندات بقدر عدد اخل�ضوم وهيئة الدائرة.

مادة )8(
يقيد قلم كتاب املحكمة الدعوى يوم اإيداع �ضحيفتها وذلك يف �ضجل 

لذوي  اأو  لرافعها  ويعطي  وروده���ا،  برتتيب  الغر�س  لهذا  يعد  خا�س 

ال�ضاأن فيها اإي�ضاًل مثبتاً لتاريخ تقدميها ورقم قيدها، اأو �ضهادة بذلك.

مادة )9(
للتاأ�ضري  الرئي�س  على  مب�ضتمالته  ال��دع��وى  ملف  يعر�س 

ق���رارات  م��ن  لزم���اً  ي���راه  مب��ا  اأو  التح�ضري،  قا�ضي  بتعيني  عليه 

اأخرى، وعلى اأمني �ضر الدائرة، عر�س ملف الدعوى على قا�ضي 

التح�ضري لل�ضري يف اإجراءات حت�ضري الدعوى.

الباب الرابع 
حت�صري الدعوى الد�صتورية وتهيئتها للمرافعة

مادة )10(
اأط���راف  ال��ك��ت��اب  ق��ل��م  يخطر  التح�ضري،  ق��ا���ض��ي  تعيني  ب��ع��د 

ال���دع���وى وال��ن��ي��اب��ة ب��اجل��ل�����ض��ات ال��ت��ي حت���دد لتح�ضري ال��دع��وى 

للح�ضور اأمام قا�ضي التح�ضري. وعليهم متابعة �ضري اجلل�ضات.

مادة )17(
تقريراً  التح�ضري  قا�ضي  يحرر  التح�ضري  من  النتهاء  بعد 

»تقرير التح�ضري« ي�ضتمل على موجز بالوقائع وبيان بالن�ضو�س 

قا�ضي  يبدي  ول  املخالفة.  واأوج��ه  للد�ضتور  املخالفة  القانونية 

التح�ضري يف تقريريه راأيه يف الدعوى.

مادة )18(
ويجوز  اجلل�ضة  يف  للدعوى  م��ق��رراً  التح�ضري  قا�ضي  يكون 

للرئي�س اأن يندب غريه لهذا الغر�س.

الباب اخلام�ص
نظر الدعوى الد�صتورية واحلكم فيها

مادة )19(
ُيعر�س  الدعوى  ملف  تقريره  واإي���داع  التح�ضري  انتهاء  بعد 

قلم  ويعلن  ال��دع��وى،  لنظر  جل�ضة  لتحديد  الرئي�س  على  امللف 

تتبع  وعليهم  اجلل�ضة  ب��ت��اري��خ  ال�����ض��اأن  وذوي  الأط�����راف  ال��ك��ت��اب 

جمرياتها بعد ذلك.

مادة )20(
بغري  الأوراق  على  اطالعها  بعد  ال��دع��وى  يف  املحكمة  تف�ضل 

حمامي  �ضماع  فلها  ال�ضفوية  املرافعة  �ضرورة  راأت  اإذا  اإل  مرافعة، 

التي  املواعيد  يف  مذكرات  باإيداع  لهم  ترخ�س  واأن  النزاع.  اأط��راف 

حتددها.

مادة )21(
املدافعني  اأو  باأ�ضخا�ضهم  الأط��راف  ت�ضتو�ضح من  اأن  للدائرة 

اأو من غريهم ما تراه لزم��اً و�ضرورياً  اأن تطلب منهم  اأو  عنهم 

للف�ضل يف الدعوى.

مادة )22(
بو�ضفها  ال��دع��وى  نظر  جل�ضات  حت�ضر  اأن  ال��ع��ام��ة  للنيابة 

خ�ضماً اأو من ذوي ال�ضاأن. ول تعترب جزءاً من ت�ضكيل الدائرة.

مادة )23(
اأم��رت  فيها  للف�ضل  ج��اه��زة  ال��دع��وى  اأن  ال��دائ��رة  راأت  اإذا 

اأن ت�ضرح لالأطراف تقدمي مذكرات  بحجزها للحكم. ولها 

خالل اأجل حمدد.

مادة )24(
املداولة  اإف�ضاوؤها. وتبداأ  �ضرية ول يجوز  الدائرة  مداولت 

بالأحدث من ق�ضاة الدائرة ثم الأقدم فالأقدم.

مادة )25(
بعد انتهاء املداولة يكلف الرئي�س قا�ضي التح�ضري اأو املقرر 

اأو اأي ع�ضو اآخر يف الدائرة كتابة م�ضودة احلكم. ويحدد اأجاًل 

معقوًل لذلك.

مادة )26(
بح�ضب  ال��دائ��رة  اأع�ضاء  وباقي  الرئي�س  امل�ضودة  يوقع 

الأقدمية، وتودع ملف الدعوى يوم النطق باحلكم، ويكون 

ال���دع���وى يف  ن��ظ��ر  ول���و مت  ح��ت��ى  ال��ن��ط��ق يف جل�ضة علنية 

جل�ضات �ضرية.

مادة )27(
يختم احلكم بال�ضيغة التنفيذية وي�ضلم كل طرف 

الر�ضم  ���ض��داد  بعد  منه  م�ضدقة  ���ض��ورة  ���ض��اأن  ذي  اأو 

املقرر.

مادة )28(
ير�ضل قلم الكتاب ن�ضخة م�ضدقة من احلكم اإىل وكيل وزارة 

العدل لن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية لالحتاد.

الباب ال�صاد�ص
اأحكام ختامية

مادة )29(
�ضواء  الدليل  ه��ذا  على  تعديالت  ي��راه  ما  اإدخ���ال  للرئي�س 

باحلذف اأو الإ�ضافة كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

مادة )30(
ي�ضدر الرئي�س قراراً اإدارياً بالعمل باأحكام هذا الدليل.

امل�شتجدات الت�رشيعية
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مليون   285 من  اأكرث  يوجد  باأنه  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  اإعالن  جاء 

�ضخ�س على م�ضتوى العامل م�ضابون بالإعاقة الب�ضرية، و37 مليون �ضخ�س 

م�ضابون بالعمى، و124 مليون �ضخ�س م�ضابون ب�ضعف النظر؛ ليدق ناقو�س 

اأكدت الإح�ضائيات اأن خطر الإعاقة الب�ضرية يف تزايد م�ضتمر.  اإذ  اخلطر، 

حذرت  العيون؛  واأمرا�س  العمى  حول  لديها  املتوفرة  لالإح�ضائيات  وطبقاً 

منظمة ال�ضحة العاملية من اأن الإعاقة الب�ضرية يف تزايد م�ضتمر مبا يدعو 

للقلق، حيث اإن �ضخ�ضاً واحداً يف العامل ي�ضاب بالعمى كل خم�س ثواين.

ومن هنا انطلقت املبادرة الكرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه 

2008 للعمل يف  اهلل ورعاه، باإطالق مبادرة نور دبي يف الثالث من �ضبتمرب 

جمال مكافحة العمى والإعاقة الب�ضرية على م�ضتوى العامل، بروؤية وا�ضحة 

وهي عامٌل خاٍل من م�ضببات العمى والإعاقة الب�ضرية، فقامت بتوفري برامج 

يف  الب�ضر  و�ضعف  العمى  من  والوقاية  للعالج  وتعليمية  ووقائية  عالجية 

البلدان النامية على امل�ضتويني الإقليمي والعاملي.

مكافحة  بربامج  تخت�س  ربحية  غري  عاملية،  خريية  موؤ�ض�ضة  دبي  ونور 

والإعاقة  العمى  م�ضببات  على  للق�ضاء  عامليني  �ضركاء  مع  وتعمل  العمى، 

تركز  عاملية  موؤ�ض�ضة  وهي  منها،  الوقاية  اأو  عالجها  ميكن  التي  الب�ضرية 

ن�ضاطاتها يف الدول النامية.

لتنفيذ  والدولية  املحلية  كافة اجلهات  تام مع  بتعاون  املوؤ�ض�ضة  وترتبط 

املوؤ�ض�ضة من مد يد العون ملا  براجمها داخل الدولة وخارجها. وقد متكنت 

يقارب 6.2 مليون �ضخ�س حول العامل، ومازالت م�ضتمرة يف توفري براجمها 

العالجية يف اآ�ضيا واأفريقيا، كما تعمل على تطوير اخلدمات الطبية يف جمال 

الرعاية ال�ضحية الأولية يف طب العيون داخل الدولة.

ومالذاً  اأماًل  للعامل  دبي  قدمتها  التي  الكرمية  الإن�ضانية  املبادرة  وتعد 

للمحرومني من الروؤية اأو هوؤلء املهددين باحلرمان منها، ف�ضكراً ل�ضاحب 

الهيئات  من  معنا  تفاعل  من  لكل  و�ضكراً  اهلل،  حفظه  وراعيها  املبادرة 

فجعلوا  اأن�ضطتنا،  مع  وتفاعلوا  بر�ضالتنا  اآمنوا  الذين  والأفراد،  واملوؤ�ض�ضات 

العامل كله يب�ضر من خالل نور دبي. 

نور دبي..
نحو عالٍم خاٍل من مسببات 

العمى واإلعاقة البصرية

د.منال عمران تريم الشامسي
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املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة نور دبي


