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  في القانون السوري التحكيماعتراض الغير على حكم 
  

    أمل صالح الغانم
  10/12/2019 تاريخ القبول    18/10/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

وفقًا للقواعد القانونية التي قررها المشرعان السوري واألردني مبرمة غير خاضعة ألي طريق من طرق  التحكيمتصدر أحكام 

األردني. التحكيمالسوري وقانون التحكيموفقًا للقواعد القانونية الواردة في قانون  ،التحكيمأنه يجوز رفع دعوى بطالن حكم  إال ،الطعن

بينما يعده  ،بل أفرد له بابًا مستقًال عنها ،ولكن لم يدخل قانون أصول المحاكمات السوري اعتراض الغير ضمن طرق الطعن باألحكام
وفقًا لقواعد قانون أصول المحاكمات  ،وبالتالي يجوز ،حاكمات المدنية األردني طريقًا غير عادي للطعن باألحكامقانون أصول الم

ورية وقانون  ،التحكيمتقديم اعتراض الغير على حكم  ،السفي قانون أصول المحاكمات المدني ع األردنيخالفًا لما ذهب إليه المشر
  . التحكيم

من خالل بيان الطبيعة القانونية العتراض الغير  ،(المبحث األول) إليه المشرع السوري بيان مفهوم اعتراض الغير ويقتضي ما ذهب    
ومن هو هذا الغير  ،العتراض الغير عليهالتحكيمومن ثم بيان مدى خضوع حكم  ،على الحكم نظرًا الختالف رأي الفقه والقضاء حولها

و ذلك من خالل بيان  ،(المبحث الثاني)التحكيمالنتقال لبيان النظام القانوني العتراض الغير على حكم الذي يحق له االعتراض. ومن ثم ا
  وبيان اآلثار المترتبة عليه. ،اإلجراءات الواجب اتباعها في ذلك

مشرع السوري التي تتضمن ضرورة إيضاح ال يبنى عليها بعض التوصيات ،وينتهي البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج    
  والنص على القواعد القانونية فيما يتعّلق بذلك. ،التحكيملموقفه بشأن اعتراض الغير على حكم 

وقد تم االستناد إلى المنهج التحليلي إليضاح النصوص القانونية الناظمة لموضوع اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات 
وريفي ذلكوإلى جانبه المنهج االستقرائي  ،الس وريفي  ،بغية بيان رأي القضاء الس ع األردنيوالمنهج المقارن لبيان رأي المشر

 واإلشارة إلى رأي المشرع اللبناني حيث يجب. ،موضوع اعتراض الغير

  ، آثار.التحكيم: اعتراض الغير، طبيعة، حكم الكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

تصدر مبرمة غير خاضعة ألي طريق من طرق الطعن،  التحكيمعلى أن أحكام  وريالس التحكيم) من قانون 49تنص المادة (
في الباب التاسع من الكتاب األول، وتتضمن االستئناف  ورينص عليها قانون أصول المحاكمات السيوهي الطرق التي 

األردني على التحكيمنون ) من قا48وال يدخل ضمنها اعتراض الغير على الحكم. وتنص المادة ( ،والنقض وإعادة المحاكمة
وال تخضع ألي طريق من طرق الطعن التي قررها المشرع األردني في الباب العاشر من  ،تصدر مبرمة أيضًا التحكيمأحكام  أن

  وهي االستئناف والتمييز واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.  ،قانون أصول المحاكمات المدنية

 التحكيم) من قانون 52-51- 50( وادوفقًا ألحكام الم التحكيم،فع دعوى بطالن حكم ر فقط التحكيمولكن يجوز لطرفي     
وريبينما  ،صيغة التنفيذ التحكيمفإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم  ،فإذا قررت المحكمة المختصة رد دعوى البطالن ،الس

 التحكيماألردني دعوى بطالن حكم  التحكيمكما وينّظم قانون  .التحكيميخضع قرار المحكمة للنقض إذا قررت إبطال حكم 

                                                        
  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" يع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموكجم.  
 سوریا. ،جامعة دمشق ،كلیة الحقوق 



732                                                                                                               وريم في القانون الساعتراض الغير على حكم التحكي  
  

ويكون  ،وجب عليها أن تأمر بتنفيذه التحكيمفإذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم  ،)51-50- 49-48في المواد (

  فيكون قرارها قابًال للطعن أمام محكمة التمييز. التحكيمأما إذا قضت ببطالن حكم  ،قرارها في ذلك قرارًا قطعيًا

 ،، ال حجية له إال بين أطرافه، وال يمتد أثره إلى غيرهمالتحكيمأم حكم  ئيًاقضا مًاكان حكأصل أن الحكم، سواء األو    

ويستطيع هذا الغير التمسك  ،ولكن قد يؤدي صدور الحكم إلى المساس بحقوق الغير أو من هو بحكم الغير بالنسبة للحكم

كما يستطيع أن يتجاهل وجود الحكم، ويطلب تقرير  ،ج بالحكم في مواجهتهبقاعدة نسبية أثر األحكام، في حال تم االحتجا
يعحقه بدعوى أصلية. إال أن المشرواألردني وريالغير طريقًا يتمّك نامنحي ن السل حقه الذي أدى الحكم ن من خالله تحصي

 ون أصول المحاكمات السوريقان ولكن لم يدخل ؛إلى المساس به، حيث يمكنه سلوك طريق االعتراض على هذا الحكم
اعتراض الغير ضمن طرق الطعن باألحكام، بل نّظم أحكامه في باب مستقل عنها، مما أدى إلى اختالف الرأي حول طبيعته 

واضحًا ،ةالقانوني ة األردنيطريقًا غير  ،بينما يبدو الرأي في قانون أصول المحاكمات المدني ع األردنيه المشرحيث يعد
  للطعن باألحكام.عادي 

    العام الذي ينبغي الرجوع إليه عند انتفاء النص في قانون  وبما أن قانون أصول المحاكمات هو القانون اإلجرائي
قد يؤدي أيضًا إلى المساس بحقوق الغير على الرغم من كونه ليس طرفًا في اتفاق  التحكيم، وبما أن صدور حكم التحكيم
 وفقًا ألحكام القانون السوري ما إذا كان هذا الغير يستطيعع، فيكون من المنطقي التساؤل كيمالتحأو في خصومة  التحكيم

  .التحكيمسلوك طريق اعتراض الغير على حكم 

 أهمية البحث

، التحكيماالعتراض على حكم بتقديم مدى حق الغير في  إيضاح رأي المشرع السوريتظهر أهمية هذا البحث من خالل  

اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات السوري ال  ألننظرًا  ،هذا الغير دي هذا الحكم إلى المساس بحقوقعندما يؤ

وال يخضع ألي طريق من طرق الطعن التي نص عليها  ،يصدر مبرمًا التحكيموأن حكم  ،يدخل ضمن طرق الطعن باألحكام

وريوالتي شرعت لمصلحة  ،التحكيمن المنصوص عليها في قانون ويخضع فقط لدعوى البطال ،قانون أصول المحاكمات الس
   ي فقط.التحكيمأطراف القرار 

 إشكالية البحث

ن فإ ،على الرغم من أن قانون أصول المحاكمات السوري ينص على اعتراض الغير في باب مستقل عن طرق الطعن باألحكام

إذ يؤيد بعض الفقه العديد من أحكام القضاء  ،انونية العتراض الغيرفي الرأي الفقهي والقضائي بشأن الطبيعة الق ًاهناك خالف

العتراض الغير استنادًا لما التحكيممما يعني عدم خضوع حكم  ،التي تذهب إلى حسبان اعتراض الغير طريقًا للطعن باألحكام
التي تذهب إلى عد اعتراض  السوري؛ في حين يؤيد بعضه األخر أحكام القضاء التحكيم) من قانون 49جاء في المادة (

. ويستدعي اختالف الرأي حول الطبيعة التحكيموبالتالي يجوز رفع دعوى اعتراض الغير بشأن حكم  ،الغير دعوى مبتدئة

 التحكيمومن ثم خضوع حكم  ،وبيان خروجها من إطار طرق الطعن باألحكام ،القانونية العتراض الغير إيضاح هذه الطبيعة
  الغير.   لالعتراض من قبل

 هدف البحث

مدى حق الغير الذي مس حكم بيان يهدف البحث إلى بيان استقالل اعتراض الغير عن طرق الطعن باألحكام، ومن ثم  

 ،التحكيمأو في خصومة  التحكيماالعتراض على هذا الحكم، على الرغم من كونه ليس طرفًا في اتفاق في بحقوقه  التحكيم

   .واآلثار المترتبة عليه ،اءات المتبعة في االعتراضواستنادًا لذلك بيان اإلجر

  



 733 الغانم      
 

 منهج البحث

 اعتماد المنهج التحليلي تم عليه قانون أصول المحاكمات بغية توضيح ما نص وريفي موضوع اعتراض الغير، وما  الس

وكذلك ما  ،التحكيمأثناء خصومة أو  التحكيمق بالغير سواء منذ االتفاق على من القواعد التي تتعّل التحكيمعليه قانون  نص

لبيان رأي  ،تم اعتماد المنهج االستقرائي وإلى جانب المنهج التحليلي ،التحكيمقة بحكم يلزم هذا البحث من القواعد المتعّل
 اعتماد المنهج المقارن بغية مقارنة ما جاء به المشرع السوري حول موضوع وأيضًا في هذا الموضوع.السوري القضاء 

وحسبانه طريقًا  ،مع ما جاء به المشرع األردني الذي حدد رأيًا صريحًا حول الطبيعة القانونية العتراض الغير ،اعتراض الغير
  غير عادي للطعن باألحكام القضائية.

  اعتراض الغير مفهوم :المبحث األول

فال تقبل أي طريق من طرق الطعن  ،تصدر مبرمة التحكيمعلى أن أحكام  ونظيره األردني وريالس التحكيمنص قانون ي    

ولكن لم يدخل قانون أصول المحاكمات ،ع في قانون أصول المحاكماتالتي نص عليها المشر ورياعتراض الغير ضمن  الس

غير عادي  في حين يعده قانون أصول المحاكمات المدنية األردني طريقًا ،بل أفرد له بابًا مستقًال عنها ،طرق الطعن باألحكام
من خالل  في قانون أصول المحاكمات السوري اعتراض الغير مفهوم. وبناًء على ذلك سوف يجري تحديد من طرق الطعن

  (المطلب الثاني). التحكيم(المطلب األول)، ثم تحديد المقصود بالغير بالنسبة لحكم  بيان الطبيعة القانونية العتراض الغير

  ة العتراض الغيرنونيالطبيعة القا :المطلب األول

بينما نّظمته  ،كما جاء في التشريع األردني ،)1(يعد اعتراض الغير في بعض التشريعات طريقًا غير عادي للطعن باألحكام    

. وبذلك تعددت اآلراء كما جاء في التشريع السوري ،)2(بعض التشريعات األخرى بشكل مستقل عن طرق الطعن باألحكام

استنادًا إلى القواعد القانونية  ،فيها وريع الس(أوًال)، ويجري توضيح رأي المشر القانونية العتراض الغير حول الطبيعة
 (ثانيًا). الناظمة العتراض الغير في قانون أصول المحاكمات

لم خاص من ذهب رأي إلى أن اعتراض الغير هو بمثابة تظتعدد اآلراء حول الطبيعة القانونية العتراض الغير:  - أوًال

 ،2006 ،(الزعبيدر فيهااصالالحكم، يسلكه شخص من خارج نطاق الخصومة، كوسيلة لدفع الضرر الذي أصابه من الحكم 
قد أفرد بابًا مستقًال العتراض الغير بعد أن نّظم طرق ) 3(. وكان المشرع المصري في قانون المرافعات القديم)950ص

يه (اعتراض الخارج عن الخصومة)، ولذلك ذهب هذا الرأي إلى القول بأن اعتراض الطعن العادية وغير العادية، وأطلق عل
الغير هو طريق تظلم خاص، نظمه القانون ليسلكه من يتعدى إليه الحكم، وال يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها، فال 

ن في األحكام. وينتقد هذا الرأي بأن التظلم يعد اعتراض الغير طعنًا، وال تطبق بالتالي عليه القواعد المتعلقة بطرق الطع
هو وسيلة للطعن بالقرارات الوالئية التي يصدرها القاضي، وال يرد على األحكام القضائية، وينبغي التقيد بالمصطلحات 

  .)135ص ،2010 ،(حامد وسليمان المشرع أجاز اعتراض الغير على األحكام القضائية فقط إذ أنالقانونية؛ 

ب رأي آخر إلى أن اعتراض الغير هو طريق طعن عادي، حيث أن المعترض ال يتقيد عند تقديمه بأسباب معينة، كما ذه   

. ولكن استنادًا إلى )136ص ،و:سليمان ،؛ حامد331ص ،1992 ،(القضاة كما هو الحال في طرق الطعن غير العادية
منهما يختلف عن اآلخر  ًالالناظمة لطريق الطعن العادي، فإن ك القواعد القانونية الناظمة العتراض الغير، والقواعد القانونية

من عدة وجوه أخرى، سواء من حيث صفة من يباشر االعتراض أو الطعن، والمدة القانونية المحددة لتقديم كل منهما، 
  وكذلك المحكمة المختصة التي تنظر فيه، واإلجراءات المتبعة في تقديمه.

أن اعتراض الغير هو أحد طرق الطعن غير العادية، وهذا الرأي هو الذي أخذت به بعض  في حين ذهب رأي ثالث إلى   

ثمة مجال الختالف الرأي حول الطبيعة القانونية العتراض الغير على  تم ذكرها آنفًا، وبذلك لم يعدالتي  ،التشريعات العربية
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وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات المدنية  ،ر عاديكطريق طعن غي الحكم، في ظل التشريعات التي حددت طبيعته قانونًا
األردني .  

وال بد من اإلشارة هنا إلى رأي أخير يخالف اآلراء السابقة جميعها، ويذهب إلى أن اعتراض الغير يعد من قبيل التدخل    

ض ومن التدخل واحدة، ذلك أن فالحكمة التي أرادها المشرع من االعترا ،بالخصومة، وإن كان ال يقع إال بعد صدور الحكم
المصلحة التي تدفع المتدخل للدخول في الخصومة هي محاولته دفع ما قد يصيبه من ضرر نتيجة صدور الحكم، وكذلك 

ولكن ال يكفي  )؛1015ص ،1957 ،(العشماوي المعترض يسعى إلى دفع ما قد يصيبه من ضرر بعد صدور الحكم أو تنفيذه
لألخذ بما ذهب إليه هذا الرأي، فالتدخل في الدعوى يختلف عن اعتراض الغير على الحكم من  االستناد إلى هذا التعليل

  جميع جوانبه، سواء من حيث قواعده الموضوعية، أو من حيث قواعده اإلجرائية، أو من حيث آثاره أيضًا. 

التشريعات قد نصت صراحة على جواز ن بعض إف ،وعلى الرغم من اختالف اآلراء حول الطبيعة القانونية العتراض الغير    

  .)4(كالتشريع اللبناني والتونسي والمغربي ،التحكيماالعتراض على حكم 

، كما تم وريع السلم يدِخل المشر: وريالطبيعة القانونية العتراض الغير في قانون أصول المحاكمات الس -ثانيًا
حكام، مما ترك المجال إلعمال الرأي في الطبيعة القانونية العتراض اإلشارة سابقًا، اعتراض الغير ضمن طرق الطعن باأل

الغير في القانون السوري.  

   ويغلب الرأي في الفقه الس؛ 332ص ،2014- 2013 ،(أبو العيال بأن اعتراض الغير هو طريق طعن غير عادي وري

راض الغير هو دعوى متفرعة من ، ويذهب رأي أخر إلى أن اعت)826ص ،1961 ،؛ انطاكي268ص ،2008 ،سلحدار
الدعوى األصلية، ُترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم محل االعتراض، ويحصل الفصل فيها وفقًا لألصول المتبعة أمام 

رأيًا واضحًا، فبعض األحكام كانت تشير إلى أن  وري. في حين لم يتبع القضاء الس)386ص ،2010 ،(طهماز تلك المحكمة
ر هو طريق طعن غير عادي، بينما تشير أغلب األحكام األخرى إلى أن اعتراض الغير هو دعوى، وسوف يتضح اعتراض الغي

  ذلك في مواضع ورود األحكام التي تم ذكرها في هذا البحث. 

تتفق مع جري من خالل القواعد القانونية الناظمة العتراض الغير محاولة استخالص الطبيعة القانونية له، والتي لعلها تو   
وجهة نظر المشرع السعبر عنها صراحًة، بل تركها مستترة في ثنايا النصوص القانونية.وريالذي لم ي ،  

أصحاب الصفة القانونية لتقديم اعتراض الغير، وبينت  السوري ) من قانون أصول المحاكمات268فقد أوضحت المادة (   
ر فيها الحكم المعترض عليه، ومع ذلك فقد أدى صدور الحكم في تلك أن هؤالء لم يكونوا طرفًا في الخصومة التي صد

، على الرغم من أنه ال يجوز الحكم على أي كان في أي دعوى، )354ص ،2012 ،(الكيالني الخصومة إلى المساس بحقوقهم

االعتراض في مواجهة تقديم دعوى اعتراض الغير يجب في و. كما )5(ما لم يكن مدعى عليه فيها وممثًال تمثيًال صحيحًا
  . )6(ذوي الصفة، وهم جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع االعتراض

، والمنظم لطرق الطعن في األحكام، أن طرفي السوري ويوضح الباب التاسع من الكتاب األول في قانون أصول المحاكمات   
تي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أي أن الطاعن كان طرفًا في الطعن هما الطرف الطاعن، وهو المحكوم عليه في الدعوى ال

والطرف  ،)733ص ،1989 ،(أبو الوفا الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويطعن بذات الصفة التي كانت له
شخص  في حين أن الطرف الذي يقدم اعتراض الغير، هو ؛األخر هو المطعون ضده، وهو المحكوم له في الدعوى ذاتها

ويعد ذلك نقطة اختالف جوهرية بين الطعن بالحكم، وبين  ،خارج نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم المعترض عليه
  اعتراض الغير عليه.

كما ويجب على الطرف الطاعن أن يحدد في استدعاء طعنه األسباب التي تبرر له الطعن بالحكم، فإذا كان الطعن    

وإذا كان الطعن نقضًا،  ،)243ص ،(أبو العيال أنف بيان وجه الخطأ في الحكم المطعون فيهاستئنافًا، فيجب على المست
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 ،السوري ) من قانون أصول المحاكمات251فيجب أن يكون الطعن مبنيًا على أحد األسباب القانونية الواردة في المادة (
ن يكون الطعن مبنيًا على أحد األسباب القانونية وكذلك األمر أيضًا عند سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة، حيث يجب أ

  ) من القانون ذاته.242الواردة في المادة (

) أن يشتمل 269) من المادة (ـعند تقديم اعتراض الغير في الفقرة (ه يشترط قانون أصول المحاكمات السوريو   

ذلك دليًال على أن اعتراض الغير على الحكم هو  ولكن هل يعد ،استدعاء االعتراض على أسبابه، وذلك تحت طائلة رده شكًال
أسبابًا محددة يستند إليها الغير عند تقديم اعتراضه، سوى أنه أجاز للغير بحسب نص  القانون المذكورطعن به؟ لم يضع 

من  لكونه قد مس بحقوقه،أن يقدم اعتراضه استنادًا لسبب جوهري، وهو صدور حكم يلحق به ضررًا منه ) 268المادة (

؛ بحسبانه خارج نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم، وأن انتفاء )355ص ،(الكيالني كون له فرصة الدفاع عنهاتدون أن 
  هذا السبب ال يمنح الغير حق االعتراض على الحكم، وال يمّكنه من توجيه مطعن له، وتبرير مصلحته في االعتراض عليه. 

   ع ولعل قصد المشر وريأكيد على المعترض بوجوب بيان أسباب االعتراض، نابع من خصوصية السبب الذي من التالس
يستند إليه المعترض على الحكم، ومن ضرورة بيان ما يجب من األوجه القانونية التي يؤسس عليها اعتراضه، وإيضاح 

قيق. ويعد ذلك من البيانات البيانات واألدلة التي يعتمد عليها في تأييده، وتعليل مصلحته التي يستند إليها بشكل د
ع األساسية التي يطلب المشر وريمن قانون 95نص عليها المادة (تبيانها من المدعي في استدعاء دعواه، والتي الس (

، عند في القانون المذكور )269تطبيق أحكامها في الفقرة (أ) من المادة (ذاته  عكد المشريؤ، والسوري أصول المحاكمات
  ير العتراضه األصلي على الحكم.تقديم الغ

وعلى ذلك يمكن القول إن المعترض ال يسعى إلى توجيه مطعن إلى الحكم بذاته، وإنما يسعى إلى حماية حقه الذي أدى    
الحكم إلى المساس به، ومن دون ذلك ال تتوافر للمعترض أية مصلحة في االعتراض، وينتفي السبب الذي يسوغ له اللجوء 

  إلى القضاء.

كما تؤكد القواعد العامة في الطعن أن المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة األعلى درجة من المحكمة التي أصدرت    
ينص في حين  ؛ع بالنسبة إلعادة المحاكمةالحكم، ما لم ينص القانون على خالف ذلك، كما فعل المشرع المشروريعلى  الس

جعل المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي أصدرت يق الطعن باألحكام، وأحكام اعتراض الغير في باب مستقل عن طر
الحكم، إذا كان االعتراض أصليًا، بينما يجري تقديم االعتراض الطارئ إلى محكمة مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي 

د االختصاص النوعي للفصل في فتحديد المحكمة المختصة بنظر االعتراض على هذا النحو، يقصد به تحدي ؛أصدرت الحكم

فالمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أكثر دراية من غيرها بوقائع الدعوى التي صدر  ،االعتراض، نظرًا لخصوصيته
  فيها الحكم محل االعتراض، مما يجعلها أقدر على اإلحاطة به من حيث الموضوع، وأسرع بالفصل فيه من حيث اإلجراءات.

ي تقديم االعتراض أمام محكمة النقض، وتقوم بالنظر فيه بصفتها محكمة موضوع، وليس كمحكمة للطعن هذا وقد يجر   

كما ال تقبل األحكام التي تصدرها  ،باألحكام من حيث القانون فقط؛ ألنها تعيد النظر في االعتراض من حيث الواقع والقانون
، ومن المعلوم أن محكمة النقض تقع في قمة الهرم القضائي، )7(محكمة النقض اعتراض الغير، إال إذا فصلت في الموضوع

وأحكامها ال تقبل الطعن إال إذا نص القانون على ذلك، ولم ينص القانون على الطعن بأحكام النقض إال بإعادة المحاكمة عند 
  .السوري ) من قانون أصول المحاكمات266تصديها للموضوع فقط، بحسب نص المادة (

ير حق االعتراض على الحكم طالما أن حقه لم يسقط بالتقادم، بينما ال يجوز الطعن بالحكم بعد تجاوز المدة ويبقى للغ   
وهذه المدة هي خمسة عشر يومًا عند استئناف األحكام البدائية والصلحية القابلة لالستئناف،  ؛عالمحددة من قبل المشر

 ) في قانون أصول المحاكمات230ص الفقرة (أ) من المادة (وخمسة أيام ألحكام قاضي األمور المستعجلة، بحسب ن
وريفي القانون 243. كما أن ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة هو خمسة عشر يومًا، وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة (الس (

 أصول المحاكمات ) في قانون254يومًا، كما ورد في الفقرة (أ) من المادة ( نثالثوذاته، بينما ميعاد الطعن بالنقض 
وريأيضًا.  الس  



736                                                                                                               وريم في القانون الساعتراض الغير على حكم التحكي  
  

، إلى تعديل الحكم في السوري ) من قانون أصول المحاكمات273ويؤدي اعتراض الغير على الحكم، بحسب نص المادة (   
حدود ما يمس حقوق المعترض، أو تعديل الحكم بكامله إذا لم يكن قابًال للتجزئة، فيشبه االعتراض بذلك الدعوى البولصية 

  .)333ص ،(أبو العيال وسيلتان من وسائل حماية الضمان العام للدائنين هماالصورية، من حيث  ودعوى

غير أن الحكم المعترض عليه ليس بذاته هدف المعترض، وإنما هدفه إزالة الضرر الذي لحق بحقه نتيجة صدور الحكم    
معترض عليه، وإال فال شأن له بصدور الحكم المعترض عليه، من خالل الحصول على حكم يقرر حقه في مواجهة الطرف ال

على حقوق أحدهما. كما أن بإمكان المعترض أن يتجاهل الحكم المعترض عليه،  ًالطرفيه أو متعدي ًاالمعترض عليه منصف
يلتجأ إلى القضاء، وإن إقامة الدعوى من  ٍ هذه الحالة يصبح المعترض كأي مدع، وفي )8(ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية

  . )9(لمدعي في موضوع معين، يجعل إقامة الدعوى مرة ثانية تحت اسم اعتراض الغير غير مقبول قانونًاا

   ل الحكم المعترض عليه في حدود ما يمسحقوق هذا  والجدير ذكره أن المحكمة الناظرة في اعتراض الغير عندما تعد
أطراف الحكم المعترض عليه، وهذه النتيجة تخالف تمامًا آثار  الغير، فإن آثار هذا الحكم تبقى سارية بين الخصوم األصليين

  الطعن باألحكام. 

ل اعتراض الغير ضمن طرق الطعن باألحكام، ولم دِخلم ي قانون أصول المحاكمات السوريوخالصة ما سبق ذكره هي أن    

كما  ،امة للطعن أو القواعد الخاصة بهوجوب تطبيق القواعد العالى ن النصوص الناظمة العتراض الغير في أي نص م شري

وذلك لتمكينه من تحصيل  ،حق االعتراض لمن هو خارج نطاق الخصومة التي صدر فيها الحكم المعترض عليه يعطيأنه 
  حقه الذي حصل مساس به من جراء صدور الحكم محل االعتراض. 

    ولو أراد المشرع الساعتراض الغير من طرق الطعن، ل وري ر عن ذلك صراحًة، كما فعل غيره من المشرعين عدعب
ع اآلخرين؛ كالمشرذلك كافيًا للشك في أن اعتراض الغير ليس األردني طرق الطعن باألحكام، بل هو  إحدى. ويمكن أن يعد

 ومن المعلوم أن الدعوى هي سبيل االلتجاء إلى ،ءسبيل منحه المشرع للغير من أجل تحصيل حقوقه بواسطة القضا

  .)212ص ،(أبو العيال القضاء؛ فهي الوسيلة الفنية التي خولها القانون لصاحب الحق، وذلك لتقرير حقه أو حمايته

، يعرض فيها أمام القضاء أدلته وأوجه دفاعه، دعوى مبتدأةبوجه عام عكس حجية الحكم، وذلك عن طريق  ًاللغير إذ    
في الدعوى السابقة من قصور في المراجعة، أو تقصير في تقديم األدلة أو  ليدرأ بها عن نفسه نتائج ما يكون قد دفع به

فحجية األحكام المدنية قاصرة على خصوم  ؛مواطأة بين الخصوم، ولو أدى ذلك إلى صدور حكم مناقض للحكم األول
  .)10(ا األثر إلى الغيرالدعوى دون غيرهم، ألن الحكم كالعقد ال يسري أثره إال في حق من كان طرفًا فيه،  وال يمتد هذ

قواعد خاصة، نظرًا لخصوصية  علها المشر يحددهو دعوى  في قانون أصول المحاكمات السوري اعتراض الغير ،ًاإذ   

الذي لم يكن طرفًا في الخصومة و ،المعترض صدور حكم أدى إلى المساس بحقوق الغيراالعتراض على وهو  ،موضوعها
، يحق للغير االعتراض على السوري ) من قانون أصول المحاكمات268استنادًا لنص المادة (التي صدر فيها هذا الحكم. و

وقد جاء نص المادة المذكورة مطلقًا حيث لم يحدد  ،أي حكم يمس بحقوقه، ولو لم يكن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية

كون حكم  ،ماء الدولة أو من جهة تحكيوبذلك يستوي أن يكون الحكم قد صدر من جهة قض ،الجهة التي أصدرت الحكم
  . أيضًا له طابع قضائيالتحكيم

 الذي مس بحقوقه؟   التحكيمولكن من هو الغير الذي يحق له تقديم االعتراض على حكم    

  التحكيمتحديد المقصود بالغير بالنسبة لحكم  ي:المطلب الثان

ويجري  ،من حيث أطرافها التحكيمتحديد نطاق خصومة  من خالل التحكيميتحدد المقصود بالغير بالنسبة لحكم    

ولم يصدر بالتالي  ،(أوًال) حيث يعد من الغير كل شخص لم يكن طرفًا في هذا االتفاق ،التحكيمتحديدها استنادًا إلى اتفاق 
هم في عن طريق قبول أطرافها لتدخل أو إدخال غير التحكيمالحكم في مواجهته. كما يمكن أن يتسع نطاق خصومة 
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والحكم  التحكيمأما في حال الرفض فيبقى من َطلب التدخل أو من ُطلب إدخاله من الغير بالنسبة لخصومة  ،الخصومة
  (ثانيًا).  الصادر فيها

إال من كان طرفًا في  التحكيماألصل أنه ال يجوز أن يكون طرفًا في خصومة  :التحكيمتحديد الغير استنادًا التفاق  - أوًال

كغيره من العقود  التحكيم. وعقد االتفاق على )340ص ،2007 ،(واليأو كان ممن يمتد إليهم هذا االتفاق ،تحكيمالاتفاق 

في مواجهة الخلف  التحكيمإال إذا اتفق الطرفان على عدم سريان اتفاق  ،تنصرف آثاره إلى طرفيه وإلى الخلف العام لهما

كما هو  ،تجعله غير قابل لالنتقال إلى الخلف العام التحكيماالتفاق على  أو إذا كانت طبيعة الحق أو االلتزام محل ،العام

إال إذا  ،في مواجهته التحكيمأما الخلف الخاص فال يحتج باتفاق  ؛الحال في االلتزامات التي يراعى فيها شخصية المتعاقد
  .)11(كان له تاريخ ثابت وسابق على تاريخ العقد الذي تلقى به الخلف الخاص حقه

 ،بين أطرافه فقط التحكيمويكون التمسك بحجية حكم  ،في مواجهة الغير التحكيمواألصل أيضًا أنه ال حجية ألحكام     

وتنصرف إلى هؤالء حجية الحكم سواء شاركوا في إجراءات خصومة  ،ومن يمتد إليهم التحكيموالذين هم أطراف اتفاق 

 التحكيموإذا كان االتفاق على  ؛)87ص ،2008 ،لى ذلك في: داود(مشار إ بواسطة ممثلين عنهم وبأنفسهم أ التحكيم

 ،)112ص ،2013 ،(فتح الباب باألحكام المتعلقة بحاالت التضامن فإن ذلك ال يخّل ،يقتصر على طرفيه وال يمتد إلى الغير
  وعدم التجزئة أيضًا.

 ،األخر همية بين بعض منهم من دون بعضالتحكيمثم أقيمت الدعوى  ،بين عدة أطراف التحكيمولكن إذا تم االتفاق على     

وبقي  ،التحكيمن كان طرفًا في اتفاق أما م ؛فإن الحكم الصادر فيها ال يكون حجة إال في مواجهة من كان طرفًا في الخصومة

إال على من  يمالتحكأي أنه ال يمكن االحتجاج بحكم  ،فإنه يعد من الغير بالنسبة للحكم الصادر فيها ،خارج نطاق الخصومة

طالما أنه لم يكن ممثًال في  ،)462ص ،(والي التحكيمولو كان طرفًا في اتفاق  ،كان طرفًا في الخصومة التي صدر فيها
  الخصومة. 

وتنسحب هذه الشكلية في انعقاد اتفاق  ،بين أطرافه أن يكون مكتوبًا التحكيموالجدير بالذكر أنه يجب النعقاد اتفاق     

  .  )449ص ،(أبو العيال يتضمنه من شروط على أي تعديل الحق لشروط هذا االتفاقبما  التحكيم

ولكن  ،التحكيمبين الطرفين اللذين أبرما اتفاق  التحكيمتنشأ خصومة : التحكيمالتدخل واإلدخال في خصومة  -ثانيًا
  أثناء سيرها عن طريق التدخل واإلدخال. في التحكيميمكن أن يتسع نطاق خصومة 

ينصرف إليه؛ أي أن يكون هذا الشخص  التحكيمو ذلك إذا كان اتفاق  ،التحكيمتدخل أي شخص خارج خصومة  ويجوز

ويحصل التدخل في هذه الحالة من دون الحاجة لموافقة طرفي  ،ولكن لم تقم الدعوى في مواجهته ،التحكيمطرفًا في اتفاق 

كما أن قبول تدخله  ،كان يمكن اختصامه عند بدء الخصومةو ،التحكيمألن المتدخل هو طرف في اتفاق  ،التحكيمخصومة 

  .)343ص ،(والي يمنع صدور أحكام متعارضة

وموافقة هيئة  ،التحكيمفيشترط لقبول تدخله موافقة أطراف  ،التحكيمأما طالب التدخل الذي لم يكن طرفًا في اتفاق    

كافيًا  التحكيمولم يعد الوقت الباقي من ميعاد  ،ت الخصومةلكونها قد تكون قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءا ،أيضًا التحكيم

  .)635ص ،1998 ،(الجمال؛ و: عبد العال لنظر طلب المتدخل

 همولكن تقام الدعوى على بعض األطراف من دون بعض ،التحكيمتعدد أطراف اتفاق تأما فيما يتعلق باإلدخال فقد     

فال يوجد مانع في هذه الحالة من إدخال من لم ترفع منهم  ،اآلخر هممن دون بعض همأو تقام الدعوى من بعض ،اآلخر

في  من هؤالء المطلوب إدخالهم هم و ذلك ألن كًال ،التحكيممن ِقبل أحد أطراف خصومة  ،الدعوى أو من لم ترفع عليهم
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 ،وافقة جميع أطراف الخصومةفال يجوز إدخاله إال بم التحكيمأما من ليس طرفًا في اتفاق  ،التحكيماألصل أطراف في اتفاق 

ولكن إذا ُأدخل شخص من الغير  ؛ويجب كذلك موافقة الشخص المطلوب إدخاله في الخصومة ،أيضا التحكيموموافقة هيئة 

ذلك موافقة ضمنية  فحضر واستمر في اإلجراءات من دون أن يبدي اعتراضه، فيعد ،التحكيمبموافقة طرفي الخصومة وهيئة 

  .)637ص ،(الجمال؛ و: عبد العال في مواجهته التحكيماق منه على سريان اتف

ولو كان إدخاله لمصلحة  ،التحكيمأن تأمر بإدخال أي شخص من غير أطراف االتفاق على  التحكيمهذا وال يجوز لهيئة    

من يمتد إليه أثر هذا أو م التحكيمولكن يجوز لها هذا إذا كان من تأمر بإدخاله طرفًا في اتفاق  ،العدالة أو إلظهار الحقيقة

  .)343ص ،(والي االتفاق

وال ينصرف  ،التحكيمكل شخص لم يشترك في إبرام اتفاق  التحكيموخالصة ما سبق ذكره أنه يعد من الغير بالنسبة لحكم   

الغير  ويبقى أيضًا من ،خاله فيهادولم يطلب تدخله ولم يجر إ ،التحكيمطالما بقي خارج نطاق خصومة  ،إليه هذا االتفاق
  .التحكيممن تم رفض طلب تدخله أو تم رفص إدخاله في خصومة  التحكيمبالنسبة لحكم 

يحق لكل  -أ((: جاءت بالصيغة اآلتيةوالتي  ،السوري ) من قانون أصول المحاكمات268وبالرجوع إلى نص المادة (   
بحقوقه ولو لم يكن الحكم  لى حكم يمسشخص لم يكن خصمًا في الدعوى وال ممثًال وال متدخًال فيها أن يعترض ع

يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن  -المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية. ب
ن حقوقهم بشرط أ يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيًا على غش أو حيلة تمس

يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا قام أحد الورثة بتمثيل  - يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق اإلثبات. ج
يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين  -التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبًا بغش أو حيلة. د

يتبين أن  ،))تطاعوا اإلدالء بسبب أو دفع شخصي ينال من الحكم كله أو بعضهالسابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا اس
عالمشر وريحدد من خاللها الطرف المقصود بكلمة (الغير)، أي األشخاص الذين يحق لهم، ويمتلكون الصفة الالزمة  الس

مع ما ورد في  ،التحكيمالغير بالنسبة لحكم وال يتعارض ما تم ذكره آنفًا فيما يخص  ،)12(قانونًا لتقديم االعتراض على الحكم
  نص المادة المذكورة.

في قانون أصول المحاكمات  )268نص الفقرة (أ) من المادة(ل استنادًا ،التحكيمخارج نطاق خصومة  فكل شخص ظّل   

وريالحكم الصادر فيها  يحق له االعتراض على ،وال ممثًال وال متدخًال فيها التحكيمبحيث لم يكن خصمًا في دعوى  ،الس
إذا أدى إلى المساس بحقوقه، ويبرر حق هذا الشخص في االعتراض، لكونه يعد خارج نطاق الخصومة التي صدر فيها 

 ،2018 ،؛ طوبيا303ص ،1994 ،(عيد الحكم، مما يستحيل معه الدفاع عن حقه الذي أدى الحكم إلى المساس به
ل في الدعوى األصلية بصفته نائبًا عن الغير، أن يباشر اعتراض الغير بصفته إال أنه ليس هناك ما يمنع من مُث )؛10ص

 ،؛ النمر411ص ،1989 ،؛ هندي787ص ،(انطاكي ، أو بصفة أخرى غير الصفة التي مُثل بها في الخصومة األولىةالشخصي

  .)305ص ،1988

)، للدائنين والمدينين المتضامنين، 268المادة (، وفقًا لنص الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات السوري يعطيكما    
والدائنين بالتزام غير قابل للتجزئة، حق سلوك اعتراض الغير على الحكم، على الرغم من أنهم، بحسب األصل، ال يعدون من 

(طعمة  هالغير، بل هم خلفاء للدائن والمدين المتضامن والدائن بالتزام غير قابل للتجزئة الذي صدر الحكم في مواجهت

إال أن الغش أو االحتيال يضفي على الشخص  ،التحكيمممثًال في خصومة  أي كان يعد ،)171ص ،1993 ،واستانبولي

وهو باعتراضه يحمي حقًا خاصًا به حاول ممثله  ،)الممثَّل في الدعوى صفة الغير، استنادًا إلى قاعدة (الغش يفسد كل شيء

وبعبارة أخرى يمكن القول إن غش الممثل أو احتياله  ،)16ص ،؛ طوبيا329ص ،يد(ع سلبه إياه عن طريق الغش أو الحيلة
  أدى إلى انقطاع التمثيل، وعدم االعتداد بوجوده وأخذه بالحسبان.
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على حق الوارث باالعتراض على الحكم،  ،في قانون أصول المحاكمات السوري )268نص الفقرة (ج) من المادة (تكما     

واألصل أنه يجوز  ؛وصدر الحكم مشوبًا بغش أو حيلة ،ثة بتمثيل التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليهإذا قام أحد الور
ألحد الورثة أن ينتصب خصمًا عن الباقين بصفته ممثًال لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام 

ض الغير نظرًا لغش الوارث الذي مّثل التركة، يتفق مع قواعد المنطق حيث أن اعترا ،)13(بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه
    ، كما أن تمثيل الورثة جميعهم بأحٍد منهم منوط بحسن نيته في أداء هذا التمثيل)14(السليم ومبادئ العدالة واإلنصاف

الحسبان؛ لكونه بني على خالف ، فيؤدي بالتالي وجود غش أو حيلة إلى اعتالل التمثيل وعدم أخذه ب)342ص ،(أبو العيال
  أصله، أي قام على سوء النية من الوارث الممثل لباقي الورثة.

) لمن ورد ذكرهم آنفًا بأن يعترضوا 268في الفقرة (د) من المادة ( قانون أصول المحاكمات السوري أيضًاسمح يكما    
صي، ينال من الحكم كله أو بعضه، ولو لم يكن الحكم اعتراض الغير على الحكم، إذا استطاعوا اإلدالء بسبب أو دفع شخ

  .التحكيممبنيًا على غش أو حيلة، كما لو أدلى أحدهم بسبق الفصل في هذا النزاع بحكم قضائي سابق على صدور حكم 

ى تقديم اعتراض الغير عل من قانون أصول المحاكمات السوري )268( وينبغي لألشخاص الذين ورد ذكرهم في المادة   

وقد أّكدت أحكام  ،)35ص ،(طوبيا الحكم، في مواجهة جميع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل االعتراض
على وجوب وقوع االعتراض في مواجهة طرفي الخصومة في الدعوى األصلية، التي صدر فيها الحكم  السوري القضاء

  .)15(وم لهم والمحكوم عليهمأي المحك ،المعترض عليه، و وجوب تمثيل األطراف جميعهم

  التحكيمالنظام القانوني العتراض الغير على حكم  :المبحث الثاني

وما  ،التحكيميقصد ببيان النظام القانوني العتراض الغير، بيان القواعد القانونية التي ينبغي اتباعها لالعتراض على حكم    

من  قانون أصول المحاكمات السوريإلى القواعد التي نّظم  ذلك استنادًابيان وسوف يجري  ،يترتب على هذا االعتراض

. وبناء عليه البد من بيان كيفية تقديم االعتراض (المطلب األول)، التحكيممع مراعاة قواعد قانون  ،خاللها اعتراض الغير
ة المترتبة عليه (المطلب الثاني).ومن ثم بيان اآلثار القانوني  

  االعتراض كيفية تقديم :المطلب األول

إلى نوعين أصلي  الغير اعتراض ،وما بعدها) 985ص ،وكذلك األردني (الزعبي ،قانون أصول المحاكمات السورييقسم     

 أو اعتراضًا طارئًا ،(أوًال) سواء كان اعتراضًا أصليًا التحكيمفمتى يكون وكيف يحصل اعتراض الغير على حكم  ،وطارئ
  (ثانيًا).

يقدم ((على أنه:  ) في قانون أصول المحاكمات السوري269(الفقرة (ب) من المادة  نصتاألصلي:  اعتراض الغير - أوًال

) 2وتقابلها الفقرة ( ،))االعتراض األصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقًا لإلجراءات العادية

أن االعتراض األصلي على الحكم ذلك ويتبين من خالل  ،ي) في قانون أصول المحاكمات المدنية األردن207من المادة (

 ،المعترض عليه التحكيمعلى حكم  القاعدة الواردة آنفًا في قانون أصول المحاكمات السوريوبإسقاط  ؛يحصل بعد صدوره
  . التحكيمفإنه ينبغي تقديم االعتراض األصلي على هذا الحكم إلى هيئة 

من هذا )16()47و( )46( مع مراعاة أحكام المادتين((على أنه: السوري  التحكيمون ) من قان48نص المادة (تولكن    
ية ديوان المحكمة المعرفة التحكيمويودع رئيس الهيئة اإلضبارة  التحكيمبانتهاء إجراءات  التحكيمالقانون تنتهي مهمة هيئة 

والتي تنتهي بدورها وفقًا  ،التحكيمي بانتهاء إجراءات تنته التحكيمفإذا كانت مهمة هيئة  ،))) من هذا القانون3( في المادة

كما تنتهي أيضًا  ،المنهي للخصومة كلها التحكيمبصدور حكم  التحكيمتنتهي إجراءات ((: كاآلتي )45نص عليه المادة (تلما 
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أنه ال يمكن تقديم  ذلك نفيستنتج م ،))إنهاءها في أي من الحاالت المشار إليها في هذا القانون... التحكيمإذا قررت هيئة 
  . التحكيماالعتراض األصلي أمام هيئة 

أو  ،التحكيمويؤدي ذلك للتساؤل: هل يجوز تقديم اعتراض الغير أمام محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرتها    
التي يشملها  يمالتحكمحكمة االستئناف التي اتفق عليها الطرفان؛ حيث ينعقد االختصاص لهذه المحكمة للنظر في مسائل 

؟ يستنتج الجواب على ذلك من السوري التحكيم) في قانون 3( ) من المادة1وفقًا لما نصت عليه الفقرة ( ،التحكيمقانون 

 ،تظل المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقًا للفقرة السابقة(() من المادة ذاتها والتي نصت على أنه: 2خالل نص الفقرة (

أو إذا  التحكيمبصدور حكم  ،كما ورد آنفًا ،التحكيموتنتهي إجراءات  ،))التحكيمحتى انتهاء إجراءات  مختصة ،دون غيرها

  وال يمكن تقديم االعتراض أمامها. ،وبالتالي ينتهي اختصاص محكمة االستئناف ،إنهاءها التحكيمقررت هيئة 

هي المختصة بنظر دعوى بطالن حكم  ،السوري تحكيمالمن قانون  )3( وإذا كانت محكمة االستئناف المعرفة في المادة   

فإن صالحيتها هذه تقتصر على التحقق من توافر أحد  ،في القانون ذاته )51( من المادة )2( نص الفقرةتكما  ،التحكيم

 ،التحكيمم واستنادًا لذلك تصدر حكمها ببطالن حك ،)17(السوري التحكيمفي قانون  )50( الحاالت التي نصت عليها المادة

سوى رفض الحكم بالبطالن لعدم توافر أحد حاالته. كما أن الحكم المعترض عليه  ،وليس لها السلطة بإصدار أي قرار آخر

إلى  ومؤديًاطالما بقي هذا الحكم قائمًا  ،التحكيموال شأن للغير المعترض بسبب بطالن حكم  ،ذاته التحكيمهو حكم 

ألن هذه الدعوى قد شرعت فقط  ؛وليس من حقه قانونًا رفع دعوى البطالن ،بعد قض ببطالنهولم ي ،المساس بحقوقه

يكون للغير أي مصلحة في االعتراض  نفل ،التحكيمولكن في حال تم القضاء ببطالن حكم  ،يالتحكيملمصلحة أطراف القرار 
  عليه.  

 التحكيم) من قانون 3( ة المعرفة في المادةصيغة التنفيذ ضمن اختصاص المحكم التحكيمكما ويدخل أيضًا إكساء حكم    

وريوأن صالحيتها هذه تقتصر فقط على التحقق من  ،) في القانون المذكور54( بحسب نص الفقرة (أ) من المادة ،الس
يغة ص التحكيممن القانون ذاته، وبناًء عليه تصدر حكمها بقبول إكساء حكم  )18()56توافر الشروط التي نصت عليها المادة (

  التنفيذ أو رفض ذلك. 

وتطبق أحكامها على من كان  ،السوري التحكيمويجدر بالذكر أن القواعد السابقة هي قواعد خاصة وردت في قانون     

وال يمكن لذلك تطبيق هذه القواعد على  ،في مواجهته التحكيموصدر الحكم المنهي لخصومة  ،التحكيمطرفًا في خصومة 
  .الغير أو من في حكمه

 ،) من قانون أصول المحاكمات المدنية798( في المادة ع اللبنانيالمشر في هذا السياق يجدر بالذكر أيضًا ما جاء بهو   

حدد في المادة ذاتها المحكمة المختصة للنظر في اعتراض وي ،التحكيمعلى جواز اعتراض الغير على حكم حيث ينص فيها 

ولعل هذه القاعدة تستند إلى القواعد العامة  ؛التحكيمة بنظر الدعوى لو ال وجود وهي المحكمة المختص ،الغير على الحكم

في ظل غياب تنظيم  ،التحكيمولذلك تعد قاعدة مناسبة لألخذ بها عند تقديم اعتراض الغير األصلي على حكم  ،لالختصاص

سواء حصل إكساء  ،التحكيمر على حكم لموضوع اعتراض الغي وريوقانون أصول المحاكمات الس السوري التحكيمقانون 

  أم لم يكن هذا اإلكساء قد حصل بعد. ،حكيم صيغة التنفيذ قبل تقديم اعتراض الغير على الحكمتحكم ال

إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى لو ال  التحكيميحصل تقديم اعتراض الغير األصلي على حكم إنه وبذلك يمكن القول    
) في قانون 269موجب استدعاء وفقًا لإلجراءات العادية، و ذلك استنادًا لنص الفقرة (ب) من المادة (ب التحكيموجود اتفاق 

 ،) وما بعدها من القانون المذكور95نص عليها المادة (تواإلجراءات العادية هي اإلجراءات التي  السوري؛ أصول المحاكمات
  .في القانون ذاته أيضًا )269) من المادة (ـالفقرة (ه كدتؤويجب أن يشتمل استدعاء االعتراض على أسبابه، كما 
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يقدم (( على أنه:السوري ) في قانون أصول المحاكمات 269نص الفقرة (ج) من المادة (ت اعتراض الغير الطارئ: -ثانيًا
مة التي أصدرت إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحك االعتراض الطارئ باستدعاء

) في 207) من المادة (3تقابلها الفقرة ( ،))الحكم المعترض عليه، وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخًال في اختصاصها
.قانون أصول المحاكمات المدنية األردني  

االعتراض على  فيما يخص هذا النوع من ،ما جاء في قانون أصول المحاكمات السوريكيف يمكن تطبيق والسؤال هنا    
  ؟التحكيمحكم 

حيث يحصل هذا االعتراض عندما يقدم أحد  ،البد أوًال من إيضاح صورة تقديم هذا االعتراض بخصوص الحكم القضائي   
طرفي الدعوى حكمًا سابقًا على الدعوى القائمة بينهما، يؤيد من خالله مطالبه أو دفوعه، فيحتج الطرف اآلخر بأن الحكم 

وى لم يكن خصمًا أو ممثًال أو متدخًال فيها، وأن هذا الحكم يمس بحقوقه، فيكون له االعتراض عليه أمام قد صدر في دع

ويجب أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوى القائمة مساوية، أو أعلى درجة من المحكمة  ،ذات المحكمة التي تنظر الدعوى

 ،(سلحدار ًا للنظر في موضوع النزاع، الذي تناوله ذلك الحكموأن تكون مختصة نوعي ،التي أصدرت الحكم المعترض عليه

  . )526ص ،؛ طهماز271ص

ولكن  ،)350ص ،(عيد بالنظام العام منها المتعلقةوو ذهب رأي إلى ضرورة مراعاة قواعد االختصاص المحلي أيضًا    

ذهب القضاء السفهي  ،عينية عقارية أو شخصية عقارية ال يمكن أن توصف بأنها دعوىدعوى اعتراض الغير ((إلى أن: وري

 ؛وال تنصب على عقار أو منقول ،دعوى من نوع خاص غايتها جرح الحكم المعترض عليه فهي تنصب على حكم قطعي
والخاص يقيد العام، وإذا كانت قواعد االختصاص المكاني العقاري من النظام العام فإنها تغدو قاعدة عامة تخصصها قاعدة 

  .)19))(ى اعتراض الغيربدعواالختصاص 

 التحكيمفكيف يمكن تطبيقها بخصوص حكم  ،االعتراض الطارئ على الحكم القضائي بالصورة الواردة آنفًا تقديمكون ي إذًا  

وريمن التذكير أن مهمة هيئة الس تصدر  التحكيموأن أحكام  ،التحكيمفي فصل النزاع تنتهي بصدور حكم  التحكيم؟ ال بد

ع المشر ويجيز ،السوري التحكيم) من قانون 49استنادًا لنص المادة ( ،ضعة ألي طريق من طرق الطعنمبرمة غير خا

 وريمن 51-50( وفق القواعد الواردة في المادتين ،التحكيمفقط رفع دعوى بطالن حكم  التحكيملطرفي خصومة الس (

أو االعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر هذه  ،التحكيموال يستطيع الغير رفع دعوى بطالن حكم  ،القانون ذاته
  الدعوى. 

أبرز أحد الطرفين  ،وأثناء نظر النزاع بينهما ،التحكيموبناًء على ذلك إذا قام نزاع بين طرفين واتفقا على حله عن طريق    

العتراض على هذا الحكم لكونه من فيكون من حق ذلك الطرف ا ،في وجه خصمه حكمًا تحكيميًا آخرًا محتجًا به في مواجهته

و ذلك ألن اختصاص هيئة  ،التي تنظر نزاعه مع خصمه الذي أبرز الحكم التحكيمولكن ال يقبل اعتراضه أمام هيئة  ،الغير

النظر أيضًا  ،التي تنظر النزاع التحكيفلن يكون من اختصاص هيئة  ،التحكيمالقائم بين طرفي التحكيميخضع التفاق  التحكيم

 ،وانتهت مهمتها بعد إصداره ،التي أصدرته التحكيموالذي كان فقط من اختصاص هيئة  ،موضوع الحكم المعترض عليه في

  وفقًا لما سبق بيانه. ،وبالتالي البد للمعترض من سلوك طريق االعتراض األصلي

في  التحكيمبرز حكم رف الذي ُأوأراد الط ،أثناء قيام دعوى قضائية بين طرفين التحكيمأما في حال تم إبراز حكم    

في هذه  ،فما هي المحكمة المختصة بنظر االعتراض؟ لتحديد المحكمة المختصة بنظر االعتراض ،مواجهته االعتراض عليه

فإذا كان طرفيه قد اتفقا على  ،التحكيميجب الرجوع إلى المرحلة التي اتفق فيها الطرفان على حل النزاع عن طريق  ،الحالة

فتكون المحكمة المختصة لنظر االعتراض هي محكمة  ،ومن دون اللجوء إلى القضاء ،التحكيماع ابتداًء عن طريق حل النز
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وقد تكون هي المحكمة التي تنظر  ،التحكيملو ال وجود اتفاق  الدعوىالدرجة األولى التي يدخل في اختصاصها نظر 

فليس ما  ،إذا كانت الدعوى قائمة أمام المحكمة األعلى درجةو ؛الدرجةفي ها أو محكمة أخرى مساوية ل ،الدعوى األصلية
  يمنع من نظرها لالعتراض إذا كان داخًال في اختصاصها. 

ومن ثم اتفق الطرفان  ،وتم استئناف الحكم الصادر في الدعوى ،أما إذا كان النزاع قد انتهى أمام محكمة الدرجة األولى    

فهنا يجب تقديم االعتراض على حكم  ،لحل النزاع القائم بينهما التحكيماللجوء إلى أثناء سير الدعوى االستئنافية على 

 ؛التحكيملو ال االتفاق على  الدعوىأمام محكمة االستئناف لكونها هي المختصة بنظر ذلك  ،الصادر في هذه الحالة التحكيم

أو أمام محكمة استئناف  ،االستئناف أي النقضوهنا أيضًا إذا كانت الدعوى قائمة أمام المحكمة األعلى درجة من محكمة 

  فليس ما يمنع من نظرها لالعتراض إذا كان داخًال في اختصاصها.  ،أخرى

وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوى األصلية هي المحكمة المختصة بنظر االعتراض على حكم     

بل يجب أن يؤخذ بالحسبان أيضًا درجة المحكمة التي تم  ،اختصاصهاولو كان موضوع النزاع داخًال في  ،التحكيم

فإذا لم يكن النزاع داخًال في اختصاصها أو  ؛التحكيممن خالل االتفاق على حل النزاع عن طريق  ،االستعاضة  باللجوء إليها

وجب على الغير المعترض أن  ،كيمالتحلم تكن مساوية أو أعلى درجة من المحكمة المختصة بنظر النزاع لو ال االتفاق على 

  .السوري ) في قانون أصول المحاكمات269( و ذلك بحسب نص الفقرة (د) من المادة ،يقدم اعتراضًا أصليًا

إذا كان نظر االعتراض  ،هذا ويجب تقديم اعتراض الغير الطارئ بموجب استدعاء أمام المحكمة الناظرة في الدعوى   

 في قانون أصول المحاكمات )269( (ج) من المادة بحسب ما نصت عليه الفقرة ،اختصاصها داخًال فيالتحكيمعلى حكم 

وريفقد تكون أحد محاكم  ،وبناء عليه ينبغي مراعاة اإلجراءات بحسب نوع المحكمة التي يقدم أمامها االعتراض ،الس

  التي أصدرت الحكم في موضوع النزاع. بل و ربما محكمة النقض إذا كانت هي  ،أو محكمة االستئناف ،الدرجة األولى

أن يقدم اعتراضه في مواجهة أطراف الحكم المعترض  ،سواء كان االعتراض أصليًا أم طارئًا ،ويجب على الغير المعترض   

 ؛لهولكن إذا تم تنفيذ الحكم، فيكفي توجيهه إلى المحكوم  ،عليه، أي المحكوم له والمحكوم عليه، إذا لم يكن الحكم قد ُنفذ
أما إذا كان الحكم مبنيًا على غش أو حيلة، فيجب تقديمه في مواجهة المحكوم له والمحكوم عليه، سواء حصل تنفيذه أو لم 

 ،فقطالتحكيمهم من كانوا طرفًا في خصومة التحكيم. ويجب التذكير هنا أن الخصوم في حكم )352ص ،(عيد يحصل بعد

  تمثيلهم  في الخصومة. من دون أن يكون قد تم ،يمالتحكوال يكفي أن يكونوا طرفًا في اتفاق 

   وذهب القضاء السدون مخاصمة أحد طرفي الدعوى األساسية فيتوجب دعوى اعتراض الغير إذا أقيمت ((إلى أنه:  وري

عوى ألن رد الد ،على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها

فيجب أن يقع  ،)20))(بحالتها الراهنة هو إطالة للتقاضي طالما أن بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين

إال أن  القضاء اتجه في رأي أخر إلى أنه ال تلزم  ؛)21(بمواجهة طرفي الخصومة األصلية الطعن بطريق اعتراض الغير
  . )22(ح الخصومة، أو إلدخال من لم يجر اختصامه من أطراف الدعوى األصليةالمحكمة بتكليف الطرف المعترض بتصحي

) من قانون أصول 270بحسب نص المادة ( ،هذا ويبقى للغير الحق في االعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم   

لم يحدد أجًال القانون ، أي أن ي) من قانون أصول المحاكمات المدنية األردن208وتقابلها المادة ( ،السوري المحاكمات

يسقط  ،الدعوى ويبرر ذلك أن حق االعتراض ال يعدو أن يكون حقًا في ؛معينًا، يباشر المعترض خالله حقه في االعتراض

بحسب الرأي الذي تم األخذ به بالنسبة لطبيعة اعتراض الغير في قانون  ،)1025ص ،(العشماوي بسقوط الحق الذي تحميه
  كمات السوري.أصول المحا
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  التحكيماآلثار القانونية العتراض الغير على حكم  :المطلب الثاني

البد هنا أيضًا من الرجوع إلى القواعد الناظمة  ،التحكيملبيان اآلثار القانونية المترتبة على اعتراض الغير على حكم   
، كما تم التنويه سابقًا. التحكيمعي له في قانون العتراض الغير في قانون أصول المحاكمات؛ نظرًا لغياب التنظيم التشري

بعض اآلثار القانونية؛ منها ما يتعلق بالدعوى األصلية إذا كان  التحكيمويترتب على تقديم اعتراض الغير على حكم 

ال أنها تختلف إ ،(أوًال). وتستقر آثار االعتراض بعد صدور الحكم فيه التحكيمومنها ما يتعلق بتنفيذ حكم  ،االعتراض طارئًا
  (ثانيًا). في حال قبول االعتراض عنها في حال رفضه

على أنه: السوري ) من قانون أصول المحاكمات 271نصّت المادة (اآلثار القانونية لتقديم اعتراض الغير:  - أوًال
ن فصل الدعوى للمحكمة إن كان االعتراض طارئًا أن تفصل بالدعوى األصلية وترجئ الفصل في االعتراض ما لم يك((

. كما ) من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني209وتقابلها المادة ( ،))األصلية متوقفًا على نتيجة حكمها في االعتراض
يجوز للمحكمة  - ال يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه. ب -أ: (() على أنه272نصت المادة(

أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر  الناظرة في االعتراض

) من قانون أصول المحاكمات المدنية 210وتقابلها المادة ( ،))جسيم يتعذر تداركه و ذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة
ر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ال يترتب على تقديم اعتراض الغي((األردني بالصيغة اآلتية: 

  .))بناًء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم

 فيما يتعلق ) من قانون أصول المحاكمات السوري272 -271المادتين (فكيف يمكن تطبيق القواعد الواردة في    
  ؟التحكيماعتراض الغير على حكم ب

: قد يأخذ تقديم اعتراض الغير على حكم بالنسبة للخصومة األصلية التحكيماالعتراض الطارئ على حكم أثر  -1

أو االعتراض  ،أمام هيئة تحكيم أخرى التحكيمفي هذه الحالة إحدى الصورتين اآلتيتين؛ إما االعتراض على حكم  التحكيم
  أمام قضاء الدولة. التحكيمعلى حكم 

 ،التحكيمال يجوز تقديم اعتراض الغير أمام هيئة م أخرى: أمام هيئة تحكي التحكيمرئ على حكم اعتراض الغير الطا -أ 

ولكن هل تتابع  ،التحكيملو ال وجود االتفاق على  الدعوىبل يجب تقديمه أمام المحكمة المختصة بنظر  ،كما تم بيانه سابقًا
  ؟ التحكيمإجراءات الخصومة سيرها أمام هيئة 

    مسألة تخرج عن والية هيئة  التحكيمإذا عرضت خالل إجراءات ((على أنه:  التحكيم) من قانون 40ت المادة (لقد نص
وقف اإلجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت  التحكيمأو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة  التحكيم

ولذلك ينبغي على  ،التحكيمتراض الغير مسألة خارجة عن اختصاص هيئة وتعد مسألة اع ،))بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة

  لحين البت في االعتراض من المحكمة المختصة بنظره. ،التحكيمأن توقف إجراءات خصومة  التحكيمهيئة 

طة بل إن هذه المسألة خاضعة للسل ،ال يحصل بمجرد تقديم الغير العتراضه التحكيمولكن إن وقف إجراءات خصومة    

فإذا رأت أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في االعتراض، فإنها توقف الخصومة لحين البت  ،التحكيمالتقديرية لهيئة 

  . )382 -381ص ،(واليفإنها تستمر بنظر النزاع ،أما إذا رأت أن الفصل في النزاع ال يتوقف على الفصل في االعتراض ،فيه

نص عليه قانون أصول يفي هذه الحالة يجري تطبيق ما أمام قضاء الدولة: التحكيماعتراض الغير الطارئ على حكم  - ب

حيث يكون للمحكمة القائم أمامها النزاع إذا كان النظر في اعتراض الغير على حكم  ،)271في المادة (السوري المحاكمات 

ما لم يكن فصل الدعوى  ،ا االعتراضالدعوى األصلية وترجئ الفصل في هذفي أن تفصل  ،داخًال في اختصاصها التحكيم
  األصلية متوقفًا على نتيجة حكمها في االعتراض.
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سلطة التقديرية في فإن لهذه المحكمة ال ،أما إذا كان النظر في االعتراض يخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع   
وقفة على نتيجة فصل المحكمة المختصة بنظر الدعوى األصلية، إذا لم تكن نتيجة حكمها في الدعوى متفي متابعة الفصل 

فإذا رأت المحكمة أنه ال يمكن الفصل في الدعوى األصلية من دون الفصل في االعتراض،  ؛التحكيماالعتراض على حكم 

مع العلم  ،من الفصل فيه التحكيمفالبد من وقف الدعوى األصلية ريثما تنتهي المحكمة المختصة بنظر االعتراض على حكم 
  .السوري ) من قانون أصول المحاكمات271ن المشرع لم ينص على ذلك صراحة إال أنه يستنتج من نص المادة (أ

تتمتع ((على أنه:  التحكيم) من قانون 53نص المادة (ت: المعترض عليه التحكيمأثر اعتراض الغير على تنفيذ حكم  -2
األمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيًا من قبل أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية 

) من 52وتنص المادة ( ،))بعد إكسائها صيغة التنفيذ ،أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعًا ،األطراف

  صوص عليها في هذا القانون. وخضوعه للتنفيذ وفقًا للقواعد القانونية المن ،التحكيماألردني على حجية حكم  التحكيمقانون 

وال تتوقف هذه الحجية  ،وتبقى هذه الحجية قائمة طالما بقي الحكم قائمًا ،بالحجية منذ صدوره التحكيمحكم إذًا يتمتع    

 التحكيمفي قانون . واألصل )79ص ،؛ مشار إلى ذلك في: داود460ص ،(والي التحكيمعلى صدور القرار بتنفيذ حكم 

وريولكن في حال  ؛ولمبدأ حسن النية في المعامالت ،التحكيماختياريًا مراعاة التفاق  التحكيمل تنفيذ حكم أن يحص الس

إال أن حصول التنفيذ جبرًا  ،فال بد من تنفيذه جبرًا ،ر التنفيذ االختياري بسبب مماطلة المحكوم عليه أو سوء نيتهتعّذ

. وبناء على ذلك يحق للغير االعتراض )90ص ،؛ داود582ص ،العيال (أبو صيغة التنفيذ أوًال التحكيميقتضي إكساء حكم 

  طالما أن هذا الحكم يتمتع بالحجية منذ صدوره. ،ولو قبل إكسائه صيغة التنفيذ التحكيمعلى حكم 

لى فإن تقديم االعتراض ع ،في قانون أصول المحاكمات السوري )272( (أ) من المادة نص عليه الفقرةتواستنادًا لما    

 التحكيمال يؤدي بذاته إلى وقف تنفيذ حكم  ،التحكيمأمام المحكمة المختصة بنظر النزاع لو ال وجود اتفاق  التحكيمحكم 

أي بناًء على طلب الغير المعترض  ،ولكن يجوز للمحكمة المختصة بنظر االعتراض وفي قضاء الخصومة ،المعترض عليه

محل االعتراض، وقف تنفيذ هذا الحكم؛ وذلك متى كان  التحكيمبأطراف حكم  والمتمثل ،وفي مواجهة الطرف المعترض عليه
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويلتزم الغير المعترض بإيداع الكفالة النقدية التي تقدرها المحكمة لقاء 

لمعترض عليه، وذلك بناء على ما يقدمه ا التحكيموتمتلك المحكمة السلطة التقديرية في وقف تنفيذ حكم هذا وقف التنفيذ. 
ر تدارك ما يترتب عليه، فإذا قررت الوقف ألزمت الغير المعترض بدفع الغير المعترض من أدلة إلثبات الضرر الجسيم وتعّذ

  الكفالة النقدية التي قررتها.

المختصة بنظر االعتراض تصدر المحكمة  :التحكيماآلثار القانونية للحكم الصادر في االعتراض على حكم  -ثانيًا

مما  ،من األدلة التي تثبت مساس هذا الحكم بحقوقه التحكيمبناًء على ما يقدمه الغير المعترض على حكم  ،قرارها بقبوله

فإن المحكمة تصدر قرارها  ،ولكن إذا أخفق المعترض في إثبات ذلك ؛يؤدي بالتالي إلى ثبوت مصلحته في هذا االعتراض

  الطعن في هذا الحكم.  ،لصاحب المصلحة من الخصوم ،في الحالتين ،. ويجوزالتحكيمحكم  برفض االعتراض على

ويجري بيان ذلك من خالل تطبيق القواعد الواردة في  :التحكيمالحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم  -1

والحكم الصادر في  ،التحكيمى حكم على اعتراض الغير عل ،السوري ) من قانون أصول المحاكمات274 -  273( المادتين

  ويجري بيان ذلك كاآلتي: ،إما أن يكون قبوًال أو رفضًا التحكيمدعوى اعتراض الغير على حكم 

من قانون أصول المحاكمات  )273وينبغي هنا تطبيق النص الوارد في المادة ( :التحكيمقبول االعتراض على حكم  - أ

ورين الغير محقًا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. إذا كا - أ((والذي جاء فيه: ،الس
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) من قانون أصول 211وتقابلها المادة ( ،))إذا كان الحكم المعترض عليه ال يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله -ب

  .فيما يتعلق باعتراض الغير على الحكم القضائي ،المحاكمات المدنية األردني

وقام  ،التحكيمأنه من الغير بالنسبة للخصومة التي صدر فيها حكم  ،وفقًا ألحكام القانون السوري ،فإذا أثبت المعترض   

قبلت  ،لتقديم االعتراض السوري بتقديم اعتراضه على هذا الحكم من خالل اإلجراءات التي أوجبها قانون أصول المحاكمات
كلية. وال يمكن للمحكمة قبول االعتراض من الناحية الموضوعية إال إذا أثبت المعترض المحكمة اعتراضه من الناحية الش

إلى المساس به؛ حتى وإن ثبت لها وجود ما يقتضي تعديل هذا الحكم، كوجود  التحكيموأدى صدور حكم  ،وجود حق له

اض الغير ما يشترط في إقامة الدعوى حيث يشترط في اعتر ،)23(خلل في إجراءات الحكم، أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون
، في حين السوري ) من قانون أصول المحاكمات12ابتداء، وهو وجود المصلحة كما حددها المشرع بموجب نص المادة (

. وإن الضرر الذي يسوغ للمعترض االلتجاء إلى اعتراض )345ص ،(أبو العيال يكفي أن يكون احتمال وقوع الضرر مؤكدًا
ضرر الذي يلحقه الحكم بحقوق قائمة بتاريخ صدوره، ومن دون أن يكون صاحبها خصمًا في الدعوى وال ممثًال الغير، هو ال

  .)24(فيها

هذا ويؤدي تقديم االعتراض إلى إعادة طرح النزاع في الجهات التي يتناولها من الحكم، وذلك إلعادة الفصل فيها من     

  . )42ص ،(طوبياحيث الواقع والقانون

 أن أثر االعتراض يبقى مقتصرًا في حدود ما قرره الحكم المعترض عليه، فإذا تجاوزت مطالب الغير المعترض حدود إال   

، إنما دعوى اعتراض الغيرالحكم محل االعتراض، كان ذلك موضوع طلب جديد، ال يجوز بحثه وال مناقشته في معرض 
ل الحكم الصادر في االعتراض، أكثر مما قضى به الحكم المعترض أن يتناو أيضًا ، وال يجوز)25(يشكل موضوع دعوى مبتدأة

وأساس هذا الحكم هو أن غاية االعتراض هي إلغاء أو سحب الحكم جزئيًا، وذلك فيما يتعلق بمصلحة الغير  ؛)26(عليه

  .)350ص ،(أبو العيالالمعترض، الذي لم يكن طرفًا في الحكم المعترض عليه، وأثبت أنه صاحب حق في اعتراضه

   حقوقه أن ينقلب وضعه، فيقرر القاضي تشميله كمحكوم  كما ال يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على الحكم الذي يمس

ُتفصل إما قبوًال أو رفضًا في حدود ما  دعوى االعتراضعليه بالحكم األصلي، وذلك من دون أن يدعي عليه أحد بذلك؛ ألن 

في  أصول المحاكمات السوري المحكمة عند قبول االعتراض بما أوجبه قانونحيث يجب أن تتقيد  ،)27(رفعت من أجله
. أما الخصوم في الحكم المعترض )28()، وهو تعديل الحكم المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير273المادة (

ان من شأن الحكم الصادر في ، إال أنه إذا ك)335ص ،؛ القضاة833ص ،(انطاكيعليه، فتبقى آثار هذا الحكم سارية عليهم
 االعتراض، أن يعيد الغير المعترض إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم، فليس من شأنه أن يؤدي إلى تحسينها

  .)362ص ،(عيد

ولكن إذا كان الحكم المعترض عليه ال يقبل التجزئة، عدلت المحكمة الحكم بأكمله، وفي هذه الحالة يسري أثر الحكم    
  لصادر باالعتراض في مواجهة جميع الخصوم، أي أطراف الحكم المعترض عليه والغير الذي قدم االعتراض. ا

فهل  ،صيغة التنفيذ التحكيمهذا ويثور هنا التساؤل اآلتي: إذا كان الغير المعترض قد قدم اعتراضه قبل إكساء حكم    
صيغة التنفيذ؟ لإلجابة على ذلك يجب التمييز  التحكيمساء حكم يقوم الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير مقام الحكم بإك

  جزئيًا وتعديله كليًا.  التحكيمبين تعديل حكم 

ومن ثم بقاء هذا الحكم خاضعًا لقواعد قانون  ،قائمًا بين طرفيه التحكيمحيث يقتضي تعديل الحكم جزئيًا بقاء حكم     

 ؛وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون المذكور ،صيغة التنفيذ التحكيمم مما يستلزم طلب المحكوم له إكساء حك ،التحكيم

 ،المعترض عليه التحكيمفي حين أن تعديل الحكم كليًا يؤدي إلى حلول الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير محل حكم 
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فيذه وفقًا لألحكام الواردة في بل يمكن تن ،ومن ثم ال يحتاج إلى إكسائه صيغة التنفيذ ،وهو حكم صادر عن قضاء الدولة
  .السوري قانون أصول المحاكمات

إذا تبين للمحكمة الناظرة في االعتراض أن الغير المعترض كان طرفًا في  :التحكيمرفض االعتراض على حكم  - ب

الغير  فإنها تقضي برفض اعتراضه. وكذلك إذا لم يستطع ،ية التي صدر فيها الحكم المعترض عليهالتحكيمالخصومة 
المعترض عليه يمس بحقوقه، تقضي المحكمة برفض اعتراضه، ويصبح الحكم المعترض  التحكيمالمعترض إثبات أن حكم 

. كما ترفض المحكمة اعتراض الغير على حكم )361ص ،(عيد عليه نافذًا بحق المعترض، وال يحق له المنازعة فيه مجددًا

 ،)671ص ،(أبو الوفا مختارًا، فقبول المعترض بالحكم يمنعه من االعتراض عليه، إذا كان المعترض قد َقبل بالحكم التحكيم
  وكذلك ترفض المحكمة االعتراض إذا ثبت لها سقوط حق المعترض بالتقادم.

بالمصاريف، وبغرامة قدرها ألف  من قانون أصول المحاكمات السوري )274ويلزم الغير المعترض بحسب نص المادة (   

إال أنه ال يحكم بالتعويض إال بناء على طلب المضرور، وبشرط أن يثبت  ،وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر ليرة سورية،
ما أصابه من ضرر يبرر طلبه وفقًا للقواعد العامة. ولكن يحق للقاضي الحكم على المعترض بتعويض خصمه في حال رد 

   .)29(اعتراضه، من دون الحاجة إلى إعذار

    فإن الحكم الصادر برفض االعتراض ال يقوم  ،قبل إكسائه صيغة التنفيذالتحكيمتقديم االعتراض على حكم ولكن إذا تم

وفقًا  ،أن يطلب إكسائه  صيغة التنفيذ التحكيمبل يجب للمحكوم له في حكم  ،صيغة التنفيذ التحكيممقام إكساء حكم 
  .التحكيملإلجراءات التي نص عليها قانون 

على طرق  السوري لم ينص قانون أصول المحاكمات :التحكيمالصادر في دعوى االعتراض على حكم الطعن بالحكم  -2
الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر باالعتراض،  ولكن ذهب القضاء السإلى أن الحكم الصادر في اعتراض الغير،  وري

استعمال طرق الطعن التي يخضع لها الحكم  ويستوي في ،)30(يخضع لطرق الطعن نفسها التي يخضع لها الحكم األصلي

  .)366ص ،(عيد الصادر في االعتراض، أن يكون هذا الحكم قد قضى بقبول االعتراض أو رفضه

 ،)49في المادة ( السوري التحكيمواستنادًا لما نص عليه قانون  ،التحكيمولكن الحكم المعترض عليه هنا هو حكم    

فهل ينطبق ذلك على الحكم الصادر في دعوى اعتراض  ،ر خاضعة ألي طريق من طرق الطعنمبرمة غي التحكيمتصدر أحكام 

ولكن ماذا بشأن أطراف حكم  ،؟ لعل ذلك من مصلحة الغير المعترض إذا صدر الحكم بقبول اعتراضهالتحكيمالغير على حكم 
كليًا؟ قد يؤدي األخذ بمضمون المادة  مالتحكيالمعترض عليه في حال قضى الحكم الصادر باالعتراض تعديل حكم  التحكيم

 التحكيموخاصة في حال عدم صدور حكم  ،التحكيم) بالنسبة لهذا الفرض األخير إلى وقوع الجور بحق أطراف حكم 49(

الطعن  ،بحسب نص المادة المذكورة أيضًا ،أما في حال رفض االعتراض فلن يكون للغير ؛نتيجة قيام غش أو حيلٍة بينهم

عليه وهو أصًال خارج نطاق  التحكيمكما أنه كيف يمكن تطبيق قواعد قانون  ،مما قد يؤدي إلى ضياع حقه ،حكمبهذا ال

وهذه هي النقطة األساسية في منحه حق االعتراض على حكم  ،ويعد من الغير بالنسبة للحكم الصادر فيها ،التحكيمخصومة 
  .التحكيم

لذات  ،نسب هنا قد يكون في خضوع الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغيربناء على ذلك يمكن القول إن الحل األ    
ويمكن استنتاج  ؛التحكيملو ال وجود اتفاق  بنظر الدعوى طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر من المحكمة المختصة

يكون ((والتي جاء فيها:  ،يةمن قانون أصول المحاكمات المدن )686هذا الحكم مما نص عليه المشرع اللبناني في المادة (
  .))الحكم الصادر في اعتراض الغير قابًال للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في أحكام المحكمة الصادر عنها
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  الخاتمة

واإلشارة حيث  ،في قانون أصول المحاكمات السوري تم في هذا البحث بيان الطبيعة القانونية العتراض الغير على الحكم   

واإلجراءات الواجب  ،السوري التحكيمومن ثم بيان حق الغير في االعتراض على حكم  ،لى رأي المشرع األردني حولهيجب إ
  وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، يمكن إجمالها كاآلتي:  ؛اتباعها في ذلك واآلثار المترتبة عليه

  النتائج - أ

على اعتراض الغير ضمن طرق الطعن باألحكام، ومن خالل دراسة القواعد الناظمة  لسوريا لم ينص قانون أصول المحاكمات -1
ه قانون أصول ع قواعد خاصة، نظرًا لخصوصية موضوعهالالعتراض يتبين أنه عبارة عن دعوى حدد لها المشر؛ بينما يعد

على عدم خضوع حكم  التحكيمي في قانون  وينص المشرع األردن ،المحاكمات المدنية األردني طريقًا غير عادي للطعن

  أي بما فيها اعتراض الغير. ،ألي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني التحكيم

وبذلك  ،حيث لم يحدد الجهة التي يصدر منها الحكم ،مطلقًاالسوري ) من قانون أصول المحاكمات 268جاء نص المادة ( -2
  م.توي أن يكون الحكم قد صدر من جهة قضاء الدولة أو من جهة تحكييس

طالما بقي  ،وال ينصرف إليه هذا االتفاق ،التحكيمكل شخص لم يشترك في إبرام اتفاق  التحكيميعد من الغير بالنسبة لحكم  -3

من تم  التحكيمغير بالنسبة لحكم ولم يطلب تدخله ولم يجر إدخاله فيها. ويبقى أيضًا من ال ،التحكيمخارج نطاق خصومة 

إال على من كان طرفًا  التحكيمال يمكن االحتجاج بحكم  وبالتالي ،التحكيمإدخاله في خصومة  ضرفض طلب تدخله أو تم رف

  . التحكيمولو كان طرفًا في اتفاق  ،في الخصومة التي صدر فيها

، وال تخضع التحكيما للمحكمة المختصة بنظر االعتراض على حكم يعد توافر الغش أو الحيلة مسألة موضوعية، يعود تقديره -4
  لرقابة محكمة النقض في ذلك.

  بحقوقه القائمة قبل صدور هذا الحكم.  ، إذا أثبت أن الحكم يمسالتحكيمتثبت مصلحة المعترض في االعتراض على حكم  -5

لو ال وجود االتفاق على األصلية لمختصة بنظر الدعوى هي المحكمة ا التحكيمالمحكمة المختصة بنظر االعتراض على حكم  -6

  .صيغة التنفيذ أم بعد ذلك التحكيموسواء حصل االعتراض قبل إكساء حكم  ،التحكيم

7- أبرز أحد الطرفين في وجه خصمه حكمًا تحكيميًا آخرًا محتجًا به في  ،م وأثناء نظر النزاعإذا كان النزاع قائمًا أمام هيئة تحكي

 التحكيمولكن ال يقبل اعتراضه أمام هيئة  ،فيكون من حق ذلك الطرف االعتراض على هذا الحكم لكونه من الغير ،مواجهته

بل يجب تقديم االعتراض أمام المحكمة المختصة بنظره لو ال وجود االتفاق  ،التي تنظر نزاعه مع خصمه الذي أبرز الحكم
  .التحكيمعلى 

ى األصلية إذا كان االعتراض طارئًا السلطة التقديرية في فصل هذه الدعوى، إما قبل الفصل يكون للمحكمة التي تنظر الدعو -8
في االعتراض أو بعد الفصل فيه، سواء كانت هي المحكمة المختصة بنظره، أم كان االختصاص يعود للمحكمة المختصة 

  .التحكيمبنظر الدعوى لو ال وجود االتفاق على 

ومن ثم بقاء هذا الحكم خاضعًا لقواعد  ،قائمًا بين طرفيه التحكيمعديل الحكم جزئيًا بقاء حكم يقتضي قبول االعتراض وت -9

  صيغة التنفيذ.  التحكيممما يستلزم طلب المحكوم له إكساء حكم  ،التحكيمقانون 

المعترض  التحكيميؤدي قبول االعتراض وتعديل الحكم كليًا إلى حلول الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير محل حكم  -10

بل يمكن تنفيذه وفقًا لألحكام الواردة  ،ومن ثم ال يحتاج إلى إكسائه صيغة التنفيذ ،وهو حكم صادر عن قضاء الدولة ،عليه

 ،صيغة التنفيذ التحكيمال يقوم الحكم الصادر برفض االعتراض مقام إكساء حكم  السوري؛ بينما في قانون أصول المحاكمات
  صيغة التنفيذ. ءهأن يطلب إكسا التحكيمكوم له في حكم لمحعلى ابل يجب 
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  التوصيات - ب

  استنادًا إلى النتائج السابقة يوصى المشرع السوري بالتوصيات اآلتية:

) 268من خالل اإلشارة صراحة في نص المادة ( ،التحكيمالنص صراحة على جواز تقديم اعتراض الغير على حكم  -1   

واإلشارة أيضًا في المادة ذاتها إلى جواز اعتراض الغير على حكم  ،ات السوري على ذلكمن قانون أصول المحاكم
  صيغة التنفيذ. التحكيمولو تم ذلك قبل إكساء حكم  التحكيم

) 269من خالل اإلشارة صراحة في نص المادة ( ،التحكيمالنص على المحكمة المختصة بنظر االعتراض على حكم  -2   

يقدم اعتراض الغير ((بحيث ُتضاف إليها فقرة جديدة بالصيغة اآلتية:  ،لمحاكمات السوري على ذلكمن قانون أصول ا
  .))التحكيمإلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى لو ال وجود اتفاق  التحكيمعلى حكم 

تعلق باعتراض الغير وبخاصة فيما ي ،التحكيمالنص على اآلثار المترتبة على الحكم الصادر باالعتراض على حكم  -3   

وخضوع  ،التحكيمالطارئ سواء أمام هيئة تحكيم أو أمام قضاء الدولة؛ وأيضًا أثر اعتراض الغير على تنفيذ حكم 
  .التحكيممسألة وقف تنفيذه للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى لو ال وجود اتفاق 

صيغة  التحكيمكساء حكم إل بالنسبة التحكيمالعتراض على حكم اقبول أو رفض الحكم الصادر ب أثرالنص على  -4   

 يقتضي تعديل حكم(() تتضمن اآلتي: 273ويمكن في هذا السياق إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة ( ،التنفيذ

عد التي وفقًا للقوا ،صيغة التنفيذالتحكيمطلب إكساء حكم  يوجبمما  ،حكم قائمًا بين طرفيههذا الجزئيًا بقاء  التحكيم
كليًا يؤدي إلى حلول الحكم الصادر في دعوى اعتراض  التحكيمفي حين أن تعديل حكم  ؛التحكيمنص عليها قانون 

. كما لألحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات مباشرة تنفيذه وخضوع ،المعترض عليه التحكيمالغير محل حكم 
  .))اعتراض الغير عليه صيغة التنفيذ عند رفض التحكيميجب طلب إكساء حكم 

ويمكن اقتراح النص اآلتي:  ،المعترض عليه التحكيماالعتراض على حكم في الصادر جواز الطعن بالحكم النص على  -5  
لذات طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر من المحكمة  ،الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير يخضع((

 .))التحكيمفاق لو ال وجود ات بنظر الدعوى المختصة
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Abstract 

Arbitration judgments shall be final in accordance with the legal rules decided by the Syrian and 
Jordanian legislators, and not subject to any means of appeal. However, an action to invalidate the 
arbitral judgment may be filed in accordance with the legal rules contained in the Syrian Arbitration 
Law and the Jordanian Arbitration Law However, the Syrian Code of Trial Procedure did not include 
opposition by third parties to appeal the verdicts, but rather a separate section، while the Jordanian 
Code of Civil Procedure considered it an unusual way to appeal verdicts, In the Syrian Code of Trial 
Procedure, third parties can object to the arbitration judgment, contrary to what the Jordanian 
legislator has stated in the Civil Procedure Code and the Arbitration Law.                                                                  

The Syrian legislator is required to state the concept of opposition of third parties (the first 
section), through the statement of the legal character of the opposition of others to the ruling due to the 
difference of jurisprudence and the judiciary around it, in addition to indicating the extent to which the 
arbitration judgment is subject to the opposition of others, who is this third party entitled to oppose.  
and then moving to the statement of the legal system of opposition by to third parties to the arbitration 
judgment (the second section), through the statement of the procedures to be followed, and their 
implications.                               

The research concludes with a set of results, and then a set of recommendations, which include 
the need to clarify the Syrian legislator's position on the opposition of others to the arbitration 
judgment, and provide for legal rules in relation to this Issue.                                                                                             

The analytical approach was used to clarify the legal texts governing the objection of third parties 
in the Syrian Code of Trial Procedures, along with the inductive approach in order to explain the 
opinion of the Syrian judiciary in this regard, and the comparative approach to explain the opinion of 
the Jordanian legislator on the opposition of others, with reference to the opinion of the Lebanese 
legislator where necessary.                                                                                                

Keywords: Third-party opposition, Character of opposition, Arbitration Judgment, Effects.                                                                                                            
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  الهوامش

). قانون أصول المحاكمات 212وحتى المادة  206ألردني (من المادة ) من هذه التشريعات: قانون أصول المحاكمات المدنية ا1(    
). 230وحتى المادة  224(من المادة ). قانون المرافعات المدنية العراقي 740وحتى المادة  668المدنية اللبناني (من المادة 

  ).  174الفصل ىحتو 168مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (من الفصل 

). قانون المرافعات المدنية والتجارية 274وحتى المادة  268من هذه التشريعات: قانون أصول المحاكمات السوري (من المادة )2(   
  ).305حتى الفصل 303). قانون المسطرة المدنية المغربي (من الفصل162وحتى المادة  158الكويتي (من المادة 

  ). 1949لعام ( )77) قانون المرافعات المصري القديم رقم (3(  

ي ال يقبل التحكيمالقرار (() منه على ذلك كاآلتي: 798) نص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني في المادة (4(  
. ))...التحكيم االعتراض. يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لوال وجود

باالعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة  التحكيميجوز الطعن في أحكام هيئة (() منه: 42التونسي في المادة ( حكيمالتوقانون 
ال تسري آثار أحكام المحكمين ولو ((): 325. وقانون المسطرة المدنية المغربي في المادة ())االستئناف التي صدر بدائرتها الحكم

نفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط ذيلت بأمر أو قرار الصيغة الت
  .))305إلى 303المقررة في الفصل 

) 2_1، مجلة المحامون، العددان(18/6/2007، تاريخ: 286، قرار:1018) الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية، أساس: 5(  
 .43، ص2008لعام

  .94، ص2015، مجلة القانون لعام2013، عام749، قرار: 813ي، أساس: ) نقض مدني سور6(  

، 2010) لعام12-11، مجلة المحامون، العددان (23/4/2008، تاريخ: 267، قرار: 334) محكمة النقض السورية، أساس: 7(  
  .1708ص

  .381ص يني،. منشور في: الحس26/3/2000، تاريخ: 19، قرار: 50) محكمة النقض السورية، أساس: 8(  

 .135، ص2015، مجلة القانون لعام2013، عام1050، قرار: 1137) محكمة النقض السورية، أساس: 9(  

 . 194ص ،استانبوليو . منشور في: طعمة8/6/1988اريخ: ، ت912، قرار: 2866) محكمة النقض السورية، أساس: 10(  

) 84الصادر بالمرسوم التشريعي رقم( ،عقود في القانون المدنيبآثار ال شرع السوري على القواعد المتعلقة) نص الم11(  

 ) وما بعدها.146في المادة ( ،)1949لعام(

  وما بعدها. 165ص  ،سليمانقصود (بالغير) يرجى مراجعة: حامد ولمزيد من التفاصيل حول الم) 12(  

، بينما تنحصر الخصومة بمصفي التركة السوري كمات) في قانون أصول المحا14وذلك استنادًا لنص الفقرة (أ) من المادة () 13(  
 منذ تعيين مصف لها، وإلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية، وفقًا لنص الفقرة(ج) من المادة ذاتها.

 . 389. منشور في: الحسيني، ص18/4/1999، تاريخ: 502، قرار: 967) نقض مدني سوري، أساس: 14(  

، 2001) لعام8-7، مجلة المحامون، العددان(29/12/1999، تاريخ: 1868، قرار: 2847) نقض مدني سوري، أساس: 15(  
 .760ص

أو إصدار حكم إضافي في  ،التحكيمفي هاتين المادتين على األحكام المتعلقة  بتصحيح أو تفسير حكم  التحكيم) ينص قانون 16(  
  .التحكيما هيئة طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلته

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو  - إال في األحوال التالية: أ التحكيمال تقبل دعوى بطالن حكم  -1(() على أنه: 50) نصت المادة (17(  
 وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفقًا التحكيمإذا كان أحد طرفي اتفاق  - كان هذا االتفاق باطًال أو سقط بانتهاء مدته. ب

تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغًا صحيحًا بتعيين محكم أو  التحكيمإذا تعذر على أحد طرفي  -للقانون الذي يحكم أهليته. ج
تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على  التحكيمإذا استبعد حكم  -أو بأي سبب آخر خارج عن إرادته. د التحكيمبإجراءات 

أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو التفاق  التحكيمإذا تم تشكيل هيئة  -ـتطبيقه على موضوع النزاع. ه
أو جاوز حدود هذا االتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل  التحكيمفي مسائل ال يشملها اتفاق  التحكيمإذا فصل حكم  - الطرفين. و

لمسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة با
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تقضي المحكمة  -2باطلة بطالنًا آثر في الحكم.  التحكيمأو كانت إجراءات  التحكيمإذا وقع بطالن في حكم  -األخيرة وحدها. ز
  .)) في الجمهورية العربية السورية إذا تضمن ما يخالف النظام العام التحكيمالتي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم 

صيغة التنفيذ وفقًا لهذا القانون إال بعد التحقق مما  التحكيمال يجوز إكساء حكم (() على أنه: 56) من المادة(2) نصت الفقرة (18(  
لف النظام العام أنه ال يتضمن ما يخا - أنه ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب -يلي: أ

 .))أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغًا صحيحًا - في الجمهورية العربية السورية. ج
، مجلة المحامون، 24/11/2013، تاريخ: 429، قرار: 5980بدمشق، أساس:  ة) محكمة البداية المدنية الحادية عشر19(  

  . 708، ص2015) لعام12-11-10-9-8- 7األعداد(

  .230استانبولي، ص. منشور في: طعمة  و31/12/1977يخ: ، تار716، قرار: 511النقض السورية، أساس:  ) محكمة20(  

  .242استانبولي، ص. منشور في: طعمة و25/6/1975ريخ: ، تا510، قرار: 401) محكمة النقض السورية، أساس: 21(  

 .387منشور في: الحسيني، ص. 30/9/1998، تاريخ: 1559، قرار: 1994) نقض مدني سوري، أساس: 22(  

  .387. منشور في: الحسيني، ص25/7/1999، تاريخ: 1157، قرار: 843) محكمة النقض السورية، أساس: 23(  

  .384 ص . منشور في: الحسيني،21/3/1996، تاريخ: 405، قرار: 689) محكمة النقض السورية، أساس: 24(  

 .383. منشور في: الحسيني، ص5/11/2000، تاريخ: 1553، 404) محكمة النقض السورية، أساس: 25(  

 .389. منشور في: الحسيني، ص16/5/1999، تاريخ: 848، قرار: 1404) محكمة النقض السورية، أساس: 26(  

 .394ص . منشور في: الحسيني،27/10/1996، تاريخ: 1542، قرار: 1810) محكمة النقض السورية، أساس: 27(  

) 6-5-4-3-2- 1، األعداد ("المحامون"، مجلة 17/5/2012، تاريخ: 210، قرار: 4044سورية، أساس: ) محكمة النقض ال28(  
  .122، ص2013لعام

  .259ص . منشور في: طعمة واستانبولي،14/8/1985، تاريخ: 1853) محكمة النقض السورية، قرار: 29(  

  .395ص . منشور في: الحسيني،8/2/1998، تاريخ: 127، قرار: 344) محكمة النقض السورية، أساس: 30(  
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  ملخصال

يعبر عن ألنه انين واألنظمة كرس كل من المشرعين األردني والسوري مبدأ استقالل القضاء في الدستور وفي مختلف القو
  والفصل بين السلطات.  ،سيادة القانون: عنصرين أساسيين هما

وقد تناولنا بالدراسة موضوع ضمانات استقالل القضاء الجزائي بشقيه الموضوعي والشخصي، حيث أوضحنا االختالف الواقع بين 
وتوصلنا إلى ضرورة قيام المشرع األردني بفصل سلطة االدعاء عن  ،التشريعين األردني والسوري حول استقالل وظائف القضاء الجزائي

سلطة التحقيق كضمان لتجسيد ذلك االستقالل، وناقشنا مقتضيات استقالل النيابة العامة وبينا مظاهره واقترحنا على المشرع األردني 
يفرد المشرع السوري قانونًا خاصًا بالنيابة العامة ينظم ، وأن مستقًال ًاقضائي ًاتعديل القانون الخاص بالنيابة العامة بهدف جعلها كيان

هيكليتها ويؤطر عملها. كما استعرضنا الصفات الضرورية لتحقيق استقالل شخص القاضي الجزائي. وخلصنا بنتيجة ذلك إلى عدم 
الواجب توافرها في شخصه كمرتكز تعارض دوره اإليجابي المتمثل في تدخله بالدعوى العامة بغية الوصول إلى الحقيقة مع صفة الحياد 

  الستقالله، وإلى وجود ارتباط بين تخصصه واستقالله كارتباط الشيء بعناصره. 

 .: استقالل، القضاء الجزائي، النيابة العامة، الحياد، التخصصالكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

) منه على 10م، حيث نصت المادة (1948حظي استقالل القضاء باهتمام واضعي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 
أن ُتنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادًال علنيًا  أن: "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع اآلخرين في

جعل ولهذا فقد بذلت جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي ل ته وأية تهمة جنائية توجه إليه".للفصل في حقوقه والتزاما
عالميًا، باعتباره من أهم مظاهر الفصل بين السلطات وسيادة القانون، بحيث كرسته غالبية  ل القضاء مبدًأ دستوريًااستقال

كرسا مفهوم استقالل القضاء كسلطة حيث  لذانن األردني والسوري الاالدستور الدساتير على مستوى العالم، ومن بينها
"السلطة القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها  أن: 1952ردن لسنة ) من دستور األ27جاء في المادة (

لدستور السوري لسنة ) من ا132ودرجاتها وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم الملك"، وبذات المعنى نصت المادة (
لك مجلس القضاء ويعاونه في ذ "السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل، على أن: 2012

) 134المادة (حيث جاء في الفقرة األولى من  ،المشرعين األردني والسوري على استقالل القضاة كل مناألعلى". كما أكد 
) من 97"القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، وهو ذاته نص المادة ( من الدستور السوري:

  الدستور األردني.

ن األمر يفترق أنواعه وأشكاله كافة، فإعلى الرغم من أن االستقالل شرط جوهري وضروري في عمل القضاء بو

                                                        
  2021 ، جامعة اليرموك،"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  سوريا، دمشق، جامعة الحقوقكلية ، القانون الجزائيقسم. 
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ذلك أن التشابه بين القضاء الجزائي والقضاء الحقوقي ال  ؛بخصوص بعض ضمانات هذا االستقالل بين الجزائي والحقوقي
ة مراحل الدعوى العامة بدءًا من االدعاء، مرورًا بالتحقيق، يمنع من وجود خصوصية للقضاء الجزائي تنبع أوًال من خصوصي

 ،وانتهاًء بالمحاكمة. مما يستتبع خصوصية في تشكيل عناصر هذا القضاء من نيابة عامة وقضاة تحقيق وإحالة وقضاة حكم
تحقيق التوازن بين حق  وتنبع ثانيًا من غاية القاضي الجزائي في البحث عن الحقيقة مسترشدًا بقناعته الوجدانية ضمن إطار

فإن القضاء  ،. ومن هذا المنطلق(Abdali, 2011, p. 43) الدولة في عقاب فاعل الجريمة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه
الجزائي يعد من أكثر المحطات تقييدًا لحرية الشخص وبمختلف األشكال حتى أنه يمكن أن تنتهي هذه الحرية باإلعدام 

الجزائي على درجة بالغة الخطورة تقتضي تمتعه باالستقالل الكافي  . ولذلك فإن وظيفة القاضيييدكأقصى حالة في التق
  لممارسة هذه الوظيفة على أتم وجه.

  إشكالية الدراسة

األردني  المشرعين من كل عليها ارتكز التي والضمانات التساؤل عن جدوى الدعائمتتركز إشكالية الدراسة في 
وهل تنسجم تلك الضمانات على أرض  ،والشخصي الموضوعي بعنصريه الجزائي القضاء استقالل دأمب تجسيد فيوالسوري 

 الواقع مع طبيعة العمل القضائي الجزائي من جهة وخصوصية تشكيل جسد القضاء الجزائي من جهٍة أخرى؟

   أهداف الدراسة

التشريع األردني والتشريع السوري، تسعى هذه الدراسة إلى تحديد ضمانات استقالل القضاء الجزائي في كل من 
والوقوف على مدى كفايتها في الجانب الموضوعي الستقالل القضاء أو في الجانب الشخصي، وذلك من خالل بيان مواطن 
النقص والقصور في اآلليات المعتمدة لتجسيد تلك الضمانات، وتقديم مقترحات تساهم في تجسيد االستقالل الحقيقي 

  للقضاء الجزائي.

  سابقةأهمية الدراسة والدراسات ال

الجزائي القضاء استقالل خصوصية من تنبع فائقة أهمية ذات الجزائي القضاء استقالل ضمانات موضوع دراسة ُتعد 
 األفراد حريات حماية بين التوازن بتحقيق المتعلق الجزائي القضائي العمل طبيعة مع منسجمة تكون أن يجب التي ذاته

 تشكيل خصوصية ومتوافقة مع جهة، من هذا بأمنه، يخّل من كل عقاب في وحقه وقيمه المجتمع الحمص وصون وحقوقهم
  .ثانية جهٍة من الجزائي القضاء جهاز

الجزائي بشكل محدد ومرّكز، بحيث  القضاء استقالل تتميز هذه الدراسة بأنها تسقط الضوء على موضوع ضمانات
 الموضوعية االستقالل وعناصر دعائم ت موضوع استقالل القضاء بأنها ُتعنى بتحليلتتفرد عن غيرها من الدراسات التي تناول

  بوظيفته في التشريعين السوري واألردني. الجزائي القضاء لنهوض الالزمة والشخصية

  ومن المراجع القانونية التي تم الرجوع إليها في إنجاز هذه الدراسة نذكر ما كان أقربها إلى موضوع البحث:  

 استقاللية معايير حول دليل(و ،)وفرنسا الجزائر بين القضائية السلطة استقاللية ضمانات( :اآلتية بالعناوين فقهية تبك -
  .)القضاء

 والقضاة القضائية السلطة(و ،)العربية القانونية النظم في القضائية السلطة استقاللية مبدأ( :وهي ،قانونية أبحاث -
 ).المتخصصون

 دراسةمنهج ال

هذه الدراسة بشكل أساسي على المنهج التحليلي والمقارن بهدف تحليل النصوص القانونية الناظمة الستقالل القضاء  تعتمد
الجزائي في التشريعين األردني والسوري، من أجل الوقوف على مواطن النقص والقصور أو الصواب فيهما، ومن ثم إجراء 

  يق استقالل القضاء الجزائي. مفاضلة بينهما للوصول إلى الضمانات األمثل لتحق
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   خطة الدراسة

االستقالل الموضوعي للقضاء  ضماناتتتوزع هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة، بحيث نتناول في المبحث األول دراسة 
 ذاتيةونحلل في المطلب الثاني  الجزائي،الجزائي عبر تقسيمه إلى مطلبين: نناقش في المطلب األول استقالل وظائف القضاء 

. أما المبحث الثاني فهو بعنوان الضمانات الشخصية الستقالل القضاء الجزائي، وينقسم إلى مطلبين: جهاز النيابة العامة
المطلب الثاني لدراسة الوسائل  خصصنستعرض في المطلب األول الصفات الضرورية في شخص القاضي الجزائي، ون

  ئي. التنظيمية الداعمة لالستقالل الشخصي للقضاء الجزا

  الموضوعي للقضاء الجزائياالستقالل  ضمانات: المبحث األول

ن: مفهوم موضوعي ومفهوم شخصي. ستقالل السلطة القضائية له مفهومان أساسيايرى الفقه القانوني أن مبدأ ا
ه بالنسبة فاالستقالل ال يكون كامًال إال إذا تحقق على صعيدين. تحققه بالنسبة للقضاء كسلطة من سلطات الدولة وتحقق

وهو الفصل  للقضاء بحيث يعني استقالل القضاء الموضوعي عدم المساس باالختصاص الحصري واألصيلللقضاة كأفراد. 
من خالل منع السلطتين التشريعية والتنفيذية أو أي جهة أخرى من التدخل في أعمال وصالحيات  ، وذلكفي المنازعات

ي توفير االستقالل بالمقابل فإن االستقالل الشخصي للقضاء ينحصر فمات لها. والسلطة القضائية أو توجيه األوامر والتعلي
 للقضاة كأشخاص، وعدم وضعهم تحت رهبة أي سلطة من السلطات الحاكمة وأن يكون خضوعهم لسلطان القانون فقط

(Kossa, 2015, pp. 147-148) .  

ئي في تجسيد مبدأ فصل السلطات بكامل أبعاده في النظام التي ُتحقق االستقالل الموضوعي للقضاء الجزا ضماناتالوتتركز 
 وسوف نفرد لدراسة كل منها مطلبًا مستقًالأو بالنسبة الستقالل النيابة العامة. سواء بالنسبة لوظائف القضاء الجزائي  ،القضائي

  وفق ما يلي.

  المطلب األول: استقالل وظائف القضاء الجزائي

ي الجزائي تنبع من خصوصية التشريع الجزائي نفسه وذلك الرتباطه الدائم بمسألة طالما أن خصوصية النظام القضائ
تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الفردية من جهة، والقيم والمصالح االجتماعية من جهٍة أخرى، فإن هذا األمر اقتضى 

من توفير قدر  محاكمة، بيد واحدة، وإنما ال بدباالدعاء والتحقيق االبتدائي وال المتمثلة، الجزائي أال تكون وظائف القضاء
على  التشريعات الجزائية المقارنة. وبالرغم من اتفاق كافة وظائفالمن االستقالل الموضوعي بين الجهات التي تتولى تلك 

الف مسائل االختن مسألة تخصيص قضاة يتولون التحقيق االبتدائي هي من بين سلطتي االدعاء والحكم، فإ وجوب الفصل
ة هي النيابة العامة كما فعل إذ ينحو بعضها باتجاه دمج وظيفة االدعاء والتحقيق ضمن مهام جهة واحد ؛تلك التشريعات بين
في حين يتجه بعضها اآلخر إلى الفصل التام بين الوظائف الثالث مسندًا كل وظيفة إلى  ،المصري واألردني ينمن المشرع كل

   وهو ما سنتناوله وفق اآلتي.. شرع السوريجهة مستقلة محددة كما فعل الم

  سياسة الجمع بين سلطة االدعاء وسلطة التحقيق أوًال: 

سلطة واحدة هي  الجزائية في قوانينها اإلجرائية خطة الجمع بين االدعاء والتحقيق االبتدائي في يد ألنظمةتتبنى بعض ا
اإليطالي، وسوني، وبعض األنظمة القضائية المقارنة (األلماني، كما هو الحال بالنسبة للنظام األنجلوسك ،"النيابة العامة"

فعلى الرغم من تكريسه لسياسة الفصل بين وظيفة االدعاء  ؛البرتغالي، والمصري). وقد نهج المشرع األردني هذ المنهجو
 أحد في األردنية ييزالتم حيث ذهبت محكمة ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 24/1ووظيفة الحكم (المادة 

 أن الحكم في القاضي اشتراك جواز لعدم تشترط الجزائية المحاكمات أصول قانون من) 24( المادة إن: "القول إلى أحكامها
مهمة االدعاء والتحقيق للنيابة العامة في المقابل  أسندالمشرع األردني  ن. فإ)1(فيها" العامة النيابة وظيفة تولى قد يكون

من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني). ويستند أنصار هذا االتجاه في تدعيم خطتهم إلى  51، 15، 11(المواد: 
  :مايلي العديد من الحجج، أهمها
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 مهمة وإسناد والتحقيق. المالحقة وظيفتي العامة النيابة مباشرة إلى اإلجراءات إنهاء في للسرعة العملية الحاجةتدعو  -
 البت وتأخير عمرها إطالة إلى يؤدي مما الملفات تراكم من يزيد فهو لذلك، تعطيٌل فيه حقيقت قاضي إلى التحقيق

 التي وتلك التحقيق تقتضي التي القضايا بين للتمييز واضحة معايير غياب عن فضًال العادية، القضايا في سيما ال فيها،
 .(Shams AL-Din, 2012, pp. 214-217) تستوجبه ال

 يحّتممما  العامة، النيابة يد في السلطتين بين بالجمع األخذ إلى بيةواألور اإلجرائية الجزائية التشريعات نم العديد اتجاه -
 .(Mahda, 1991, p. 146) الميدان هذا في وأسبقية تجربة من لها لما نظرًا بها االقتداء

 خالل العدلية، الضابطة رجال طرف من منجزال القرار استنساخ فيها يتم التحقيق على ُتحال التي الجنح قضايا غالبية إن -
 تجعل مميزات دون سطحي، بشكل والشهود والمشتكين بهم المشتبه إلى االستماع فيها يتم حيث األولي، البحث مرحلة
 تشتيت فيه متعددة جهات أمام الشهود سؤال أن ذلك إلى يضاف. القضية في الخاصة بصمته يترك التحقيق قضاء
 .(Fawzi, 2010, pp. 14-15) التحقيق في اتثغر وخلق للدليل

 يفرض أو حيادًا، وأقل تحيزًا أكثر يجعلها العامة النيابة بيد والتحقيق االدعاء وظيفتي بين الجمع نإ القول صحيحًا ليس -
 بحفظ األمر فيها ينتهي القضايا من العديد أن ذلك ؛الخاطئ االدعاء في المضي على واإلصرار االستمرار عليها

 وراق.األ
 المجرم إدانة يهمه وعادل عام خصم فهي الجزائية، الدعوى في ًاخصم العامة النيابة كانت وإن أنه سبق، ما إلى يضاف -

 من هو الشكلي والخصم ،اموضوعي اخصم وليست شكلي خصم أنها كما .(Al-Qudsi, 2011, p. 42) البريء وبراءة
 فهو الموضوعي الخصم أما الخصومة، في شخصية مصلحة لديه تكون أن دون لتنفيذها اآلخر الطرف إلى طلباته يوجه

 السيكولوجي الجو فإن عليه وبناًء تحقيقها، إلى للوصول جاهدًا ويعمل طلباته وراء من خاصة مصلحة لديه تتوافر من
. الجزائية الدعوى في العامة النيابة به تقوم الذي الدور في يتوافر ال خصمين، بين نزاع وهي العام، بمعناها للخصومة

 وفقًا يتصرف وإنما خاصة، بمصلحة عليه سيعود نزاع في طرفًا بوصفه يتصرف ال العامة النيابة عضو أن ذلك
 .(Al-Heeti, 2008, p. 101) العامة المصلحة لمقتضيات

 األمر أن طالما مة،العا النيابة ِقبل من التحقيق بوشر ما إذا السلطة استعمال إساءة من الخوف إلى يدعو ما هناك ليس -
  .(Mahda, 1991, p. 147) العامة للحريات النهائي الحارس باعتباره الحكم قاضي إلى النهاية في يعود

  والتحقيق االدعاء سلطتي بين الفصل ثانيًا: نظام

منهما إلى  َأخَذت العديد من التشريعات الجزائية اإلجرائية بنظام الفصل بين االدعاء والتحقيق االبتدائي وإسناد كل
سلطة مختصة، مثال ذلك األنظمة القضائية في كل من فرنسا وإسبانيا ولبنان وسورية، التي حافظت على قضاء التحقيق 
كجزٍء من تاريخها، وكدعامٍة أساسية لتعزيز شروط المحاكمة العادلة، بحيث منحت قضاة التحقيق هامشًا واسعًا من 

   .(Mahdi, 2008, p. 397) االستقالل

التي  األسانيد من العديد إلى ذلك في مستندين السلطتين بين الجمع اتجاه إلى النقد سهام االتجاه هذا أنصار ويوجه
  :اآلتية النقاط حول تتمحور

جوهريًا من حيث طبيعة  اختالفًا والتحقيق االدعاء من كل الختالف بطبيعته الزم والتحقيق االدعاء سلطتي بين الفصل -
 االدعاء، تساند التي األدلة تجميع ثم العامة الدعوى بتحريك يتمثل االدعاء ذلك أن دور ؛امهاختصاص كل من

 الخصومة، موقف منه ومن هذا المنطلق كانت النيابة العامة طرفًا يواجه المدعى عليه، ويقف .القضاء لدى وتدعيمها
 .Hosni, 1988, p) عليه العامة الدعوى امةإلق األدلة تحري طريق عن مصلحته غير في يسعى من موقف األقل على أو

620).  
 اكتشاف إلى تسعى بل عليه المدعى من الخصومة موقف تقف ال التحقيق وعلى النقيض من ذلك فإن سلطة         

 تامة، حيدة في بينها الترجيح ثم براءة، أدلة أو إدانة أدلة كانت سواء الدعوى، أدلة جميع عن عبر التنقيب الحقيقة
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 أو المحاكمة إلى عليه المدعى إلحالة األدلة بكفاية إما قرار واتخاذ الدعوى، أطراف ألحد انحياز فيه مسبق رأي وبغير
  . عليه والمدعى االدعاء بين" محايدًا حَكمًا" النحو هذا على فُتمّثل .كفايتها لعدم نظرًا المحاكمة بمنع قرار

 في جمعها وعدم الجزائي القضاء وظائف توزيع في تتمثل أساسًا الجزائية اإلجراءات في القضاء حيدة ضمانات تتمثل -
 ضد العامة الدعوى ُتحرك العامة فالنيابة التحيز؛ دون للحيلولة الوظائف هذه بين الفصل هو فاألصل. واحدة وظيفة

 ُتعنى التي المحكمة إلى هاأساس على إلحالته ووزنها األدلة بجمع تقوم أخرى جهة التحقيق وظيفة وتتولى منه، المشتكى
 الجزائي القضاء وظائف بين الفصل الفقه بعض شبه وقد. العامة الدعوى في والفصل المطلقة الحقيقة عن بالبحث
 جهات استقالل مبدأ االستعاضة عن إلى آخر جانب ذهب كما والقضائية، والتنفيذية التشريعية السلطات بين بالفصل
  . (Sorour, 2002, p. 373) الجزائي القضاء وظائف بين الفصل بمبدأ الجزائي القضاء

 الجمع بين سلطتي المالحقة والتحقيق بيد النيابة العامة قد يؤدي إلى اإلصرار على تأييد االدعاء الخاطئ الذي قد يؤدي -
أثناء  في أن يبرهنوا صحة موقفهم ـــ وتلك طبيعة الكائن البشريـــ سيحاولون أعضائها، ألنهم بعض  عنيصدر  قد

وبالتالي من األحوال، األمر الذي يجعلهم متحيزين لتصرفاتهم وآرائهم المسبقة تقرير مصير التحقيق بأي حال ،
   .(Homad, 1987, p. 453) يتجردون من صفة الحياد

 لعدم هنا ةعالق ال إذ نظريًا، أمرًا تكون تكاد الخصومة شكلية ألن شكلي، خصم العامة النيابة وجاهة لالحتجاج بأنال  -
 تقرر ذلك ومع أيضًا، شخصية مصلحة له تليس الحكم قاضي أن ذلك الدعوى. في العامة للنيابة شخصية مصلحة وجود
  االبتدائي. التحقيق وظيفة وبين الحكم إصدار في وظيفته بين الفصل

ل من هذه الوظائف على ال شك في أن مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي له أهمية مزدوجة؛ فهو يضمن رقابة كو
األخطاء ومحاولة تفادي العيوب من جهة، ويضمن حياد القاضي الجزائي من جهٍة أخرى،  كشفأعمال األخرى مما يفيد في 

 ما وهووهو ما يتفق مع النظر إلى القضاء كضمان لحماية الحقوق والحريات وكمحور أساسي في تجسيد األمن القضائي. 
عبر عن هذا المبدأ فيما قرره من أنه ال يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى  حيث تبنيه إلى القانون السوري جنح

ومن أنه ال يجوز لقاضي التحقيق أن  من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري)، 24(المادة  وظيفة النيابة العامة فيها
وهو ما أّكدته محكمة النقض  اكمات الجزائية السوري).من قانون أصول المح 56ينظر في الدعوى التي حقق فيها (المادة 

 أو النيابة أعمال من بعمل الدعوى في قام قد كان إذا الحكم في يشترك أن القاضي على يمتنع السورية بقولها: "
  .)2(التحقيق"

النائب العام وبالمقابل تتجلى بعض مظاهر التخلي عن المبدأ في القانون السوري في خضوع قضاة التحقيق لمراقبة 
وفي قيام هذا األخير باإلشراف على الدوائر القضائية وتمثيل  من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري). 14/1المادة (

 ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري) 15/1(المادة  السلطة التنفيذية لدى تلك الدوائر والمحاكم في آن واحد
يابة عامة أو قضاة تحقيق وجد فيها نت الفي المراكز التي  بوظائف الضابطة العدليةصلح في مناطقهم وأيضًا في قيام قضاة ال

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري). 167و 7ن: ا(المادت

 فكرة ترجيح إلى لكل منهما فإننا نميل المتناقضة وما تم عرضه من األسانيدالمقارنة بين النهجين السابقين وبنتيجة 
 التخاذ ضرورية والتحقيق وذلك انطالقًا من أهمية مرحلة التحقيق االبتدائي باعتبارها مرحلة االدعاء سلطتي بين الفصل

 العادلة. المحاكمة شروط لتحقيق فتمهد بذلك البراءة، قرينة عليه للمدعى تحفظ كونها في بالحرية وأيضًا الماسة اإلجراءات
 العقاب في الدولة حق القتضاء العامة بالدعوى االستمرار ضرورة بين التعارض فيها يتجلى التي ةالمرحل أنها ذلك من واألهم

 إسناد تم إذا إال يتوافر ال كله أخرى. وهذا جهٍة من الدفاع وحقوق الفردية الحرية وصيانة جهة، من الجريمة ومكافحة
رأي مسبق، األمر الذي يدعم إمكانية  ادعاء من قبل وليس لهتوَل االتلم  ومستقلة محايدة قضائية جهة إلى التحقيق وظيفة

 . (Hosni, 1988, p. 560) الجزائي تحقيق استقالل فعال في جميع وظائف القضاء
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  ذاتية جهاز النيابة العامة المطلب الثاني: 

عن المجتمع إلقامة الدعوى  على الرغم من اتفاق األنظمة القانونية على الوظيفة األساسية للنيابة العامة بكونها مفوضة
من قانون أصول  2العامة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي من أجل اقتضاء حقه في عقاب كل من يرتكب جريمة (المادة 

ن ذلك لم يمنع اختالف الفقه إفلمحاكمات الجزائية السوري)، من قانون أصول ا 1المادة  ،المحاكمات الجزائي األردني تقابلها
قبل  بنتيجة الخلط في تصنيفها، حيث وصفت من  ل طبيعتها القانونية بسبب اختالف الرؤية حول تبعيتهاوالقضاء حو

الدساتير السورية المتعاقبة بأنها مؤسسة قضائية في نفس الوقت الذي تضعها فيه تحت رئاسة السلطة التنفيذية (وزير 
السوري أعضاء النيابة المشرع من المشرع األردني و من الدستور السوري)، وأيضًا فقد وصف كل 137العدل) (المادة 

 56 دتاناالعامة بأنهم قضاة في ذات الوقت الذي يربطانهم بقاعدة تسلسل السلطة ويلزمانهم باتباع أوامر رؤسائهم. (الم
 11المادة تقابلها  ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 10من قانون السلطة القضائية السوري، والمادة ) 57و

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني).

 أعضاؤها يخضع يرأسها وزير العدل حيث السلطة التنفيذية شعبة من شعب العامة النيابةمن عد الفقه القانوني  فمن
 العام للنائب يخضع وجميعهم الوظيفية درجاتهم تسلسل وفق رؤسائهم بأوامر يأتمرون فهم الرئاسي؛ والتدرج التبعية لقاعدة

. كما أن أعضاء النيابة العامة ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق للكلمة، ألنهم ال (Jokhdar, 1991, p. 47) العدل لوزير ثم ومن
يقومون بما يقوم به القضاة من أعمال، خاصًة في التشريعات التي لم تمنحهم سلطة التحقيق. وتبرير ذلك ـــ بحسب هذا 

 التي والقانونية الواقعية األسانيد وعرض الطلبات تقديم تنحصر في ادعاء النيابة العامة كسلطة ملع الرأي ـــ أن طبيعة
 إحالتها بمجرد ينتهي فال الدعوى، استمرت طالما مستمر عملها أن يعني مما تنفيذه، إلى والسعي الحكم في والطعن تدعمها

 تنفيذ إلى الدولة سعي ُتمثل باعتبارها" إداري تنفيذي" بطابع النيابة العامة أعمال اتصاف ذلك على ويترتب. القضاء إلى
 متعارضة وأسانيد طلبات بين موازنة كونها حيث من" القضائية الصفة"ولذلك ال يمكننا أن نخلع على تلك األعمال  .القانون

بينها ترجيحال ثم (Hosni, 1988, p. 621).  

تأخذ من القضاة صفاتهم ومميزاتهم، حيث يسمح القانون باالنتقال ما بين  ةهيئة قضائي النيابة العامة ومنهم من قال إن 
من تشكيل المحكمة، يضاف إلى ذلك أن  ًامهم ًامالكها ومالك القضاة، كما أن تمثيلها اإللزامي أمام المحاكم يجعلها جزء

يذهب هذا فة والتدرج الرئاسي مساءلة أعضائها تتم عن طريق مخاصمة القضاة. وأما عن مسألة خضوعها لقاعدة التبعي
مجرد  هي العدل لوزير نظرًا ألن تبعيتها ،الرؤساء ال تخّل بكونها هيئة قضائية االتجاه للقول بأن تبعية النيابة العامة لسلطة

 سير بكيفية يتعلق إداري اختصاص مجرد هو العدل وزير يملكه ما ألن وذلك التنفيذية، للسلطة تابعة تجعلها ال إدارية تبعية
 االشراف حق عليهم العامة، فله ألعضاء النيابة القضائي االختصاص مضمون يمس أن دون اإلدارية الناحية من العمل

 على وإنما يترتب ،والبطالن الصحة حيث من تصرفاتهم على تؤثر وأوامر ال وبالغات قرارات شكل على والتوجيه والرقابة
 عن ونيابية تختلف إدارية هي رئاسة النيابة أعضاء على العام النائب أن رئاسةفي حين هذا المسلكية.  مسؤولية مخالفتها

 المجتمع من المفوض هو العام النائب أن ذلك ومرجع ومباشرتها العامة الدعوى بتحريك يتعلق فيما العدل وزير رئاسة
 ألوامره مخالفة كل فإن وعليه هذه الوكالة صفة منه يستمدون النيابة أعضاء وجميع. العامة الدعوى على الموكل واألمين
  .قانونًا أعمالهم بطالن إلى تؤدي

 وتقديم الدعوى بتحريك قيامهم حين بها والتقيد أوامر رؤسائهم إطاعة على تقتصر النيابة العامة أعضاء كما أن تبعية
 مباشرتهم أثناء في بها يتقدمون تيال الشفهية مطالعاتهم في أو الدعوى تحريكهم بعد االلتزام هذا وينتهي. الخطية مطالباتهم
 ,Jokhdar) "طليق اللسان فإن أسيرا القلم كان إذا" تقول التي الشهيرة القاعدة جاءت هنا من. القضاء أمام للدعوى

1991, pp. 48-50).  

يابة فإن جوهر الرأي السابق ينطلق من تشبيه حق اإلشراف الذي يتمتع به وزير العدل على أعضاء الن ،الحقيقة وفي
 منهم يقع ما لكل لمحكمتهم، حيث يكون لهم تنبيههم التابعين القضاة العامة بسلطة االشراف الممنوحة لرؤساء المحاكم على
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 أعمال في ال تعني سلطة اإلشراف هذه ـــ وفق هذا الرأي ـــ تدخًال ،وظيفتهم. ففي الحالتين مقتضيات أو لواجباتهم مخالفًا
   .(Sorour, 1993, p. 12) القضاة القضاء ومساسًا باستقالل

ن العالقة التي تربط النيابة العامة بوزير العدل ال تضفي على عملها الطابع التنفيذي البحت، إرى أن القول إال أننا ن 
ن المشرع قد قصر تبعية إجريمة تخل بأمنه، وكذلك القول  وإنما يبقى عمًال قضائيًا يبتغي حماية القانون والمجتمع من كل

إذ يؤكد الواقع العملي  ؛لنيابة العامة للسلطة التنفيذية على مجرد التبعية اإلدارية، ال يعدو كونه قوًال شكليًا ال فائدة منها
تأثير السلطة التنفيذية على عمل النيابة العامة من خالل التدخل المستمر في قراراتها. األمر الذي قد ينتج عنه إمكانية 

ى الخصوم فيما إذا مارست السلطة التنفيذية الضغط على النيابة العامة في عملها، وهذا ما ال توجيه االدعاء الباطل إل
  .يتصور حدوثه فيما لو استقلت النيابة العامة تمام االستقالل عن السلطة التنفيذية

 تكوينها بحكم لقضائيةا السلطة من يتجزأ ال جزء هي العامة النيابة نإ القول إلى نميل كنا وإن فإننا ،ثانية ناحية ومن
جسد القضاء الجزائي دون أن يعني هذا  إزاء النيابة جهاز استقالل مظاهر إرساء من يمنع ال ذلك نفإ والوظيفي، العضوي

  . االستقالل خلع الصفة القضائية عنها

عدنص وجود إال ذلك في يقيدها إذ ال ؛العامة تحريك الدعوى العامة حريتها في النيابة استقالل مظاهر أهم من وي 
 دخلت دعوى في تكميلي تحقيق بإجراء تكليفها أو العامة الدعوى بإقامة يأمرها أن الحكم خاص. وال يمكن لقضاء قانوني
 كأن كتابيًا، أو شفهيًا وظيفتها أداء في طريقتها بسبب النيابة إلى اللوم يوجه أن الحكم لقضاء يجوز المحكمة، كما ال حوزة
 إال عليه فما المؤاخذة تستدعي تصرفاتها على مالحظات أي له تكان وإذا. مرافعتها استغرقته الذي لوقتا طول على يلومها
 وال بطلباتها كون هذه المحاكم ال تتقيد الجزائية المحاكم لدى آرائها بسط إضافًة إلى حريتها التامة في .العام النائب إبالغ
  للجريمة. وصفها بكيفية

ى تتمكن سلطة االدعاء من ممارسة وظيفتها األساسية في إقامة الدعوى العامة ومباشرتها نه حتهي أخالصة القول 
بحياد وموضوعية تامة ال بد من تجسيد مبدأ االستقالل الفعلي ألعضائها، وهذا يقتضي أن تكون النيابة العامة جهازًا 

-Al) داخل السلطة القضائية ومستقًال ًامتفرد ًاانونيق ًامستقًال عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبعبارة أخرى كيان
Qudsi, 2011, p. 39) س إنشاء هيكلية ذاتية مستقلة لها بحيث تتضمن كادرًاويتم ذلك عبر إفراد قانون خاص بها يكر .

بة العامة وينظم عمل للنيا ًاذاتي ًاإداريًا وقضائيًا يعمل في نظامه القانوني تحت اشراف رئيس النيابة العامة، مما يجسد حكم
    أعضائها ويضمن عدم خضوعهم لتأثير أي سلطة أخرى.

يتضح لنا مدى أهمية االستقالل الموضوعي للقضاء الجزائي حتى يتمكن من أداء مهمته، إال أن ، وفي ضوء ما سبق
اء الجزائي وسنقوم من توافر جانب االستقالل الشخصي للقض إذ ال بد ؛هذا الجانب من االستقالل غير كاٍف بحد ذاته

  بدراسة ضمانات تحقق هذا الجانب في المبحث اآلتي. 

  الضمانات الشخصية الستقالل القاضي الجزائي: المبحث الثاني

المقصود باالستقاللية الشخصية أو الذاتية للقاضي الجزائي استقالليته إزاء أي نوع من التدخالت أو الضغوط في 
ا الوجه من االستقاللية بدوره بعدين؛ األول متعلق بشخص القاضي وما يملكه من مجرى حكمه بقضية محددة. ويحوي هذ

ا معد منهصفات ضرورية تدعم استقالله، والثاني متعلق بالوسائل التنظيمية الداعمة الستقالله. ولذلك سنقوم بدراسة كل ب
  في مطلب مستقل وفق اآلتي.

  لجزائيالمطلب األول: الصفات الضرورية في شخص القاضي ا

ال يمكن للقاضي الجزائي أن يكون مستقًال على المستوى الشخصي إال إذا توافرت لديه مجموعة من الصفات الضرورية 
 في شخصه، هي في ذات الوقت ركائز نجاحه في تحقيق العدالة الجزائية، ومن أهم هذه الصفات، ما يلي:

  



  دراسة مقارنة بين القانون األردني والقانون السوري ضمانات استقالل القضاء الجزائي:                                                                     760
  

  أوًال: الحياد والنزاهة 

قانون تتوقف على تطبيقه المحايد فإن االستقالل وحده ال يضمن سالمة ميزان العدل ما لما كانت القيمة الموضوعية لل
لم يكن حعنصرًا م كمًال كم القاضي غير خاضع لعوامل التحكم، وهو ما يسمى "بالحياد". ولذلك فإن حيدة القضاء تعد

ة األولى أو الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها . فالخاصي(Sorour, 2002, p. 369) الستقالله، ألنها تؤكد الثقة في القضاء
القاضي الجزائي حين مباشرته لعمله هي الحياد الذي يمكن تعريفه بأنه "عدم التحيز". وعدم التحيز يفترض في القاضي قوة 

بعة بروح الشخصية التي تجعله بمعزل عن التأثر بالمؤثرات الداخلية الذاتية والخارجية، فيفصل في النزاع بكل موضوعية مش
العدالة واإلنصاف. وقد عرف الفقه الفرنسي الحياد بأنه "حرية الذهن من كل تعصب"، كما عرفته المحكمة األوروبية لحقوق 

  .(Roets, 1997, p. 35) بأنه: "عدم التجاوز والتعصب" Piersackاإلنسان في حكمها الصادر في قضية 

 ليست وظيفته إنف القضائي، للنزاع نظره عند عليه يرتكز الذي ألساسيا مبدأه الحياد كان وإن عام، بشكل فالقاضي،
 من ًامهم آخر جانبًا تشمل ألنها ذلك، من وأعمق أسمى هي بل الشكلية، بجوانبها وإحاطة للخصومة إداري تسيير مجرد
 كافة في تدخله إلى حاجةال تبرز المنطلق هذا ومن. النهائي حكمه في سيكرسها التي الحقيقة عن البحث وهو ،النزاع ذلك

 دور يختلف إذ قضاء، كل طبيعة باختالف التدخل درجة تفاوت مع إداريًا، أم جزائيًا أم مدنيًا أكان سواء القضاء، فروع
 المشرع له يحددها معينة ووسائل محددة إثبات بطرق مقيد المدني فالقاضي الخصومة، طبيعة بحسب تدخله ودرجة القاضي

 وشدة الجزائية الخصومة خصوصية من ينبع اإليجابي دوره فإن الجزائي القاضي أما. المحاكمات وأصول اإلثبات قوانين في
 ومن المدني، اإلثبات عن تميزه التي وخصائصه المستقلة ذاتيته الجزائي لإلثبات إن ذلك والمجتمع؛ األفراد على خطورتها

 والتي المتهم حماية في جوهرية كدعامة" البراءة قرينة" بمبدأ محكوم الجزائية المواد في اإلثبات أن الخصائص هذه أبرز
 في رئيسًا فاعًال إيجابيًا دورًا الجزائي القاضي على يفرض ذلك كل. يقيني نحو على إدانته ثبوت حتى براءته أصل تفترض
 أدلة، من الخصوم يقدمه ابم يكتفي بأال ذلك سبيل في ملزم وهو عليها، الدليل وإقامة مصادرها كل في الحقيقة عن البحث

 يتمتع وهو فيها، والقصور النقص وتكملة وتقديرها وفحصها األدلة عن البحث عليه بل المدنية، الخصومة في الشأن هو كما
  .(Al-Hafi, 2012, p. 14) دليل بأي االقتناع في واسعة بحرية ذلك إزاء

 في كاملة وحرية واسعة بسلطة الجنائية المسائل في وقد أّكدت محكمة النقض السورية على أن القانون أمد القاضي
 من يختار مصراعيه على اإلثبات باب له ففتح بها، المتهمين عالقة حقيقة على والوقوف ثبوتها، عدم أو الجرائم ثبوت تقصي

  .)3(الحقيقة عن الكشف إلى موصًال يراه ما طرقه كل

ابي للقاضي الجزائي في الدعوى العامة يتعارض مع صفة الحياد وقد يوحي االجتهاد القضائي السابق بأن الدور اإليج
أن القاضي الجزائي ملزم بالفصل والحكم في النزاع المعروض عليه، ولكن بما أن ذلك الدور ال يعني الواجب توافرها فيه، 

يعة الوظيفة القضائية في لكونه يتعلق بطب هيعي أو غموضه؛ ألن هذا األمر بدحتى ولو قابلته حالة من فقدان النص التشري
جميع المجاالت القانونية والتي تحتم على القاضي أن يصدرًا حكمًا في النزاع، وإال عد ممتنعًا عن إحقاق الحق ومنكرًا 

من أجل العامة في الدعوى  القاضي الجزائي هو الحاجة إلى تدخل هبل المقصود ب .(Al-Dakouki, 2015, p. 13) للعدالة
حقيقة، وهو ما يقتضي أن يكون تدخله تدخًال محايدًا ال يتقيد فيه بما يقدمه إليه أطراف الدعوى من أدلة، الوصول إلى ال

وإنما له سلطة وعليه واجب أن يبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جميع اإلجراءات لتحقيق الدعوى والكشف عن "الحقيقة 
  .(Hosni, 1988, p. 417) صورها إلى الواقع بأقرالموضوعية الفعلية"؛ أي الحقيقة في كل نطاقها وفي 

باشر مهامه وهو على صفاء تام من الدعوى فالقاضي الجزائي المستقل هو الذي يكون محايدًا في كل تصرفاته بحيث ي
فال يجوز له أن يستمع إلى رواية أحد عن  ؛(Ali, 2006, p. 582) خالي الذهن من أي علم سابق بها المنظورة أمامه؛ أي

لواقعة في غير جلسة التحقيق خشية أن يقع عليه تأثير غير مباشر بتصور معين عن الجريمة يجعله يسير في إجراءات ا
التحقيق على هداه دون أن يشعر بذلك. كما ينبغي أال يتأثر بما ُتصوره وسائل اإلعالم والصحف عن الواقعة أو مواقع 

، وأال يتجه في تحقيقاته إلى (Akeeda, 2001, p. 454)لهذا التصور  ًةمالتواصل االجتماعي وأال يتجه اتجاهًا معينًا خد
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اإلدانة فقط، وإنما ينبغي أن يقيمها على فرضيتي البراءة أو اإلدانة، وأن يتحرى الحق أينما كان، كي يطمئن ضميره إلى ما 
   .(Al-Marsafawi, 1990, p. 32) اء أدت إلى ثبوت التهمة أم نفيهابين يديه من أدلة، سو

ونزوًال عند ضرورة تكريس صفات الحياد والنزاهة واالستقامة في عمل القاضي تتجه غالبية األنظمة القانونية إلى وضع 
قائمة بالواجبات الوظيفية التي ينبغي على القاضي أن يؤديها أثناء ممارسة عمله وقائمة بالمحظورات التي ينبغي عليه 

ردني والسوري عدم جواز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى، ومنع اشتغال تجنبها. مثال ذلك في التشريعين األ
المداوالت، وعدم جواز الجمع في محكمة  فشاء سرإالقضاة بالسياسة أو حتى إبداء اآلراء والميول السياسية، وعدم جواز 

بة من الدرجة الرابعة فما دون. وقد جعل واحدة بين قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرا
السوري واألردني أي مخالفة لواجبات القاضي بمثابة خطأ أو زلة مسلكية توجب معاقبته تأديبيًا (المواد: ين كل من المشرع

  من قانون استقالل القضاء األردني).  38، 36، 16من قانون السلطة القضائية السوري والمواد:  90، 88، 82، 81، 78

تشكيل لجنة تابعة للمجلس القضائي مهمتها إعداد مدونة قواعد السلوك  ويتفرد المشرع األردني عن السوري بأنه أقر
من قانون استقالل القضاء  43القضائي وأي تعديالت الزمة عليها، حيث أسماها (لجنة قواعد السلوك القضائي) (المادة 

م أن الهدف من هذه المدونة هو 2017اعد السلوك القضائي األردني لسنة ) من مدونة قو3األردني). حيث أّكدت المادة (
تعزيز استقالل ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة 

  ء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد وتجرد. القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة االحترام لدورها في إرسا

وفي ضوء ما سبق فإنه ال مندوحة لنا من القول بضرورة أن ينحو المشرع السوري منحى المشرع األردني فيوكل إلى 
لجنة محددة مهمة وضع قواعد للسلوك القضائي حتى يمكن تجسيد النزاهة واالستقامة كقيم أخالقية متأصلة في سلوك 

  معه وجودًا وعدمًا. القاضي تدور 

  ًا: الكفاءة والتخصصنيثا

يقصد بالكفاءة، القدرة على أداء العمل في الوقت المحدد وبالصورة المثلى، بأقصى ما يمكن من عزم ومسؤولية 
 دوتكامل وإبداع. والكفء هو من يمتلك المهارات العقلية والثقافية والخبرة الالزمة ألداء عمله على أكمل وجه. ولذلك يع

  .(Hamli, 2011, p. 50) مفهوم الكفاءة مالزمًا لمفهوم الفعالية

وينعكس حسن اختيار القضاة ــــــ بمراعاة ما تحلُّوا به من وعي وثقافة وخبرة ـــــــ على أداء المؤسسة القضائية، بحيث 
عادي للقضاة يمكن أن يسير العمل القضائي يجعلها أكثر فاعلية على تحقيق أهدافها بمستوى عال كمًا وكيفًا. إذ إن األداء ال

حرصًا من المشرع السوري على  شدوقد كان المشرع األردني أ. (Ali, 2006, p. 597) لكنه ال يرقى به إلى التفوق والتميز
ضرورة كفالة هذا المبدأ حين اشترط عدم جواز تعيين شخص في وظيفة قاض إال بعد التحقق من كفاءته وصالحيته 

  من قانون استقالل القضاء األردني).  10ظيفة القضائية (المادة للو

كما أن هناك عالقة وثيقة بين تخصص القاضي وكفاءته، ألن التخصص في مجال معين من شأنه أن ينمي كفاءته 
  .(Belgraf, 2016, p. 57) ويحفزه نحو اإلبداع وتطوير الذات لتحقيق النجاح في العمل القضائي الذي تخصص به

ن: المستوى األول هو التخصص بمعناه الواسع، ويقصد به تقيد القاضي بالنظر في اوللتخصص القضائي مستوي
مثال ذلك تخصص القاضي بنظر األمور  ؛منازعات فرع واحد من فروع القضاء المختلفة، له تشريعاته الخاصة وفقهه الخاص

، ويقصد به التخصص الدقيق في كل جزئية من جزئيات النشاط الجزائية. أما المستوى الثاني فهو التخصص بمعناه الضيق
مثال ذلك تخصص القاضي الجزائي في قضايا  ؛النوعي الذي يقوم به القاضي، بما يضمن القدرة على إنجازه بفاعلية عالية

ا الجزائية دون ويقصد بتخصص القاضي الجزائي استقالله بالفصل في القضاي .(Hanna, 2016) األحداث أو قضايا اإلرهاب
غيرها، وعدم انتدابه أو نقله للنظر في منازعات أخرى، وذلك بعد إعداده إعدادًا خاصًا يؤدي إلى إلمامه بالعلوم الجزائية 
األساسية والمساعدة، واستمرار ذلك مما يحقق له خبرة خاصة واتساقًا أفضل في مجرى الفصل في المسائل والمنازعات 

-Al) خصص مطلقًا وعامًا أو مقيدًا ونوعيًا وفي أي مرحلة من مراحل تدرج السلك القضائيالجزائية، سواء كان الت
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Rashoudi, 1998, pp. 151-152) غلقًا علىوبعبارة أخرى فإن تخصص القاضي الجزائي يعني أن يصير القضاء الجزائي م .
  .(Hosni, 1988, p. 764) قضاته الذين ُأعدوا له واكتسبوا خبرة العمل فيه

وال يزال مبدأ التخصص بعيدًا عن مجال التنظيم القضائي السوري واألردني؛ إذ ال يوجد قضاة مختصون في القضايا 
الجزائية وآخرون مختصون في القضايا المدنية، وإنما يمارس قضاة المحاكم أنفسهم وظائف القضاء الجزائي تارًة، ووظائف 

القضاء المدني تارًة أخرى. أي أن القاضي ين لينظر في جميع القضايا المًاأو قاضي ًاجزائي ًاحالة إليه، وليس ليكون قاضيعي 
ما هو إال مجرد تقسيم إداري، يهدف إلى تنظيم المحاكم إداريًا ف ،. أما تقسيم المحاكم والدوائر إلى جزائية ومدنيةًامدني

مل إداريًا بين القضاة ويعين عمل كل قاضي في تسهيًال على المتقاضين، بحيث يتولى المجلس القضائي مهمة تقسيم الع
  .(Al-Qudsi, 2011, p. 14)بداية كل عام 

ومن األهمية بمكان أن ننوه هنا إلى ضرورة التمييز بين سياسة تخصيص قضاء مستقل لنظر قضايا معينة، وبين مبدأ 
يا، وأن يكون مؤهًال من الناحية النظرية التخصص القضائي والذي يعني أن يكون القاضي متفرغًا لنظر نوع معين من القضا

العلمية والتطبيقية العملية، لنظر تلك القضايا. فعلى الرغم من وجود توجه، في الوسط القضائي بوجٍه عام، والوسط الجزائي 
 كم األحداث ومحاكم اإلرهاب،بوجٍه خاص، نحو تعزيز فكرة التخصيص من خالل إحداث عدد من المحاكم المتخصصة كمحا

ن التوجه المذكور لم يكن متبوعًا بإرساء دعائم تخصص القضاة، فتخصيص المحاكم ال يؤدي بالضرورة إلى تخصص إف
  .(Burles, 2006, p. 736) القضاة، وال جدوى لألول دون تحقق الثاني

كافي بفروع بقي أن نشير إلى أن التخصص الدقيق المجرد للقاضي الجزائي في مجال معين ال ينفي ضرورة العلم ال
القانون األخرى وتوافر الخبرة الفنية بتطبيقها؛ فالنظام القانوني متكامل، وقد يطلب من القاضي الجزائي الفصل في مشاكل 
غير جزائية؛ كالدعوى المدنية التابعة للدعوى العامة، وبعض المسائل األولية التي يتوقف على حسمها الفصل في الدعوى 

  .(Hosni, 1988, p. 766) العامة

 والتخصص والكفاءة أهدافه، تحقيق على قضاته قدرة على تتوقف الجزائي القضاء جهاز فعالية نهي أ القول خالصة
 إلى سعيًا الجزائيين، القضاة الختيار أساسي كمعيار والتخصص الكفاءة مبدأ واعتماد تفعيل فإن وعليه. ذلك إلى الوسائل هي

 يقوم كونه وأنواعه، القضاء فروع من غيره عن الجزائي القضاء استقالل عناصر أهم من ديع الجزائية، العدالة مؤسسة تطوير
 والتجربة الخبرة من ولديهم خاصًا قانونيًا تأهيًال ومؤهلين متفرغين بقضاة الجزائية القضايا في الفصل والية حصر فكرة على

  .بكفاءة مهامهم أداء من يمكنهم ما الشخصية والمزايا

  اني: الوسائل التنظيمية الداعمة لالستقالل الشخصي للقاضي الجزائي المطلب الث

تلك الملقاة على عاتق الهيئات والجهات المنوط بها تنظيم وتسيير عمل المرفق القضائي التنظيمية نقصد بالوسائل 
ة تأمين استقرارهم وأمنهم مرورًا بمرحلة تكوينهم وتحقيق تخصصهم، وانتهاًء بمرحل ،من عملية اختيار وتعيين القضاة ءًابد

  منها وفق اآلتي.   وسوف نستعرض كًال .الوظيفي

  أوًال: التعيين والتكوين

شح األردني والسوري، توافر شروط معينة في الشخص المر انالنظامتشترط غالبية األنظمة القانونية، ومن بينها 
والحقيقة أن . ن قانون السلطة القضائية السوري)م 70مادة من قانون استقالل القضاء األردني وال 9لوظيفة القضاء (المادة 

استقاللية القضاء هو آلية التعيين وليس شروطه؛ أي الهيئة أو الجهة الم ناط بها ذلك واآللية التي يجب اعتمادها من ما يمس
لكل دولة باختيار نظامها. ولكن رغم إذ ال تحدد المعايير الدولية آلية واحدة لتعيين القضاة وإنما يترك هامش  ؛ل الهيئةبِق

ن؛ األول يتمثل بالتعيين بناًء على مسابقة ين أساسيين هناك نظامإفي تعيين القضاة اختالف األنظمة المعتمدة حول العالم ف
ب في بين الحائزين على شهادة جامعية، وهو النظام السائد في دول أوروبا الغربية والجنوبية حيث تتبع المسابقة فترة تدري

معهد للدروس القضائية كالنظام الفرنسي واإلسباني والبرتغالي والروماني أو في المحاكم كالنظام القضائي في كل من بلجيكا 
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وبلغاريا وإيطاليا، والنظام الثاني للتعيين هو االنتقاء بناًء على صفة معينة في سيرة المرشح كأن يكون من بين أعضاء المهن 
  .(Muhanna, 2016, p. 33)رلندا أو بناًء على وجود خبرة مهنية سابقة كالنظام القضائي الهولندي القضائية كما في إي

سا نظام المسابقة للتعيين في القضاء كمبدأ عام األردني والسوري النظامين السابقين فكر ينوقد تبنى كًال من المشرع
 23من قانون إحداث المعهد العالي للقضاء السوري رقم  17-15من قانون استقالل القضاء األردني، والمواد  10(المادة 

كما أجاز المشرع األردني ومثله المشرع السوري للمجلس القضائي أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف  ،)2013لعام 
علمية وخبرته والمرور بعدها بمعهد الدروس القضائية، بناًء على كفاءة المرشح ال ،أي دون إجراء مسابقة ؛القضائية مباشرًة

ن األساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعًال يس في كلية الحقوق أو من المحاميكأن يكون من أعضاء هيئة التدر ؛العملية
  من قانون استقالل القضاء األردني). 13والمادة  ،من قانون السلطة القضائية السوري 72لمدة معينة (المادة 

عيين بناًء على سيرة المرشحين ال يتضارب مع مبدأ االستقاللية في دول متجذرة فيها يتضح لنا أنه إذا كان الت ،وعليه
ثقافة استقاللية القضاء، تبقى المسابقة هي الوسيلة األكثر موضوعية وتآلفًا مع مبدأ االستقاللية لتحديد الدخول إلى القضاء 

دورًا محوريًا في التعيينات المباشرة، فتصبح المسابقة  في األنظمة األخرى، خصوصًا تلك التي تلعب فيها السلطة التنفيذية
جدي لمنع المحسوبية والمجاملة والتمييز، مما يشّكل ضمانًا للحق بالمساواة في ولوج القضاء.بمثابة الحل الم  

ن عدم إيجاد ضوابط ومعايير واضحة للفترة أذلك  ؛وتبقى اإلشارة إلى مسألة ربط دخول القضاء بفترة تجريبية
وبالتالي مساسًا باستقاللية القاضي. ولذلك ينبغي اتخاذ قرارات  ،لتجريبية يعد بابًا لنسف موضوعية وحيادية هذا الدخولا

التعيين في  وذلك عن طريق إعمال المعايير الموضوعية ذاتها التي تم ،التثبيت من قبل أو تحت إشراف المجلس القضائي
) من قانون السلطة القضائية السوري، وما نصت 74ذا القبيل ما نصت عليه المادة (الوظيفة القضائية على أساسها. ومن ه

يكون القاضي عند تعيينه ألول مرة في أي  - 1-حيث ذهبت إلى أن: "أ ،) من قانون استقالل القضاء األردني11عليه المادة (
نهاء خدمة القاضي خالل تلك المدة إذا درجة تحت التجربة لمدة ثالث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إ

يعتبر القاضي مثبتًا  - 2تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقًا لالعتبارات التي يراها المجلس، (...) 
  بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته". 

: مرحلة التكوين األساسي ومرحلة التكوين المستمر، بحيث يتم في مرحلة ويمر تكوين القضاة بمرحلتين رئيستين هما
التكوين األساسي إعداد القاضي وتأهيله عن طريق إلحاقه بمعاهد يتلقى فيها العلوم القانونية والجنائية والنفسية 

  . (Belgraf, 2016, p. 58) واالجتماعية. وهي مرحلة أساسية ينبغي إتمامها قبل بدء القاضي بممارسة وظيفته القضائية

ويأتي في مقدمة أهداف معاهد الدروس القانونية إعداد وتأهيل المرشحين لتولي الوظائف القضائية، وتمكينهم من أن 
من  3والمادة  ،من الالئحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية 4يكونوا قادرين على ممارسة تلك الوظائف (المادة 

الالئحة من  6المعهد القضائي بسنتين (المادة في حدد المشرع السوري مدة الدراسة  ائي األردني). وقدنظام المعهد القض
من نظام المعهد  14الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية) وتبعه في ذلك المشرع األردني الذي أنقص في المادة 

ين بعد أن كانت ثالث سنوات في نظام المعهد القضائي المدة إلى سنت 2019/ لعام 131القضائي األردني المعدل رقم /
  م. 2014/ لعام 53األردني المعدل رقم /

تزال تقليدية يغلب عليها الطابع النظري العام،  الولكن المالحظ أن مرحلة التكوين األساسي للقضاة في سورية واألردن 
تخصص، ويشكو من عدة نقائص أهمها عدم كفايته لتمكين نظرًا إلى أن التعليم الذي يتلقاه القضاة هو تعليم عام دون 

فإننا نرى أن عملية التكوين  ،القضاة من تلقي التكوين النظري والتطبيقي الضروري قبل مباشرة العمل القضائي. وعليه
غاية من المقدم من المعهد القضائي في كل من سورية واألردن بحاجة إلى إعادة تأطير تكويني وتفعيل تخصصي لتحقق ال

زيادة مدة التكوين األساسي للقضاة بشكل عام، وذلك على غرار ما عمدت إليه العديد من التشريعات وجودها. فال بد من 
في هذا اإلطار والتي زادت مدة التكوين األساسي إلى ثالث أو أربع سنوات، وذلك لتفادي النقص الملحوظ في تكوين القضاة 

مراعاة التركيز على الجانب التطبيقي سواء في المعهد أو في المحاكم، جنبًا إلى جنب مع  ، مع)2011(عبدلي، المباِشرين 
  .(Youf, 2018) التدريب النظري
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وتتمثل آلية التكوين المستمر للقضاة في ناحيتين أساسيتين؛ الناحية األولى هي أداء القاضي لنوع محدد من الوظائف 
ها الخبرة المطلوبة في هذا المجال، والتي ُتعد من أهم مقومات التخصص القضائي. القضائية لمدة زمنية كافية ليكتسب خالل

أما الناحية الثانية فتتحقق بإجراء المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة، من أجل متابعة القاضي للدراسات النظرية 
ملكته القانونية، ويتم ذلك من خالل معرفة القوانين إلى ليغدو ملمًا بالمعلومات القانونية النظرية الشاملة، والتي تكفل تكوين 

يتولى المعهد القضائي مهمة التدريب المستمر للقضاة عن طريق إجراء المحاضرات والدورات و جانب الثقافة العامة.
بالقضاء  طالعية تشمل بعض المحاكم النموذجية والمؤسسات والدوائر التي لها عالقةإالتدريبية، وكذلك القيام بجوالت 
من  17من الالئحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء في سورية والمادة  31بعة لديها (المادة للوقوف على أساليب العمل المّت

  ).2010/ لسنة 6نظام المعهد القضائي األردني رقم /

هم لمعايير متعلقة تعيينهم واختيار نخلص مما سبق إلى نتيجة مفادها أن استقالل القضاة مرتبط بمدى خضوع عملية
القانوني بحيث تستهدف تحقيق الجودة والشفافية في العمل القضائي بالشكل  المجالبتوافر المؤهالت والخبرات الكافية في 

الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق استقالل القضاء. وفي نفس السياق ينبغي أن يتم توفير التدريب والتأهيل القانوني 
د جيل متخصص من القضاة على أساس الكفاءة من دون تمييز، مما يعزز من تطبيق العدالة على والقضائي من أجل إعدا

  .(Kazzi, 2018, p. 58) وجهها األمثل

  ثانيًا: االستقرار واألمن الوظيفي

  الشخصي للقضاة بمسألة استقرارهم وأمنهم الوظيفي القائم أساسًا على ثالث نقاط رئيسة؛ هي: االستقالليرتبط 

 تقاللية الماديةاالس -1

وجه يتعين أن تكفل له الدولة موردًا كافيًا مناسبًا الحتياجاته حتى تكون حياته  لكي يؤدي القاضي عمله على أتم
التعرض للفساد. ومن هذا  مخاطرالعملية والشخصية مستقرة بعيدة عن تأثير اإلغراءات المادية كالرشوة والهدية وعن 

صندوق  إحداث تأمين االستقاللية المادية كضمانة أساسية الستقاللية القضاء عبر إجازة الباب سعى المشرع السوري إلى
قتطع تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناًء على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية اإلشراف عليه وما ي

بذلك، كما أوجب على وزارة العدل تخصيص  من التعويضات التي يستحقها القضاة عن األعمال اإلضافية وكل ما يتصل
من قانون السلطة القضائية  129-128: ادتاناعتماد لمساعدة هذا الصندوق في موازنة كل سنة بمقدار الحاجة (الم

ن: أولهما (صندوق التكافل االجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق يرع األردني فقد أقر إنشاء صندوقالسوري). أما المش
خصص صندوق االجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به، بحيث يالتكافل 

من قانون استقالل  45التكافل االجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين. (المادة 
 القضاء األردني).

 ترقية وترفيع القاضي  -2

أن تنسـحب من  ال يتجـزأ مـن حياتـه المهنيـة، فإنه ال بد ًان تعييـن القاضـي فـي الوظيفـة القضائيـة يعد جـزءطالمـا أ
عيــن معاييـر دخــول القضــاء ـمـن كفــاءة ونزاهــة علــى مســاره المهنــي كّلـه وخصوصــًا فــيمــا يتعلــق بتشــكيله فــي منصــب م

وعليه فإن إنشاء نظام واضح لترقية القضاة بحيث يكون مبنيًا  .(Muhanna, 2016, p. 37) حقــة إن وجــدتوبأيــة ترقيــة ال
وسيلة مهم عدة من الوسائل الضامنة على عوامل موضوعية تحددها وتسهر على توّفرها هيئة مستقلة كالمجلس القضائي، ي

أنـه ينبغـي أن يسـتند نظـام ترقيـة «مبـادئ األساسـية لألمـم المتحـدة: ) مـن ال13وينـص المبـدأ رقـم ( الستقاللية القضاء.

  .»لـى معاييـر موضوعيـة، ال سـيما الكفـاءة والنزاهـة والخبـرةإالقضـاة، حيثمـا يوجـد مثـل هـذا النظـام، 

نظمة الدور الرئيسي في وبنظرة مقارنة بين األنظمة القانونية في مختلف الدول يمنح المجلس القضائي في أغلب األ
ة على نيمن قانون السلطة القضائية السوري) هذا من جهة. ومن جهة أخرى تكون الترقية مب 97المناقالت القضائية (المادة 
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أحد نظامين: إما نظام ترقية مبني على األقدمية؛ بحيث يعد هذا النظام ضمانة فعالة في الدول حيث ثقافة االستقاللية غير 
أو نظام ترقية مبني على معايير موضوعية كالكفاءة والنزاهة والخبرة. وقد تجمع بعض األنظمة القضائية بين مصانة، 

خذ أزاهة وكفاءة وآلية موضوعية مع كأن يتم ربط معايير الترقية بمعايير دخول الوظيفة القضائية من ن ؛النظامين السابقين
كالنظام القضائي األردني الذي  ،ترقية دون أن يكون شرطًا كافيًا بحد ذاتهبعين االعتبار كشرط من شروط المقدار األقدمية 

تبنى من حيث المبدأ نظام الترقية على أساس الجدارة والكفاءة المستمدين من تقدير المجلس القضائي مع ترجيح تفضيل 
   من قانون استقالل القضاء األردني). 18األقدمية في حال تساوي درجة الكفاءة (المادة 

 حصانة القاضي من العزل والنقل  -3

تكمن إحدى الضمانات األساسية الستقالل القضاة في أمنهم الوظيفي وذلك عن طريق منحهم الحصانة من العزل والنقل 
ف المشرع السوري العزل المقصود في هذا الصدد إال طبقًا لما يحدده القانون في حاالت محددة بشكل حصري. وقد عر

 92ة، والنقل بالنقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى (المادة بالصرف من الخدم
  من قانون السلطة القضائية السوري). 

ويتعلق حظر جواز عزل القاضي أو إيقافه عن ممارسة وظيفته بجوهر استقاللية القضاء، فإذا لم يتمتع القاضي بثبات 
د يخضع بسهولة أكبر لضغوطات خارجية خصوصًا من الجهة التي تملك سلطة تجديد منصبه في في وظيفته لمدة كافية، ق

الوظيفة القضائية. وال استثناء لمبدأ عدم جواز عزل القاضي إال في حالتي عزله كعقوبة تأديبية أو عجزه عن أداء وظيفته 
(Muhanna, 2016, p. 40).  

ربط آلية العزل بضمانات  ي ال يتجسد كحقيقة قانونية واقعية إال إذا تموفي ضوء ما سبق يتبين لنا أن األمن الوظيف
محددة وباألخص تلك المتعلقة بتعريف الحاالت التي تفتح الباب أمام العزل بشكل محدد خصوصًا في مفهوم "عدم األهلية 

قضاء األردني قد منعت عزل القاضي ) من قانون استقالل ال25على الرغم من أن المادة ( ،وعدم الكفاءة". ففي األردن مثًال
نها أشارت إلى ضرورة مراعاة أحكام المادة إفالمجلس وبإرادة ملكية سامية أو االستغناء عن خدمته إال تأديبيًا وبقرار من 

حيث نصت على  ،) من القانون نفسه التي تسمح بإعادة النظر بوضع القاضي وإنهاء خدمته خارجًا عن المسار التأديبي15(
ه: "د. للمجلس بناًء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكمًال مدة التقاعد أو االستيداع لعدم الكفاءة أن

فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين أقل من جيد". وال شك في أن اتباع هذه اآللية، 
هلية القاضي يشكل مساسًا باألمن الوظيفي للقضاة وبمبدأ عدم جواز عزلهم. وحسنًا الخالية من معايير محددة إلعالن عدم أ

فعل المشرع السوري في عدم إجازة العزل بناًء على فقدان األهلية أو الكفاءة وإنما اعتبر العزل من العقوبات المسلكية، التي 
من قانون السلطة القضائية  113، 106: ادتانم (المفرض على القاضي بعد محاكمته تأديبيًا، والتي يجري تنفيذها بمرسوُت

  السوري). 

إذ  ؛أهم الترجمات العملية لمبدأ فصل السلطات ىحدإجواز نقل القاضي دون رضاه يعتبر فإن مبدأ عدم  ،وبالمقابل
الل القاضي إذا نه يهدف إلى تجنب الضغوطات الهرمية أو السياسية على وجهة اتخاذ الحكم القضائي. فما فائدة ضمان استقإ

كان للسلطات العامة قدرة رفع يده عن النظر في الملفات التي ُتعهد إليه؟ وفي حين تتخطى بعض األنظمة القضائية حرفية 
هذا المبدأ فتجيز نقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس القضائي، مثل األردن (المادة 

قضاء األردني)، يرتبط تطبيق هذا المبدأ في بعض الدول بقضاة الحكم فقط، مثل فرنسا وسورية، من قانون استقالل ال 21
  من قانون السلطة القضائية السوري) 93أما قضاة النيابة العامة فيخضعون لمبدأ التسلسلية الهرمية. (المادة 

طلقًا، إذ أن تبنيه بشكل مطلق قد وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون رضاه ال يعتبر م
يتناقض مع ضرورة تأمين حق التقاضي لألفراد واستمرارية المرفق القضائي العام، كما أن الحاجة لتنظيم االنتقال الوظيفي 
والجغرافي، وجعل االنتقال شرطًا ضروريًا للترقية، كلها قيود تدخل على المبدأ، األمر الذي يتطلب العمل على الموازنة 

  ينها.ب
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  الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع ضمانات استقالل القضاء الجزائي في كل من النظامين القانونيين األردني والسوري، 
االستقالل الموضوعي للقضاء  دعائم وضمانات أوضحناأنها تنقسم إلى ضمانات موضوعية وأخرى شخصية، حيث والتي بينا 

هذا حول تطبيق القانوني والفقهي الواقع االختالف ئف القضاء الجزائي، ومناقشة عبر دراسة مبدأ استقالل وظا ،الجزائي
ستقالل القاضي الجزائي الالزمة الالنيابة العامة. وبالنسبة للضمانات الشخصية  وذاتية جهاز استقالل حللنا مسألةكما  المبدأ،

اءة، ووسائل تنظيمية داعمة لهذا االستقالل تكمن فقد بينا أنها تنقسم إلى صفات ضرورية في شخص القاضي كالحياد والكف
أما وقد فة على تعيين القضاة وتكوينهم وتأمين استقرارهم وأمنهم الوظيفي. شرل الهيئات المبفي اآلليات المعتمدة من ِق

ل أن تظهر نتائجه وتوضع توصياته على الشكل اآلتي:شارف هذا البحث على االنتهاء، فمن المؤم  

  لنتائجأوًال: ا

1- االدعاء تي المشرع األردني مبدأ استقالل وظائف القضاء الجزائي بكامل أبعاده حين جمع بيد النيابة العامة وظيف لم يتبن
ناقض اعتبارات العدالة وضمان الحريات الفردية واالهتمام بأن تكون نتيجة التحقيق موضع ثقة.والتحقيق، وهو ما ي 

كرس نظام الفصل الكامل بين سلطات االدعاء والتحقيق والمحاكمة بأن أسند كل وذلك بخالف المشرع السوري الذي 
 سلطة إلى جهة مستقلة.

نظرًا الرتباطها بالسلطة التنفيذية من جهة وصفتها القضائية من جهٍة أخرى،  ؛هنالك خلط في تحديد طبيعة النيابة العامة -2
 األمر الذي أثر على مفهوم استقاللها.

ض بين الدور اإليجابي للقاضي الجزائي وبين صفة الحياد الواجب توافرها في شخصه كأساس لتحقيق ال وجود ألي تعار -3
استقالله الشخصي، وإنما يشترط في هذا الدور أن يكون من منطلق حياد القاضي بحيث يصبو نحو غاية وحيدة هي 

 الوصول إلى الحقيقة.  
تشكيل لجنة مهمتها وضع  فأقر ؛شخص القاضي لتأمين استقالله حرص المشرع األردني على كفالة الصفات الضرورية في -4

 .مدونة قواعد السلوك القضائي وتعديلها باستمرار، وهو األمر الذي يفتقده النظام القضائي السوري

5- لم يلق األردني والسوري، كونهما يسمحان بتنقل القضاة ين من المشرع مبدأ تخصص القاضي الجزائي عناية واهتمام كل
شروطًا معينة وتخصصًا دقيقًا في القاضي الذي سيتولى مهامه في  نبين المجال الجزائي والمجال المدني، وال يتطلبا

القضايا الجزائية. كما أن خطتهما في عملية التكوين األساسي والمستمر للقضاة هي خطة قاصرة وغير شاملة كونها ال 
  ضروري.تمنح القاضي الخبرة الفنية الالزمة والتخصص ال

6- ضن كل من المشرعين األردني والسوري بشكل مقبول االستقاللية المادية للقضاة عبر تشكيل صندوق تكافل أو تعاون م
 للقضاة، وهو األمر الذي يساهم في استقاللهم الشخصي وحيادهم الوظيفي كونه يبعدهم عن مظاهر الفساد.

وإذا كان األمر  .سواء بالنسبة لعزل القضاة أو لنقلهم ،المطلق لم يتقيد المشرع األردني بمبدأ األمن الوظيفي بشكله -7
ن إقرار إمكانية العزل استنادًا إلى عدم األهلية أو الكفاءة إفباعتبارات أخرى ضرورية  ًاممكنُا بالنسبة للنقل كونه مرتبط

  قرارهم وأمنهم الوظيفي.ألنه ينسف است ةمعايير محددة توضح هذه اآللية، يعد مساسًا باستقالل القضا عدون وض

  ثانيًا: التوصيات

دون أن تام نوصي المشرع األردني بضرورة إناطة التحقيق بسلطة غير سلطة االدعاء، بحيث يتاح لها أن تتواله في حياد  -1
يكون لها رأي مفترض.سبق أو انحياز م 

ُتجسد طبيعتها الذاتية المتفردة ككيان نقترح أن يفرد المشرع األردني ضمن القانون الخاص بالنيابة العامة نصوصًا  -2
قانوني مستقل داخل السلطة القضائية. كما نرى أن يخصص المشرع السوري قانونًا ينظم هيكلية مستقلة لجهاز 

 شراف رئيس النيابة العامة.يًا يعمل في نظامه القانوني تحت إالنيابة العامة ويتضمن كادرًا إداريًا وقضائ
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نظرًا  ؛المشرع األردني في إقرار تشكيل لجنة لوضع قواعد السلوك القضائينحو ري أن ينحو نقترح على المشرع السو -3
 لفائدتها العلمية والعملية في ترسيخ متطلبات االستقالل الشخصي للقضاة.

، ءإعادة النظر في تنظيم المحاكم في القضاء األردني والسوري بصورة تضمن وجود سلكين مستقلين ومتوازيين للقضا -4
ك جزائي وسلك مدني، وإيجاد المركز المناسب للقاضي المتخصص، بحيث يتدرج ضمن سلكه نحو قمة وظيفته سل

دون أن يضطر لالنتقال إلى السلك اآلخر للوصول إلى نفس المراكز. وكذلك نرى ضرورة إعادة النظر في طريقة تعيين 
ام المشرع بوضع أسس تصبو إلى تجسيد معايير القاضي الجزائي في الوسط القضائي األردني والسوري، وذلك عبر قي
 موضوعية على رأسها الكفاءة والتخصص الدقيق في المجال الجزائي.

وذلك حرصًا على  ،نوصي المشرع األردني بوضع معايير موضوعية محددة آللية عزل القضاة استنادًا إلى عدم أهليتهم -5
 استقاللهم وأمنهم الوظيفي.

  

Guarantees of the Independence of the Criminal Judiciary: 
A Comparative Study between Jordanian Law and Syrian Law 

 
Lama Ziad Hallaq and Issa Al-Makhoul  

Faculty of Law, Damascus University, Syria. 
 

 

Abstract 

Both the Jordanian and Syrian legislators have enshrined the principle of the independence of the 
judiciary in the constitution and in various laws and regulations, as it expresses two basic elements: 
the rule of law and the separation of powers. 

The study examined the issue of guarantees of the independence of the criminal judiciary in both 
its substantive and personal aspects, where we clarified the difference between the Jordanian and 
Syrian legislations in the independence of the functions of the criminal judiciary and we reached the 
need for the Jordanian legislator to separate the prosecution authority from the investigation authority 
as a guarantee to embody that independence. Also, we discussed the requirements of the independence 
of the Public Prosecution and clarified its manifestations and suggested that the Jordanian legislator 
must amend the law on the public prosecution in order to make it an independent judicial entity and 
that the Syrian legislator must single out a special law on the public prosecution that regulates its 
structure and frame of its work. We also reviewed the attributes necessary to achieve the independence 
of a criminal judge. As a result, we concluded that his / her positive role represented in his / her 
interference with the public lawsuit in order to reach the truth is not inconsistent with the character of 
impartiality that must be available in his person as a basis for independence, and that there is a link 
between his / her specialization and his / her independence as the link of something with its elements. 

Keywords: Independence, Penal judiciary, Public prosecution, Neutrality, Specialization. 
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  ملخصال

لما كان مرام المشرع من إلزامية التأمين على المركبات هو ضمان الوفاء بالتعويض للمضرورين من حوادث المركبات، بإيجاد 
صاغ المشرع أحكام التأمين اإللزامي على نحو يوسع فيه من حدود مسؤولية المؤمن مدين مليء يقوم مقام المؤمن له بالوفاء، فقد 

سواء من حيث توسيع مفهوم الحادث التأميني، ونطاق المستفيدين من إلزامية التأمين، وفي محاولته إقامة توازن بين مصلحة 
فقد قرر  ،لإلفالت من المسؤولية واإلضرار بالمجتمع المضرورين و مصلحة المؤمن التجارية، وضمان أال تصبح إلزامية التأمين بابًا

المشرع بعضا من حاالت سقوط المسؤولية التأمينية، ولكنه مايز بين حاالت يسقط فيها التزام المؤمن كلية تجاه المضرور، وبين حاالت 
  يظل ملتزمًا بها مع حقه بالرجوع بما أداه على مالك المركبة و/ أو سائقها.

فغفل أحيانا عن مقصوده من  ؛فقد أصاب المشرع في مواطن وأخطأ في أخرى ،ر مسؤولية المؤمن وتنظيمه لهاوفي عرضه إلطا
اإلجبار على التامين، وبالغ في أحيان أخرى في إعماله على حساب أطراف العملية التأمينية، على نحو يستوجب تعديل بعض النصوص 

  األمثل من غايات إلزامية التامين. القانونية لتتواءم مع مقتضيات العدالة، وتحقيق

  .: التأمين اإللزامي، سقوط المسؤولية، حق الرجوع بعد الوفاء، الحلول القانونيمفتاحيةالكلمات ال

   المقدمة

فاألسباب الموجبة ألي تشريع يجب أن ؛ يحاول المشرع حين يبني النص القانوني أن يسقط فيه تصوره له ومرامه منه
أحكامه، على نحو يستطيع معه قارئها ومطبقها والحاكم بها ضبط الفرضيات التي تشملها وطرد تلك التي تظهر جلية في 

  تخرج عنها، وإعمالها وفقًا لغاياتها المرجوة دون إفراط أو تفريط.

جبر كل وإذا كان المشرع يروم من إلزامية التأمين على المركبات واإلجبار عليه تحقيق غاية اجتماعية نبيلة مؤداها 
فإن المتتبع لصنعة المشرع (نظام التأمين اإللزامي على المركبات) يلحظ  ؛ضرر ينشأ عن استعمال المركبة المؤمن عليها

تفاوتًا في تحقيق نصوص هذا النظام لتلك الغاية، بين توسيع لنطاق مسؤولية المؤمن، وجعلها مسؤولية عينية ال شخصية، 
  كل إعفاء كلي منها أو إعفاء يتبعه رجوع على المتسبب بالحادث.وبين إسقاط لهذه المسؤولية على ش

مدى توفيق المشرع في صياغة أحكام القانون ليوازن بين الطبيعة العينية  فيوتتركز اإلشكالية الرئيسة في بحثنا هذا 
حتين متعارضتين: مصلحة بعبارة أخرى: التوازن بين مصل .للمسؤولية التأمينية وبين حاالت سقوط المسؤولية واإلعفاء منها

المضرور في التعويض، ومصلحة المؤمن في عدم الوفاء بالتأمين، وهو تعارض يستوجب على المشرع إحكام أحكامه، وضبط 
  نصوصه، ووضوح غايته من سنها.

                                                        
  2021، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  ،جامعة اليرموك، اربد، االردنكلية القانون. 
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ومقارنته بقانون ويقوم بحثنا هذا على توضيح المقصود بعينية المسؤولية التأمينية وفقًا لنظام التأمين اإللزامي األردني، 
  التأمين اإلجباري العماني، وأسباب هذه العينية، ومظاهرها الكامنة في أحكام التشريع ونصوصه.

على عينية المسؤولية وعلى النقيض من أثرها، يعالج بحثنا مدى توفيق المشرع في تقرير حاالت سقوط  وعطفًا
االت منح المؤمن حق الرجوع على مالك المركبة و/ أو قائدها بما المسؤولية التأمينية على نحو كلي، والتفرقة بينها وبين ح

  أداه إلى المضرور من ضمان تأميني قانوني.

هذا البحث يهدف إلى تحديد الحد الفاصل بين مسؤولية الشركة وبين عدم مسؤوليتها، ومدى تناغم ذلك  وعليه؛ فإن
ومدى تطبيق المشرع لعينية التأمين وتكريسه في حاالت السقوط  مين واإلجبار عليه،أمع الغاية التشريعية من إلزامية الت

واإلعفاء، وتحديد مواطن القصور التي غفل المشرع عن اإلحاطة بها، أو لم تسعفه عبارات النص لتحقيق مقصوده من 
  التامين اإلجباري.

فيه سيكون المنهج التحليلي وتحقيقًا ألهداف البحث، وبغية اإلحاطة بمفردات البحث وجوانبه، فإن المنهج المتبع 
إذ ستكون النصوص المتعلقة بموضوعات البحث هي مادته الرئيسة التي سنضعها على طاولة التحليل والفكر  ؛والمقارن

القانوني، وبالتوازي مع ذلك فإن المقارنة بين نصوص التشريعين األردني والعماني ستكون هي منطلق البحث عن غايات 
  المشرع واهداف البحث،

لى سابقاتها من جهود الباحثين في التامين إبأن نبين للقارئ المتعمق أن بحثنا هذا خطوة تضاف  ونولعلنا هنا ملزم 
اإلجباري، وهي جهود عظيمة على كثرتها، لكنه قد ينفرد عنها بأنه ليس محاولة وصفية وال نقدية لتطبيق القانون وأحكامه، 

 ؛ون الجوهرية، واتجاهات الشارع فيه، ومدى حسن تضمينها في حروفه وأحكامهبل محاولة في فهم موجبات سن هذا القان
  هي محاولة للخوض في فلسفة إجبارية التامين، وقدرة المشرع على توظيف النصوص لخدمة هذه الفلسفة من عدمها.

، نتبعها ثالثة مطالبتوجب تقسيم هذا البحث إلى  على إشكاليات البحث، وأهدافه المذكورة آنفًا، فقد وبناًء ؛وعليه
  .نتائج البحث وتوصيات الباحثين على بخاتمة تشتمل

  مظاهر عينية المسؤولية التأمينية في نظام التأمين اإللزامي األردني: المطلب األول

لما كان التزام المؤمن بقبول التأمين على المركبة إجباريًا؛ إذ ال يملك المؤمن الخيرة ورفض التأمين مادامت المركبة قد 
فإن طبيعة مسؤولية الشركة عن الضمان التأميني ال يمكن أن تكون مسؤولية ، )3( القانوناستكملت شروط التامين التي أقرها 

إذ نجد أن هذه الطبيعة تشتمل على أوجه من صور المسؤولية  ؛بل هي مزيج من عدة طبائع ،ذات طبيعة عقدية محضة
  وفي تفصيل ذلك نقول: .تقصيريةو عقديةو المدنية: قانونية

ن الشارع الكريم أستعمل مكنة اإلجبار على التعاقد ليلزم كًال من المؤمن والمؤمن له على إنشاء رابطة التأمين بينهما إ
بل إنه رسم حدود هذه الرابطة وأحكامها على  ،ولم يكتف المشرع بذلك .)4( عليهالجبر كل ضرر ينشأ عن المركبة المؤمن 

ن رضا طرفي التأمين استنفد إلذا قد يكون من الصحة القول  .حكامنحو أعدم كل هامش لإلرادة العقدية في رسم هذه األ
  دوره قبل أن يبدأ فعًال.

قيام مسؤولية المؤمن هو ذاك ، فإن الزم )5( الغيرولما كانت مسؤولية المؤمن تابعة لقيام مسؤولية المؤمن له تجاه 
اإلضرار الذي ينسب إلى المؤمن له، وهو ما يعني أن المسؤولية التقصيرية الثابتة في ذمة المؤمن له شرط رئيس لقيام التزام 

  المؤمن بأداء الضمان التأميني.

ساس واحد من بين أنواع بين هذه المسؤولية وتلك، من الواضح أن التزام المؤمن في التأمين اإللزامي ال يبنى على أ
ن بإطار تشريعي على نحو يحقق ما رامه المشرع من وراء إلزامية تيفهو مزيج من العقدية والتقصيرية، المغلف ؛المسؤوليات

  التأمين.



 773     العدوان وخصاونة
 

إعماًال للوظيفة االجتماعية التي يبتغي المشرع تكريسها كلما استدعت ظروف المجتمع واحتياجاته ذلك، فقد ظهرت 
ذلك أن مؤدى التأمين اإلجباري هو إيجاد مدين  ؛أمين أو فكرة اإلجبار على التعاقد ضامنًا لتحقيق هذه الوظيفةإلزامية الت

مليء يضمن للمضرور الوفاء بالتعويض الناشئ عن الحادث المؤمن منه، فأمام تزايد حوادث المركبات، وتعاظم آثارها 
لى أن المركبة أضحت آلة ال غنى عنها في الحياة اليومية فلم يكن من إ الضارة، وجسامة التعويضات التي تنشأ عنها، وبالنظر

  ،غايتها تعويض المضرورين وضمان جبر الضرر الالحق بهم بسبب هذه اآللة )7(وأصلية  )6(بد إال ابتداع مسؤولية تبعية

التشريعية الخاصة لهذه األحكام، يلحظ المعالجة له من أن إن الباحث في أحكام التأمين اإلجباري على المركبات ال بد 
  وجنوح المشرع نحو تحقيق غاية اإلجبار حتى لو كلَّفه ذلك تغيير اإلطار المألوف للمسؤولية وموجباتها.

لى إطالق وصف إوتتركز مفاصل هذا التغيير في منشأ المسؤولية التأمينية، وتأصيلها، وأسباب سقوطها، وهو ما دعانا 
تنصرف إلى إنسان سواء عن من ان ية، فإذا كانت المسؤولية المدنية في صورتها التقليدية ال بد العينية على هذه المسؤول

، فإن المسؤولية في )9(و عن تقصيره في حراسة األشياء التي تستلزم عناية خاصةأ ،)8(فعله الشخصي أو عن فعل غيره
  ها دون تقصير أو خطأ من قائدها.و عن المركبة بعينأالتأمين اإلجباري قد تنشأ عن فعل قائد المركبة 

  .ونسوق تباعًا مظاهر عينية مسؤولية المؤمن في التأمين اإللزامي 

  الفرع األول: التنظيم التشريعي للعالقات الناشئة عن التأمين اإلجباري

في رسم ال يحتاج أي باحث إلى كثير من التعمق في تنظيم المشرع للتأمين اإلجباري ليلحظ التدخل الواسع للمشرع 
إطار هذا التأمين وحدوده، وضبط نطاق المسؤوليات الناجمة عنه، سواء من حيث تحديد حاالت الضمان التأميني وقيام 

  المسؤولية، أو تحديد حاالت اإلعفاء الكلي أو اإلعفاء تجاه المؤمن له دون المضرور (الوفاء مع الرجوع).

ين؛ فال يملك أيهما خيار التعاقد من عدمه؛ فالمؤمن له مالك المركبة إذ يضيق هامش اإلرادة العقدية لطرفي عالقة التأم
مجبر بأمر المشرع أن يعقد تأمينًا على مركبته كشرط سابق على صحة ترخيصها ومشروعية قيادتها، وبالمقابل فإن المؤمن 

  .)10(ال يملك خيار رفض طلب التأمين على المركبة التي استوفت شرائط التأمين

م على آثار هذه العالقة المتمثلة بالتزامات طرفيها وحقوق كل منهما، وحدود المسؤولية الواقعة في ذمة وينسحب الحك
 ،ا شيئًامالمؤمن تجاه المضرورين من حادث تأميني، فكل ذلك محكوم بأمر المشرع وتقديره، وال يملك طرفا العالقة من أمره

  قانوني أو تمايز اقتصادي على اآلخر.بل هما مذعنان لحكم المشرع وليس ألحدهما فضل تفوق 

فإنه يمتنع على أي من المؤمن أو المؤمن له نقض التامين بإرادة  ،ومادام ترخيص المركبة محل التأمين قائمًا  
  .)11(منفردة، بل وال االتفاق على إنهائه مالم يقدم المؤمن له وثيقة تامين أخرى تقوم مقام األولى وتؤدي وظيفتها التعويضية

  الفرع الثاني: نطاق الحادث التأميني المشمول بالضمان

فالمشرع األردني يعرف  ؛نجد في تعريف الحادث المؤمن منه ما يؤيد الطبيعة الخاصة للتأمين اإلجباري على المركبات
حريقها أو الحادث المستوجب للضمان التأميني بأنه: " كل واقعة ألحقت ضررًا نجم عن استعمال المركبة أو انفجارها أو 

ويقترب من ذلك تعريف المشرع العماني للحادث التأميني،  .)12(تناثر أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي"
فهو:" كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ولو لم 

  .  )13(تكن في حالة سير"

المشرع العماني حاول أن يجعل فإن  ،ورغم توافق التعريفين في معظم صور الحادث المستوجب للضمان التأميني
ن ذكر ( .. أو سرقتها ولو لم تكن في إإذ  ؛التعريف جامعًا لجميع هذه الصور، وهو ما ال يؤخذ على المشرع األردني أيضًا

فالضمان التأميني قائم لدى المشرع األردني أيًا  ذلك.النص األردني ل حالة سير) في النص العماني ال يعني عدم استيعاب
كانت صورة االستخدام، أي من المأذون لهم بالقيادة أو غيرهم، وهو ما يفهم من إطالق لفظة " استعمال المركبة" في 

  التعريف األردني، 
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ا مذاتي" لدى المشرع األردني، دون ورودهولعل االختالف بين التعريفين يكمن في استعمال لفظتي "... اندفاعها ال
لدى المشرع العماني، واستعمال هذا األخير لعبارة ".. ولو لم تكن في حالة سير" دون ورودها في التعريف األردني، وهو 

اني لى أن التعريف الوارد في القانون العمإفقد ينظر  .ن أحد التعريفين يختلف اتساعًا أو ضيقًا عن نظيرهأما قد يوحي ب
يجابي أو يتدخل إأكثر اتساعًا، على اعتبار أن كل ضرر منشؤه المركبة مضمون على مؤمنها ولو لم تكن في حالة استعمال 

تشمل في إحداث الضرر عنصر بشري، وال نرى ذلك؛ فعبارة "... نجم عن استعمال المركبة" في التعريف األردني 
وهو ما يتصور معه إحداث ضرر وهي على هذا النحو أيضًا؛  حركة،السلبي للمركبة، أي وهي في حالة سكون ال  االستعمال

  كتوقف المركبة في مكان ال يجيزه القانون فيتسبب توقفها هذا بحادث يضر بالغير.

اتساعًا لشموله هذه الفرضية  فإن إضافة عبارة "..أو اندفاعها الذاتي" في التعريف األردني تجعله يبدو أكثر ،بالمقابل
فقد تكون المركبة في حالة حركة دون تدخل بشري وتتسبب بضرر تقوم بسببه مسؤولية  ؛على خالف التعريف العماني

يقاف المركبة فتندفع ذاتيًا، أو في حال الخلل الفني في سيارات القيادة إالمؤمن، كإهمال سائقها وعدم اتخاذه إجراءات 
  بتقنية الذكاء االصطناعي التي تتحرك ذاتيًا دون تحكم مباشر من قائدها.الذاتية المزودة 

ن تعريف الحادث لدى المشرع إإذ  ؛فإن االختالف بين التعريفين يظل ظاهريًا منسوبًا إلى األلفاظ ومبانيها ،ومع ذلك
ع هذا التعريف ليشمل هذه الفرضية العماني يشمل ذاك الضرر الناجم عن االندفاع الذاتي أيضًا؛ إذ يمكن االعتماد على مطل

أيضًا ".. كل ما يقع بفعل المركبة.."، وهي عبارة يمكن تحتها إدراج الضرر الناجم عن المركبة عينها مجردة من التدخل 
  البشري.

 من حق الرجوع بعد إلزامه بالوفاءالفرع الثالث: منح المؤ

 –المؤمن بالوفاء بالضمان التأميني الواجب للمضرور، ومنحه  يقرر الشارع بعضًا من الفرضيات التي يرتب تحققها إلزام
وهذا حكم يخرج عن أصل  ،خيار الرجوع بما أوفاه على سائق المركبة المؤمن عليها المتسببة بالحادث –أي المؤمن 

المسؤولية التأمينية؛ فالمؤمن مسؤول بموجب القانون تجاه المضرور عن تعويضه وجبر الضرر الذي لحقه بسبب الحادث 
فهو ليس متضامنًا مع مالك المركبة أو سائقها تجاه  ؛)14(إنما تقع في ذمته على نحو مباشر وأصلينا التأميني، ومسؤوليته ه

بالوفاء عن أي منهما، طالما كان ما أوفاه ضمن السقف التأميني الذي حدده القانون، فهو وفاء بال  يًالكف يسالمضرور، ول
  رجوع على السائق أو المالك.

يجد المشرع أن سائق المركبة قد يأتي فعًال يستغرق المسؤولية التأمينية، وأن إعمال أصل هذه المسؤولية  ،ومع ذلك
فإذا اطمأن قائد  .ألفراد، والخروج على منهج القانون الرامي إلى تقويم السلوك المجتمعيقد يفتح باب التفريط بحقوق ا

المركبة إلى عدم الرجوع عليه مهما كانت درجة خطئه وجسامته فسيهون عليه مخالفة القانون واإلضرار بالغير مادام غير 
ون للرجوع على قائد المركبة سبيل إن هو سيك –وحسنًا فعل المشرع  –مسؤول عن جبر ما سببه للغير من ضرر، لذا 

  تجاوز الحد األدنى من درجة العناية المعتادة التي يجب توخيها لدى كل قائد مركبة.

ذلك أن مرام المشرع من  ؛على عينية التأمين اإللزامي ًاونرى أن في مسلك المشرع المقرر للوفاء مع الرجوع توكيد   
ضمان وجود مدين مليء "المؤمن" يفي بالضمان للمضرور بصرف النظر عن الدفوع التي يمكن أن  وإلزامية التأمين ه

يثيرها هذا المدين "المؤمن" تجاه المتعاقد معه " مالك المركبة المؤمن عليها"؛ فالمضرور يكتسب وصف الدائن المباشر 
ظر عن درجة خطأ قائد المركبة في إحداث الحادث تجاه المؤمن إذا لحقه ضرر من المركبة المؤمن عليها لديه، بصرف الن

دام أن الحادث استجمع  فالمؤمن مسؤول دومًا ما .جسيمة، بل وبصرف النظر عن عمده أو خطئه في ذلك ويسيرة كانت أ
  .)15(أوصافه الموجبة للضمان، ولم يندرج تحت أي من حاالت الالضمان

ن الضرر الناشئ عن الحادث التأميني رغم انعدام خطأ المؤمن له بل إن الشارع الكريم يجعل المؤمن مسؤوًال عن ضما
وعدم تدخله بإحداث الحادث وخروج المركبة من تحت حيازته؛ فالمؤمن مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن استعمال المركبة 

ولية وارتباطها ، ليقرر المشرع عينية المسؤ)16(من غير المأذون لهم بقيادتها، كمن يسرقها أو يستعملها دون وجه حق
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بالمركبة ال بشخص قائد المركبة، وهو مسلك يتفق ومرام الشارع من إلزامية التأمين وصبغه بالطابع االجتماعي ومنحه 
  الوظيفة التعويضية بصرف النظر عن مدى تناغم ذلك أو تنافره مع قواعد المسؤولية المدنية بجناحيها: العقدية والتقصيرية.

  مدى توفيق المشرع في تنظيم حاالت اإلعفاء من المسؤولية التأمينيةتقييم : المطلب الثاني

وقد احتوت المادة  - يقرر المشرع األردني بعضًا من الحاالت التي يسقط فيها التزام المؤمن بأداء الضمان التأميني 
ويشايعه في ذلك المشرع العماني الذي يقرر أيضًا إعفاء المؤمن  ،- ردني هذه الحاالتالعاشرة من نظام التأمين اإللزامي األ

من المسؤولية تجاه المضرور في بعض الحاالت، وال يتطابق موقف المشرعين في تحديد الحاالت التي تدخل ضمن هذا 
  .)17( لذلكوفي التالي تفصيل  .اإلعفاء، أو تخرج منه

  رر الالحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادثعدم مسؤولية المؤمن عن ضمان الضالحالة األولى: 

:" ال تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أنه تنص المادة العاشرة من نظام التأمين اإللزامي األردني على
تحقق أي من أحكام هذا النظام عما يلي: أ. الضرر الذي يلحق المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال 

األصل أن المؤمن يضمن كل ضرر ناجم عن الحادث التأميني و) من هذا النظام"، 16( الحاالت المنصوص عليها في المادة
ولو كان المضرور هو المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها وفقًا لتعريف المتضرر الوارد في المادة الثانية من النظام 

ب نطاق التأمين اإللزامي بعدما كان مفهوم المضرور المستحق للضمان التأميني وفقًا لنظام ، وهو تعديل أصا)18(المذكور
  يخرج من ظله سائق المركبة ومالكها. )19(التأمين اإللزامي المنسوخ

يملك المؤمن بتوافر شروطها الرجوع على  ًاها في نص اإلعفاء المذكور فرضيات سبعيلإ) المشار 16وتحتوي المادة (
المركبة ومالكها بما أداه للمضرور من ضمان تأميني، وهو رجوع مناطه خطأ جسيم وغير مغتفر أتاه سائق المركبة سائق 

وسنقوم بسرد تلك الفرضيات والتعليق عليها في موضع الحق من هذا  .أوجب الرجوع عليه وعدم شموله بالتغطية بالتأمينية
  البحث.

مركبة في جزاء عدم الضمان عن األضرار الالحقة به، وإخراجه من مفهوم ونأخذ على المشرع الكريم إدخاله مالك ال
المتضرر حتى في تلك الحاالت التي تنقطع فيها عالقته بخطأ سائق المركبة وال يكون مسؤوًال عنه، ولنا في سرد هذا المأخذ 

  تفصيل نسوقه في موقعه األنسب عند معالجة حاالت الرجوع الحقًا.  

إذ يقرر أن المؤمن يملك حق الرجوع على مالك المركبة و/أو من في حكمه  ؛دى المشرع العمانيونجد ذات الحكم ل
تقوم بمجملها على خطأ غير مغتفر يأتيه قائد المركبة، ويتبع ذلك عدم مسؤولية المؤمن عن  التي في عدد من الفرضيات

ب هذا الخطأ، ومن الواضح أن إعفاء المؤمن من ضمان ما قد يصيبهما أو أفراد أسرتيهما من إصابات بدنية أو وفاة بسب
الضمان يتسع لدى المشرع العماني ليشمل األضرار الالحقة بأفراد أسرتي المالك والقائد، وهو مالم يقل به المشرع األردني، 

رامي إلى م مع منهج المشرع الءالذي قصر اإلعفاء على األضرار الالحقة بالمالك والسائق وحسب، وهو قصر محمود يتوا
  توسيع نطاق التغطية التأمينية وضمان أقصى تعويض ممكن للمضرورين من حوادث المركبات. 

الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات الحالة الثانية: 
  نظام التأمين اإللزامي األردني)من /ج 10(المادة 

إذ تزيد احتمالية وقوع الحادث وتسببه بأضرار  ؛موجب إعفاء المؤمن من الضمان التأميني في هذه الحالة من الواضح
مادية وجسدية جسيمة في سباقات السيارات واختبارات تحمل المركبات، على نحو يصبح فيه الخطر المؤمن منه أكثر 

ويخرج من تصور المؤمن وحساب االحتماالت الذي تقوم عليه  احتمالية وأكبر جسامة باعتباره استعماًال غير معتاد للمركبة،
  العملية التأمينية.
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وهي في الغالب الشركة  –وتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم السباق، وتلك المشرفة على اختبارات تحمل المركبات 
مسؤولة عن ضمان األضرار الناجمة عن تلك النشاطات غير االعتيادية، ولعلها تقوم بتأمين تكميلي خاص  –المصنعة للمركبة 

  يغطي األضرار الناجمة عن تلك النشاطات ويتحمل تبعتها المالية.

يفترق ويشتمل قانون التأمين اإلجباري العماني على حكم يقترب من مضمون النص األردني المشار إليه أعاله، إال أنه  
/ب) من قانون التأمين اإلجباري العماني تقرر حق المؤمن بالرجوع على مالك المركبة أو / من 15فالمادة ( ؛عنه في النتيجة

في حكمه السترداد ما أداه الى المتضرر بموجب أحكام هذا القانون إذا تم استخدام المركبة في غير األغراض المرخصة من 
  أو اختبار للسرعة.أجلها أو في سباق أو منافسة 

ويحمد للمشرع العماني منهجه هذا؛ إذ كان النص الذي قرره أكثر اتساعًا مما فعل المشرع األردني في نظام التأمين 
إذ أوجب الوفاء  ؛فالنص العماني كان مطلق العبارات ؛اإللزامي، وهو اتساع يحقق غاية اإلجبار على التأمين وأسبابه الموجبة

لم يسقط مسؤولية المؤمن عن الضمان تجاه  –وهذا األهم  –ان السابق منظمًا ام غير منظم، كما أنه مع الرجوع سواء أك
المضرور، بل أقامها، وألزمه بها، ومنحه خيار الرجوع على مالك المركبة وسائقها، وفي هذا المنهج ضمان الوفاء بالتعويض 

  .  )20(للمضرور من مدين مليء، وهو ضمان غفل عنه المشرع األردني

الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها لتعليم قيادة المركبات إذا لم تكن الحالة الثالثة: 
  نظام التأمين اإللزامي األردني)من /د 10المركبة مرخصة لهذه الغاية (المادة 

ير هذه الغاية خطر جسيم يهدد األرواح واألموال، يعتبر المشرع أن مخالفة قائد المركبة لغاية استعمالها، وإعمالها لغ
وأن جسامة هذا الخطأ تستوجب عدم مسؤولية المؤمن عن ضمان الضرر الناجم عنه، وإسقاط غطاء التأمين عن الحادث، 

  ليظل قائد المركبة مسؤوًال وحده عن ضمان األضرار التي سببها للغير.

ة بالحادث من نطاق التأمين اإللزامي، على اعتبار أن رضاهم بالركوب ومن المفهوم سبب إخراج ركاب المركبة المتسبب
وعلمهم بأن قائدها غير مؤهل لقيادتها بل يتدرب على قيادتها دون أن تكون مرخصة لهذه الغاية يسقط مسؤولية المؤمن 

سبب األجنبي القاطعة فمن جلب الضرر لنفسه ال ضمان له، وفعل المضرور واحد من صور ال ؛عن ضمان الضرر الالحق بهم
  .)21( الضارللعالقة السببية والمسقطة للمسؤولية عن المدعى عليه المنسوب إليه الفعل 

وإن كنا نرى أن سقوط المسؤولية التأمينية تجاه هذه الطائفة من المضرورين يستوجب علمهم ورضاهم بطبيعة الخطأ 
فمن غير العادل مساواة من علم ورضي بمن لم يعلم أو لم يرض، وهو ما يستوجب تعديل النص  ؛الذي ارتكبه قائد المركبة

  لتحقيق غايته المثلى، ورفع تهمة اإلجحاف عنه.

بمفهوم المخالفة  -ولما حدد المشرع إطار اإلعفاء باألضرار الالحقة بركاب المركبة المتسببة بالحادث، فإن هذا يعني 
ن غير ركاب المركبة المتسببة بالحادث يظل مشموًال بالغطاء التأميني، ويحق له اختصام مؤمن أن أي مضرور م - للنص

  المركبة بالضمان وفقًا لما يقرره القانون.

وهذا فعًال ما يقرره المشرع الكريم حين يلزم المؤمن بتعويض المضرورين من غير ركاب المركبة التي استعملت في 
ن تكون مرخصة لذلك، مع منحه مكنة الرجوع على قائد المركبة ومالكها السترداد ما دفعه تعليم قيادة المركبات دون أ

  من نظام التأمين اإللزامي األردني). 5/أ/16للمضرورين من غير ركاب المركبة المتسببة بالحادث (المادة 

ريع األردني أعاله، وهو ماال يؤخذ وال يحتوي قانون التأمين اإلجباري العماني مثيًال لحالة اإلعفاء التي أوردها التش
/ب) التي تقرر حق الرجوع للمؤمن على مالك المركبة 15( عليه إذا اعتبرنا أنه من الممكن إخضاع هذه الحالة لنص المادة

  و/أو من في حكمه السترداد ما دفعه للمؤمن من مبلغ إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة لغير األغراض المرخصة لها.
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ل النص األخير سندًا لحق الرجوع بعد الوفاء، وليس إسقاطًا للمسؤولية تجاه المضرور أو إعفاء، فضًال عن أنه ويظ
) يستثني من 15نص عام ال يفرق بين مضرور راكب في المركبة أو غير راكب فيها، مع اإلشارة إلى أن مطلع النص (المادة 

  وأفراد أسرتيهما سواء أكانوا من ركاب المركبة أم ال.   الضمان التأميني كًال من مالك المركبة وقائدها 

نظام من /ه 10الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء أجر (المادة الحالة الرابعة: 
  التأمين اإللزامي األردني)

أحدهما ويسمى الناقل بأن ينقل بضائع من مكان يعرف عقد النقل البري للبضائع بأنه عقد تبادلي بين شخصين يتعهد 
  .)34: 2010آلخر لقاء أجر، ويتم ذلك عبر البر بوساطة المركبات أو العربات أو السكك الحديدية (حسن، 

و من ينوب عن أي منهما، يلتزم أاتفاق مبرم بين الشاحن والناقل  ويعرف المشرع األردني عقد نقل البضائع بأنه:"
، ولدى المشرع العماني فإن عقد النقل البري هو: "اتفاق يلتزم )22("بنقل البضائع من مكان الى اخر لقاء اجرالناقل بموجبه 

  . )23(بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل بضاعة، أو راكب من جهة ألخرى بواسطة وسيلة نقل بري مقابل أجر معين"

بضمان سالمة البضاعة المنقولة خالل عملية  )25(الشاحن)أو ( )24(ويقع بذمة الناقل التزام تجاه المتعاقد معه (المرسل)
  .)26(النقل، وتحمل تبعة هالكها

فإن ضمان الناقل للخسارة أو التعيب أو الهالك الالحق بالبضاعة يجب ويستغرق مسؤولية المؤمن على المركبة  ،وعليه
الناقلة المتسببة بالحادث، فالغرم بالغنم؛ فالتزامه بالنقل يفترض التزامه بضمان السالمة وتحمل تبعة الهالك مقابل األجر 

تزامه بضمان السالمة ليس محض التزام ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة الذي يقتضيه لقاء قيامه بهذا العمل، وال
: 1990يجب الوصول إليها، وإخفاقه في ذلك ينشئ بذمته التزامًا عقديًا بتعويض الدائن وجبر الضرر الالحق به (المصري، 

319(.  

ن إة مأجورة وليست عالقة تبرعية؛ إذ هذا على افتراض أن العالقة بين الناقل والمرسل/الشاحن كانت عالقة عقدي
إعفاء المؤمن من الضمان يستلزم قيام عالقة النقل المأجورة، على اعتبار أن األجر عنصر الزم ورئيس في إسباغ وصف 

  العقد على عالقة النقل، وترتيب آثار هذا العقد.

قل بضمان السالمة أو تحمل تبعة الهالك مالم فال يصدق عليها وصف العقد، وال يلتزم النا ،أما إذا كانت العالقة تبرعية
  يتعمد اإلضرار، ويقوم المؤمن مسؤوًال مباشرًا عن هذا الضمان.

، ومن )27(ويقرر المشرع العماني أن التأمين ال يغطي األشياء أو الحمولة المنقولة في أو على المركبة المؤمن عليها
أن تكون العالقة مأجورة،  –على خالف نظيره األردني  –يشترط  الواضح أن المشرع هنا يتحدث عن عالقة نقل، لكنه لم

وهو حكم يحتمل أحد تفسيرين: أن النص جاء مطلقًا ليفيد إعفاء المؤمن من ضمان هالك البضاعة المنقولة سواء أكان 
بالنظر إاللمؤمن فيها تبرعًا، أو أن المشرع يفترض أن العالقة ليست إال عقد نقل مأجور، وال يتصور إعفاء ا مالنقل بأجر أ

، وهو ما نرجحه بالنظر إلى غاية التأمين  -هو الناقل وفق تشريعات النقل المشار إليها أعاله  –إلى وجود ضامن آخر 
  اإلجباري الرئيسة وحماية مصلحة المضرور من حادث تسببت به مركبة مؤمن عليها.

و أرضي عاصير واالنفجارات البركانية والزالزل واالنزالق األواألالضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات  الحالة الخامسة:
 خطار الطاقة النوويةأو أالحرب واالعمال الحربية والحرب االهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة 

  نظام التأمين اإللزامي األردني)من  /و10(المادة 

لقاهرة المانعة من قيام مسؤولية المؤمن عن ضمان الضرر الناشئ عن يسرد المشرع في هذه الحالة صورًا للقوة ا
، وهو حكم منطقي مفهوم؛ إذ )28(حادث قهري ال يد لقائد المركبة فيه ولم يكن بإمكانه دفعه وفقًا لمعيار الشخص المعتاد

  ور.له مسؤولية المؤمن تجاه المضر ينتفي في هذه الحالة خطأ قائد المركبة على نحو تسقط تبعًا
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ويقرر المشرع العماني الحكم ذاته، حين يسقط أي التزام على المؤمن تجاه المضرور بسبب أي حادث تسببت به 
المركبة المؤمن عليها سواء وقع أو نشأ أو تعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبراكين أو الزالزل أو الهزات األرضية أو 

و االضطرابات الشعبية أو أعمال الحربية أو الحرب األهلية أو اإلضراب أو اإلرهاب عمال العدو األجنبي أو األأو أالغزو 
  .)29(و المصادرة أو التأميم أو التفجيرات الذرية أو النووية... أالعصيان أو الثورة أو االنقالب العسكري أو اغتصاب السلطة 

لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ واالنظمة  قًاالضرر الناجم عن المركبة ذات االستخدام الخاص وف الحالة السادسة:
  نظام التأمين اإللزامي األردني)من /ز 10(المادة  المخصصة لها لألغراضتم استخدامها  إذاالصادرة بمقتضاه 

والمجهزة تعرف المركبة ذات االستخدام الخاص بأنها:" مركبة النقل أو الرفع أو الجر اآللية ذات المواصفات الخاصة 
بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير قابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتي ال يمكن استعمالها إال في 

  .)30(األغراض المخصصة لها"

عفاء الوارد في نظام التامين اإللزامي أن عدم المسؤولية إنما يكون في حالة وقوع الحادث ويفيد منطوق نص اإل  
ولما كان من غير الممكن وفقًا لنص  ،استعمال المركبة ذات االستخدام الخاص ضمن األغراض المخصصة لهاأثناء في 

التعريف أعاله استعمال مثل هذه المركبة في غير األغراض المخصصة لها فال يتصور وقوع حادث تأميني بسبب استعمال 
  مؤمن بالضمان تبعًا لذلك.المركبة لغير أغراضها، على نحو ال يتصور معه قيام التزام ال

فإن وقوع الحادث بسبب استعمال مثل هذه المركبة في غير األغراض المرخصة من أجلها يجعل  ،وعلى الفرض النظري
المؤمن ملزمًا بالوفاء للمضرورين مع منحه مكنة الرجوع على السائق والمالك بما أداه وفقًا للقانون، وهو األمر الذي يقرره 

  ونناقشه في موضع الحق من هذا البحث. المشرع األردني

فالمؤمن غير مسؤول عن "األضرار  ؛ويقرر المشرع العماني حكم إعفاء قريب من ذاك الذي أورده نظيره األردني
أثناء وبسبب تشغيل المركبة في موقع العمل الخاص بالحفر أو الرفع في اعمال انشائية أو زراعية أو في الناتجة مباشرة 

  .)31(مماثلة... وال يعتبر تشغيًال في حكم هذا البند سير المركبة على الطريق من وإلى موقع ذلك الشغل"أعمال أخرى 

ولعل سبب اإلعفاء في هذه الحالة يرجع إلى أن المؤمن إنما يضمن ضرر االستخدام العام المألوف للمركبة، أي خالل 
 ؛المألوف الذي يناط بالمركبة ذات االستخدام الخاصاستعمالها على الطريق، وال يضمن ذلك االستخدام الخاص غير 

  ه عن استخدامها هو ضرر سببه خطأ في االستخدام الخاص للمركبة، يتحمله مشغل المركبة وحده.ؤفالضرر المتصور نشو

وما يؤيد تبريرنا هذا أن المشرع العماني يضيف في آخر نص اإلعفاء الوارد أعاله أن سير المركبة من وإلى موقع 
أي أن المؤمن سيضمن أي ضرر بسبب هذا السير باعتباره استخداما  ؛الستخدام الخاص ال يدخل ضمن حكم اإلعفاءا

  معتادا للمركبة.

  تقييم مدى توفيق المشرع األردني في تنظيم حاالت الوفاء مع الرجوع: المطلب الثالث

 فإن استهالل المشرع للنص المنشئ ،سائقها في إنشائه لحق المؤمن بالرجوع على مالك المركبة المؤمن عليها وعلى
يجوز لشركة التأمين الرجوع على  - " أ من نظام التأمين اإللزامي األردني: )16(الفقرة األولى من المادة  -لهذا الحق 

... " : ي من الحاالت التاليةألى المتضرر، في إالمؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث السترداد ما دفعته من تعويض 
  نقاط رئيسة: أربعيتضمن  -

ن أأن حق الرجوع الذي يقرره المشرع يأخذ صورة المكنة الجوازية بعد الوفاء الوجوبي؛ إذ يجب على المؤمن  أوالها:
أن يرجع بما أداه على  -إن شاء- حكام القانون إلى المضرور، ثم يجوز له أيؤدي الضمان التأميني الواقع بذمته بموجب 

  وبذا فإن الرجوع ليس حكميًا بل محركه اختيار المؤمن وإرادته. .وسائق المركبة المتسببة بالحادثالمؤمن له 
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باستعماله أداة العطف (الواو) وليس على  -يقرر المشرع أن حق المؤمن بالرجوع يكون على سبيل الجمع بينهما  ثانيها:
سببة بالحادث وعلى سائقها، وهو ما يعني قيام التضامن بينهما على المؤمن له مالك المركبة المت -سبيل التخيير أو اإلفراد 

تجاه المؤمن لرد ما دفعه إلى المضرور نيابة عنهما، وفي ذلك ما فيه من مآخذ وتساؤالت؛ فالتضامن بين المدينين بصورته 
لتضامن بين المدينين لدى أنظر تفصيًال في شروط ا(المعروفة قانونًا ينشأ بسبب االشتراك في المديونية ووحدة سبب الدين

ذلك أن منشأ  ؛، في حين أنها لدى مشرع التأمين تنشأ بسبب العالقة مع المركبة بذاتها)32()248-243: 2015الكسواني،  :
التزام سائق المركبة تجاه المضرور سيكون الفعل الضار ( المسؤولية عن الفعل الضار)، في حين تنقطع العالقة بين المضرور 

مع بقاء العالقة بين المركبة وبين المالك قائمة  –وبين مالك المركبة في هذه الفرضية ـ فرضية قيادة المركبة من غير مالكها 
  لكية الذي خوله إبرام التأمين عليها.بموجب سند الم

 –وال يرد القول بأن مالك المركبة مسؤول عن الضرر الذي تسببه مركبته باعتباره حارسًا ألشياء تحتاج عناية خاصة 
حائزًا، وليست  وذلك أن حراسة األشياء تلقي تبعة المسؤولية على الحارس سواء كان مالكًا أ ؛ولو لم يكن قائدًا لها–المركبة 

تفصيًال في المسؤولية الشيئية والمقصود  ر(أنظ. ملكية الشيء إال قرينة على حيازته، وهي قرينة قابلة إلثبات العكس
  .)151: 2006الدنون،  بالحارس لدى:

المركبة وما ال نجد له مسوغًا هو إشراك المالك في المسؤولية عن رد ما أوفاه المؤمن إلى المضرور حين ينفرد قائد 
بالمسؤولية عن الحادث التأميني، فال تكفي ملكيته للمركبة ليعتبر مسؤوًال عما تسببت به قيادتها من غيره، وهو األمر الذي 

  يستوجب تعديًال يتخذ صورة إفراد المسؤولية وتركيزها بقائد المركبة وحسب.

إنما ) منه 15الرجوع للمؤمن وفقًا لحكم المادة (أما بالنسبة لقانون التأمين اإلجباري العماني فإنه حين يقرر مكنة 
، بل إن عبارة النص العماني أكثر تركيزًا في تقرير )33(في حكمههو يؤكد على إعمال التضامن بين مالك المركبة وبين من 

  .)34(فصياغتها تحتوي على جواز الرجوع عليهما معًا أو على أي منهما ؛التضامن

يستعمل المشرع لفظة التعويض، وهو استعمال غير دقيق بالنسبة اللتزام المؤمن؛ فالتعويض بمعناه الوحيد ليس إال  ثالثها:
فهو التزام  ؛جبرًا للضرر بجميع مفرداته وعلى نحو كامل، في حين أن التزام المؤمن في التأمين اإللزامي ليس بذات المعنى

طي دوما كل الضرر، وال يشمل جميع أنواع الضرر أيضًا، ويظل قائد المركبة يحده سقف يحدده المشرع بمبلغ معين ال يغ
  هو المسؤول عن تمام التعويض باعتباره فاعًال للضرر. 

) من قانون التأمين اإلجباري 15وقد توقى المشرع العماني هذا المأخذ؛ فهو يتبع لفظة التعويض الواردة في المادة (
القانون)، ليكون المشرع العماني أكثر دقة وانسجامًا مع تنظيم التأمين اإلجباري وحدود  بعبارة (المستحق وفق أحكام هذا

  مسؤولية المؤمن عن تعويض المضرورين من حوادث المركبات.

فإنه يقيم هذا األخير نائبًا قانونيا بالوفاء عن الغير للغير، وليس  ،بموجب مكنة الرجوع التي يمنحها المشرع للمؤمن رابعها:
فدين التعويض يقع بذمته بموجب حكم المشرع ويخرج من ذمته بذات الحكم، ولعل ما نعرضه  ؛ئنًا مباشرًا تجاه المضروردا

ًا ال دائنًا مباشرًا يجعله في حل من أحكام الدعوى المباشرة التي يهنا ال يستقيم مع مرام المشرع؛ فاعتبار المؤمن نائبًا قانون
ث المركبات، وفي حل من قاعدة تطهير هذه الدعوى من الدفوع التي يملكها المؤمن تجاه منحها المشرع للمضرور من حواد

المالك أو قائد المركبة، وعليه فإن تحقق أي من فرضيات الوفاء مع الرجوع التي أوردتها تشريعات التأمين اإلجباري يجعل 
  المؤمن ال مدينًا مباشرًا أصليًا، بل مدينًا احتياطيا.

فهو رام من وراء تقرير وجوب الوفاء مع جواز الرجوع أن يظل مالك المركبة  ؛بأن المشرع لم يقصد ذلكولعلنا نجزم 
وقائدها تحت ظل المسؤولية عن التعويض بسبب خطئهما غير المغتفر لديه، دون أن يعدم تقريره هذا حق المضرور من 

  لوفاء بدين غيره.االختصام المباشر للمؤمن وبقاء هذا األخير مسؤوًال أصليًا عن ا
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ا على مالك المركبة المؤمن له موتنقسم حاالت الرجوع لدى المشرع األردني إلى طائفتين: يكون الرجوع في أواله
وال نجد هذا التقسيم لدى المشرع  .ا فيكون الرجوع على قائد المركبة وحده دون مالكهامهتوعلى قائد المركبة، أما في ثاني

أي يملك المؤمن في حال توافر واحدة من حاالت الرجوع أن  ؛أو تخييرًا ًااألخير يكون جمع فالرجوع عند هذا ؛العماني
وأمام عدم  .يختصم كليهما للمطالبة برد ما أداه إلى المضرور، أو أن يختار أحدهما للرجوع عليه بكل ما أداه للمضرور

ه ئالمؤمن، وإذا كان االجتهاد في مورد النص وأمام جالفإن األمر منوط بمحض اختيار  ،بيان حاالت اختيار الجمع أو التخيير
ممنوعًا فال يرد القول بأن سبب الرجوع هو من يحدد المرجوع عليه، فإذا كان سبب الحادث خطأ قائد المركبة وحده كأن 

ء المشرع أن إذ لو شا ؛فإن هذا ال يعني أن دعوى الرجوع ستقام عليه دون مالك المركبة ،يكون تحت تأثير مخدر أو مسكر
  يفرق بينهما في الرجوع لفعل.

ولدينا، فإن منهج المشرع العماني مأخوذ عليه؛ إذ ال يستقيم إشغال ذمة المؤمن له مالك المركبة بدين لم يكن له يد 
ال يسأل الشخص عن فعل غيره كأصل فإذ لم يتسبب بالحادث التأميني على نحو يخرجه من دائرة الضمان  ؛في نشوئه

ليس متبوعًا ليسأل عن فعل تابعه، وليس  –أي قائد المركبة  –، وليس من سنٍد لإللزام أو مصدٍر للمسؤولية؛ فهو )35(عام
وقد أسلفنا أن صفة حارس األشياء تنقطع عنه بخروج المركبة من  .كفيًال  ليضمن إعسار المدين األصيل أو تعنته عن الوفاء

بسبب المركبة النتفاء حراسته وسيطرته على المركبة وانتقالها إلى غيره، انتقاُل  حيازته فال يعود مسؤوًال عن الضرر الواقع
  الحراسة والمسؤولية.

 فهو أيضًا ؛وال يعني أخذنا على المشرع العماني منهجه المذكور سالمة منهج المشرع األردني في تنظيم حاالت الرجوع
و أن رد ما أوفاه المؤمن للغير، دونما نظر في أساس المسؤولية جعل كًال من المالك المؤمن له وقائد المركبة مسؤولين ع

ردها للمسؤول عن الحادث وحسب، لكنه يعود ليقصر الرجوع في حاالت معينة على قائد المركبة وحسب، على نحو عادل 
  ومفهوم.

ه وعلى سبيل الترتيب، ثم ونستعرض تاليًا حاالت الرجوع التي يقررها المشرع األردني وفقًا للطائفتين المذكورتين أعال
  على سبيل الموازنة مع نظيره العماني:

  الفرع األول: الطائفة األولى (رجوع المؤمن على المؤمن له وعلى قائد المركبة المؤمن عليها)

من نظام التأمين اإللزامي  16ن (أ،ج) من المادة اتتوزع حاالت هذه الطائفة على تلك الفرضيات التي احتوتها الفقرت
  .نعرضها تاليًا ونتبع كًال منها بالشرح والتعليق على المركبات، وهي سبع فرضيات

و على فئة رخصة أإذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير حائز على رخصة قيادة  الفرضية األولى:
أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة  )36( يقودهاقيادة لفئة المركبة التي كان 

  (37) .خاللها

فكفاءة السائق وقدرته على القيادة شرط الزم ومسلم به لمشروعية القيادة،  ؛ومن الواضح سالمة هذا الحكم ووجاهته
خطأ سائق المركبة المؤمن عليها مادام مؤهًال  إذ يتحمل المؤمن تبعة ؛وشرط رئيس لشمول خطئه بالتغطية التأمينية

لقيادتها، وبعكس ذلك فإن فقدانه للتأهيل المطلوب والكفاءة الواجبة يجعله مسؤوًال عن رد ما دفعه المؤمن للمضرور من 
  ضمان تأميني.

إذا ويستوي في إسقاط الحكم (الرجوع على السائق غير المؤهل) عدم حيازة سائق المركبة على رخصة قيادة، أو 
كانت رخصته تحت أثر التعليق أو اإللغاء المانع من إذا كانت هذه الرخصة ال تخوله قيادة المركبة المتسببة بالحادث، أو 

  قيادة المركبة. 
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ويشرك المشرع مالك المركبة في الحكم المذكور، ولعل مرد هذا اإلشراك هو مجازاة مالك المركبة على تسليمه مركبته 
، ويلزم برد ما دفعه )38( بذلكلشخص ال يستطيع قيادتها أو ال تؤهله الرخصة التي يحملها قيادتها، فيتحمل وزر رضاه 

  المؤمن للمضرور من ضمان.

ونقصد بذلك وجوب بناء حكم النص على قيام العالقة  ،المشرع الكريم هو وجوب ضبط النص إال أن ما نأخذه على
بعبارة  .وبين وقوع الحادث التأميني –أي القيادة دون رخصة أو برخصة ال تخوله قيادة المركبة  –السببية بين خطأ السائق 

غير قادر على التحكم بالمركبة لعدم كفاءته على نحو يملك المؤمن الرجوع على المالك والسائق إذا كان هذا األخير  ،أخرى
تسبب معه بإيقاع الحادث، فإذا انقطعت العالقة السببية بين عدم الكفاءة وبين الحادث سقط استثناء الوفاء مع الرجوع وقام 

  أصل الوفاء بال رجوع.

معه من االستناد إليه ولو ثبت أن إذ يظل النص بصيغته الراهنة مطلقًا بال ضبط أو تقييد على نحو سيمكن المؤمن 
  ال يستقيم مع منطق األمور وعدالة المسؤولية. كفاءة السائق من عدمها لم تلعب دورًا في وقوع الحادث، وهو ما

من قانون التأمين اإلجباري  15أما المشرع العماني فقد أشار إلى بعض من الفرضية أعاله؛ فالفقرة (ج) من المادة 
المؤمن حق الرجوع في الحالة التي يكون فيها سائق المركبة غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية العماني تمنح 

وبمقارنة هذا النص بذاك الوارد  .المفعول مالم يكن قد جرد منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر عن الجهات المختصة
هو يقصر الرجوع في حال عدم حيازة السائق لرخصة قيادة تخوله ف؛ بنظام التأمين اإللزامي األردني نجده أكثر ضيقًا منه

 ؛ولعل ذلك ال يؤخذ على النص العماني .قيادة المركبة المؤمن عليها، ولم يورد النص فرضية عدم حيازة رخصة قيادة أصًال
لى أن الرجوع يقوم في فإذا كان المشرع يقيم الرجوع في حال حيازة السائق لرخصة ال تخوله قيادة المركبة، فمن باب أو

ه ؤحال عدم حيازة أي رخصة أصًال، فالمشرع يجعل السائق مخطئًا لعلة قيادته المركبة برخصة ال تخوله قيادتها ليظهر خط
  أكثر جسامة ووضوحًا حين يقود مركبة وهو ال يحمل أية رخصة ابتداًء.

رجوع على المؤمن له و/أو السائق إذا كان هذا فإن المشرع العماني يمنع المؤمن من ال ،وعلى خالف نظيره األردني
األخير حائزًا لرخصة قيادة تخوله قيادة المركبة ولكنها سحبت منها أو جرد منها بأمر الجهة المختصة، فمنعه من قيادة 

ة مركبة ه بقيادؤلرخصة قيادة للمركبة، وال يستوي خط المركبة ليس سببًا للرجوع عليه لدى المشرع العماني مادام حائزًا
مسلك قويم  –لدينا  –دون رخصة مع خطئه بقيادة مركبة مع حيازته لرخصة موقوفة؛ فهو يظل كفؤا لقيادة المركبة، وهو 

ه الجسيم بقيادة مركبة ال يستطيع ؤخط يفإذا كانت علة الرجوع على السائق ه ؛من المشرع العماني له وجاهة معتبرة
ه إجازة القيادة، فإن هذه العلة غير موجودة في حال تجريده من الرخصة أو سحبها قيادتها، أو أن الجهة المختصة لم تمنح

  منه كإجراء عقابي من الجهات المختصة، فهو في الحالة األخيرة يحمل الكفاءة دون أن يحمل دليلها وحسب.

جليًا العالقة السببية ظهر فيه تويظل لدينا على النص العماني ذات المأخذ على نظيره األردني؛ إذ توجب ضبط النص ل
 ونحيل القارئ الكريم لما سبق عرضه بهذا الشأن أعاله. .بين عدم الكفاءة وبين وقوع الحادث التأميني

ذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو إ الفرضية الثانية:
العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في المألوف والمتوقع من الشخص 

و العقار أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر أ ،الدم وفقًا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة
  .الطبي

، ويملك تبعًا لذلك حق الرجوع على المالك والسائق ومؤدى هذا النص أن المؤمن ملزم بتعويض المضرور من الحادث
لعلة خطأ هذا األخير المتمثل بقيادته المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبي، على نحو أفقده القدرة على التحكم 

  بالمركبة وفقًا لمعيار الشخص المعتاد،

  تساؤالت نسوقها تباعًا: ولنا على عبارة النص مأخذ شكلي وآخر موضوعي؛ نصوغهما على شكل 
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ماذا لو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر يفوق الحد المسموح به، ولم يكن ذلك هو سبب وقوع الحادث المؤمن 
منه، بل سبب آخر؟، وماذا لو كان سكره بحد أقل من ذاك المسموح به ورغم ذلك أفقده السيطرة على مركبته فتسبب 

ماذا لو تناول عقارًا طبيًا على نحو مشروع ولم يعلم  ؟س الجواز الشرعي سبب لنفي الضمانبالحادث؟، ونتساءل أيضًا، ألي
بمضاعفاته المضعفة للقدرة على القيادة وتسببت قيادته بحادث؟، ثم إن القارئ الممحص لعبارة النص يتساءل: أيشترط 

المسكر والمخدر والعقار (التركيز تأثير مذهبات  عن عدم القدرة على التحكم بالمركبة بسبب المشرع أن يكون الحادث ناجمًا
التحكم بالمركبة كاٍف لقيام حق الرجوع ولو لم يؤد بعينه إلى الحادث؟ أي هل يشترط على ن عدم القدرة إالطبي)، أم 

ا المشرع عالقة سببية بين عدم القدرة على التحكم وبين الحادث؟ ومرد سؤالنا األخير أن المشرع لم يورد صراحة هذ
  االشتراط.

وعليه، نجد أن مرام المشرع مفهوم في مجازاة سائق المركبة الذي يخاطر بقيادتها وهو تحت تأثير المسكر أو 
بغية إحكام النص وتحقيق غايته أن يصرح ببناء العالقة  –كما نرى  –إذ وجب عليه  ؛المخدر، لكنه لم يحسن صياغة مرامه

التحكم بالمركبة أيًا كانت نسبة المسكر وحدوده على السببية بين الفعل والنتيجة، وأن يبني النتيجة على عدم القدرة 
  المسموحة.

ي حالة التجاوز وجود عنها ليس إال قرينة تفيد ف اونرى أن تجاوز نسبة المسكر في الدم الحدود المسموحة أو نزوله
عالقة سببية بين عدم التحكم بالمركبة وبين الحادث، وال تجزم في حالة النزول عنها بأن الحادث لم يقع بسبب عدم القدرة 

  .)39( عكسهاو المخدر، وهي في الحالتين ليست إال قرينة بسيطة تقبل إثبات أعلى التحكم بالمركبة لتأثير المسكر 

ن تنسحب على المخدر غير أوًال ان نسلم بأن لفظة المخدر يجب أفيجب  الطبي،وفيما يتعلق بالمخدر أو العقار 
المشروع (المخدرات) وذلك المشروع (المخدر الطبي)، التحاد العلة بين المخدرات وبين المسكر على نحو يوجب اتحاد 

المؤمن للمضرور بسبب قيادته للمركبة تحت تأثير العقار الطبي أو  ويجب ثانيًا أن نقبل إلزام السائق برد ما دفعه .الحكم
ذلك أنه وجب عليه وفقًا لمعيار الشخص المعتاد  ؛المخدر ولو كان أخذه لها على نحو مشروع لعلة أو مرض أو إجراء طبي

مه مسؤوًال عن الحادث ويجعل أال يقود المركبة بعد أن تناول هذا العقار أو حقن بالمخدر، وامتناعه عن هذا االمتناع يقي
ه جسيمًا إن لم يكن فعًال عمديًا يحرمه من اإلفادة من أحكام التأمين، على اعتبار أنه علم بحقيقة فعله ( تناول المخدر أخط

  أو العقار) ورضي باحتمالية تحقق نتائجه. 

/ج) من قانون التأمين 15دة (إلى جزء منها في الما - وبعبارة أدق  -ويشير المشرع العماني إلى هذه الفرضية 
اإلجباري؛ فهو يقرر جواز رجوع المؤمن على المالك و/أو السائق إذا كان هذا األخير واقعًا تحت تأثير مخدر أو مسكر، وال 
يفرق النص العماني بين مخدر مشروع أو غير مشروع، كما ال ينص على فرضية قيادة المركبة تحت تأثير العقار الطبي، ، 

النص قرينة نسبة المسكر أو المخدر المسموح بها في الدم، وأخيرًا فهو ال يشير إلى وجوب قيام عالقة سببية بين  وال يذكر
وفي التعليق على  .و المخدر وعدم القدرة على التحكم بالمركبة وبين وقوع الحادث المؤمن منهأالوقوع تحت تأثير المسكر 

  كل ما سبق نقول:

ع لهذه الفرضية كانت على نحو مقتضب مأخوذ عليه من ناحية عدم اإلشارة إلى العقار من الواضح أن إشارة المشر
فإن باب  ،الطبي أو المخدر المشروع، ومن ناحية إغفال العالقة السببية المشار إليها آنفًا، وأمام سكوت المشرع عن التفصيل

فقد يحكم قاض بأن النص جاء مطلقًا ليشمل  ؛زامياالجتهاد والتأويل سيظل مفتوحًا على نحو قد يضيع غاية التأمين اإلل
المخدر المشروع والعقار الطبي إلى جانب ذاك غير المشروع، وأن قيادة المركبة تحت تأثير العقار الطبي تماثل في 

ر خطورتها تلك القيادة تحت تأثير المسكر والمخدر غير المشروع، فاتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم، وقد يحكم قاض آخ
بأن المشرع لو أراد أن يشمل تلك األصناف لفعل، وأنه لم يفعل لعلة مشروعيتها على نحو ال يستوجب الرجوع على من 

  مارس فعًال مشروعًا وتناول عقارًا أو مخدرًا على نحو مشروع.

فإن النص يظل  ،ولما أغفل النص ذكر العالقة السببية بين تناول المسكر أو المخدر وبين وقوع الحادث المؤمن منه
عائمًا وسائبًا على نحو يمكن أن يستوعب فرضية انقطاع العالقة السببية، وأن القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر علة 
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ال يستقيم مع  وقوع الحادث، وهو مالكافية بحد ذاتها للرجوع على سائق المركبة ومالكها ولو لم تكن هي السبب المباشر 
  المسؤولية.منطق العدالة وأركان 

فهو ليس مأخذًا بالطبع على النص العماني المذكور؛ إذ ال وجود  ،أما عدم ذكر النسبة المسموح بها للمسكر في الدم
لحد تركيز للكحول في الدم يباح الوصول إليه دون تجاوزه في التشريع العماني، ولكن وفي ظل بقاء النص بذات عباراته، 

السائق ـ أيًا كانت درجته ـ للقول بجواز الرجوع عليه، أم يجب أن يكون هذا السكر من األثر يظل التساؤل قائمًا: أيكفي سكر 
 بحيث يمنع السائق من التحكم بالمركبة على النحو المألوف من السائق المعتاد ؟

  .التشريعات النافذةجلها وفق احكام إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير األغراض المرخصة أل الفرضية الثالثة:

ويحظر استعمال المركبة لغير الغايات ، )40(يحدد المشرع األردني صفات استعمال المركبات الخاضعة للتسجيل
فاستعمال المركبة في  ؛وتقرير الرجوع على المالك والسائق في هذه الحالة له ما يسوغه، )41(واألغراض المرخصة من أجلها

أكثر احتماًال وجسامة، ومثل هذا االستعمال ينم عن تهور مذموم  -في غالب األمر  –غير أغراضها وغاياتها سيجعل الخطر 
من قائد المركبة ال ينبغي تركه بال مجازاة أو مسؤولية، وهو خطأ جسيم يتوجب عليه أن يتحمل وزره ويدفع إلى المؤمن ما 

  ضرر خطئه هذا.أداه عنه لجبر 

نرى وجوب أن تكون مخالفة قائد المركبة لحكم القانون واستعماله  فنحن ؛ونكرر هنا أخذنا على المشرع إطالق النص
إذ ال يستقيم أن تكون مجرد المخالفة هي موجب الرجوع على قائد  ؛المركبة في غير أغراضها هي سبب الحادث التأميني

التأمين اإللزامي ليست عقاب قائد المركبة على محض المخالفة، بل أثر تلك المخالفة على  فغاية المشرع في .المركبة ومالكها
المسؤولية التأمينية، أي أن تكون تلك المخالفة هي محرك قيام هذه المسؤولية، وليست ظرفًا ثانويًا غير مؤثر في وقوع 

  الحادث.

وما يؤيد مأخذنا على النص األردني المذكور أن المشرع العماني قد ضبط ألفاظ النص المشتمل على ذات الفرضية، 
/ب من قانون التأمين اإلجباري تمنح المؤمن حق الرجوع على 15بحيث تظهر عالقة السببية جلية في هذه األلفاظ؛ فالمادة 

تعمال المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله..."، وهو ضبط سليم المؤمن له و/أو السائق " إذا نشأ الحادث عن اس
 ومحمود يحقق الهدف المرجو من حق الرجوع، ويظل معه النص مقيدًا ال مطلقًا ليحقق عدالة الرجوع ويضبط أسبابه. 

ذا إت النافذة او حكام التشريعاأإذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة  الفرضية الرابعة:
ن تكون تلك المخالفة، في جميع الحاالت، السبب المباشر في أاستخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة 

وبرأينا فقد أجاد المشرع في صياغة هذا النص، فضبط هذه : )42( و جنايةأتنطوي على جنحة قصدية  نأوقوع الحادث و
. استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر كالقيادة مسرعًا بعكس 1:ةباستجماع شروط ثالثالفرضية وقيد إعمالها 

. أن تكون 2اتجاه السير، أو استخدامها في اغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، كتهريب المخدرات أو خطف شخص، 
خالفة على جناية أو جنحة قصدية، بحيث تكون . أن تنطوي هذه الم3هذه المخالفة هي السبب المباشر لوقوع الحادث،

المخالفة بحد ذاتها فعًال جرميًا من نوع الجنحة القصدية أو الجناية، وليس المقصود أن ينشأ عن هذه المخالفة جنحة 
  .)43(قصدية أو جناية

ني عودة ويحمد للمشرع منهجه في صياغة هذا النص على اعتبار أن خلو الفرضية من أحد الشروط المذكورة يع
األصل (الوفاء بال رجوع) وسقوط العارض (الوفاء مع الرجوع)، أي إلزام المؤمن بالوفاء للمضرور دون رجوع على المالك 
والسائق، والقول بغير ذلك فيه إفراغ للتأمين من مضمونه، فالتأمين اإلجباري لم يوجد إال لضمان وجود مدين مليء 

دامت اخطاًء غير عمدية، ومادامت تدخل تحت معيار الخطأ  ن تبعة أخطائه مايختصمه المضرور، وحماية للمؤمن له م
  المعتاد الذي قد يأتيه الشخص المعتاد.  
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  .ةإذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاي الفرضية الخامسة:

منوطًا بجهات معينة يحددها القانون، ويشترط لمنحها إجازة التعليم تلك تجهيز المركبات لما كان تعليم قيادة المركبات 
لغاية التدريب، وهو تجهيز خاص ال يتوافر في المركبة ذات االستخدام المعتاد، غايته التحكم بالمركبة من قبل المدرب ال 

مركبة دونما رقابة وتوجيه، فإن استعمال مركبة غير قدرته على قيادة العدم المتدرب وحده لعلة عدم كفاءة هذا األخير و
مرخصة لهذه الغاية للتدريب على القيادة هو عمل من الخطورة بمكان فيه من التهور والجسامة ما يوجب اعتباره سببًا يملك 

  بموجبه المؤمن الرجوع على مالك المركبة وسائقها السترداد ما أداه للمضرور من ضمان. 

األردني لهذه الفرضية هذا النص الخاص، على خالف نظيره العماني، وهو مسلك ال يؤخذ على أي  وقد أفرد المشرع
فإفرادها بنص خاص داٌل على خطورة مثل هذا الفعل لدى المشرع، ورغبة جلية منه إلى التنبيه على وجوب عدم ؛ منهما

بار أنها فرضية تندرج تحت حالة استعمال المركبة إتيانه، وعدم إفراده بنص خاص ليس مأخذًا على المشرع العماني على اعت
  في غير األغراض المرخصة من أجلها.

  .شخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحًا لها بذلكاستعمال المركبة لنقل األ الفرضية السادسة:

ة أو مالكها ، وجسامِة النتائج من الواضح أن المشرع وتوكيدًا لخطورة بعض األخطاء التي قد يأتيها قائد المركب
المترتبة عليها، وحمايًة للمجتمع من جهة، ولمصلحة المؤمن من جهة أخرى يفرد نصًا خاصًا لفرضية معينة وإن كانت تطبيقًا 
ا نموذجيًا لفرضية سبقتها  في النص؛ فالحالة المعروضة أمامنا ليست إال تطبيقًا لحالة جواز الرجوع على القائد والمالك إذ

)، ولسنا نأخذ هذا المسلك على 3/أ/16وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير األغراض المرخصة ألجلها ( المادة 
مدى خطورة هذا الفعل، ومن جانب درء مغبة التأويل واالجتهاد في مدى شمول على المشرع من جانب حرصه على التنبيه 

فهو يظل مشرعًا لقانون اجتماعي رائده حماية المضرورين وضمان جبر ) لهذه الفرضية من عدمه، 3/أ/16النص المذكور(
الضرر الالحق بهم، وحماية قائد المركبة من تبعة خطئه، وتحقيق مرام مالك المركبة من التأمين على مركبته، دون إغفال 

 حماية مصلحة المؤمن وعدم تحميله عبء خطأ ينم عن سلوك تأميني سيء ال يجب التغافل عنه.  

وفي هذه الحالة، يتم  .حكام التشريعات النافذةأنقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق  الفرضية السابعة:
لى إ الحد المسموح به لىساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عأاحتساب حق شركة التأمين في الرجوع على 

  .اثناء وقوع الحادثفي عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة 

وهي فرضية غايتها الحد من جسامة الضرر الناجم عن مخالفة قائد المركبة لحد العدد األقصى من الركاب الذي سمح 
به القانون، لما في هذا السلوك من خطورة جمة، وتهور غير مغتفر، فهو خطأ جسيم يتوجب أال يفلت قائد المركبة من 

 المقررة وفقًا لقوانين السير والمرور)، وتبعته المدنية (تعويض المضرورين من الحادث).تحمل تبعته الجزائية (العقوبة 

فهو ملزم بأداء كامل التعويض المقرر لجميع  ؛وللمؤمن حق الرجوع على مالك المركبة وقائدها بجزء مما دفعه ال كله
بة بنسبة تعادل ما دفعه عن عدد الركاب الذي المضرورين من الحادث وفقًا للقانون، ثم يرجع على المؤمن له وقائد المرك

  نقلتهم المركبة زيادة على الحد المسموح قانونًا. 

ولما كانت تشريعات التأمين اإللزامي تشريعات مدنية ال جزائية، غايتها جبر الضرر ورسم إطار المسؤولية التأمينية 
السببية في  اتعالقالات الجزائية، فقد كان لزامًا أن تظهر وحدودها، ال العقاب والزجر والردع الذي تضطلع بتحقيقه التشريع

كل حالة يجيز فيها المشرع الرجوع على المالك والسائق بما دفعه للمضرورين، أي أن يكون الحادث التأميني نتيجة مباشرة 
أكثر من الحد لخطأ السائق والمالك، وأال يكون محض الخطأ هو سبب الرجوع عليهما، أي أن يكون تحميل المركبة ب

 .ال يشير إليه المشرع الكريم المسموح هو سبب الحادث الرئيس، أو سبب جسامة األضرار الناشئة عن الحادث، وهو ما
ونرى أن اشتراط السببية في عبارة النص أمر الزم، وفيه درء للدفع بإطالق النص إلعمال الرجوع في كل حالة تكون فيها 

 سًا أو ثانويًا في وقوع الحادث.مخالفة حدود التحميل ظرفًا رئي
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  المركبة المؤمن عليها دون مالكهاالفرع الثاني: (الطائفة الثانية) رجوع المؤمن على قائد 

من نظام التأمين اإللزامي  16(ب) من المادة  وتحتوي هذه الطائفة على فرضيتين أوردهما المشرع األردني في الفقرة
  .على المركبات

  .من سائق المركبة المتسببة بالحادث ثبت ان الحادث كان متعمدًاذا إ الفرضية األولى:

يمنح المشرع للمؤمن خيار الرجوع على سائق المركبة وحده دون مالكها إذا ثبت أن سائق المركبة قد تعمد التسبب 
ففعل  .حادثالحادث، فينتصب خصمًا وحيدًا في دعوى الرجوع لعلة انقطاع أي تدخل من مالك المركبة في التسبب بالب

معه أية مسؤولية للمؤمن له، وهو مسلك يتفق ومنطق  سائق المركبة يشكل بحد ذاته موجبًا للرجوع عليه على نحو يجب
ل مالك المركبة عن فعل غيره.أساألمور وعدالة المسؤولية من جانب أن يتحمل سائق المركبة فعله العمدي، ومن جانب أال ي  

؛ الشرعان، بدون سنة 86-85: 1985وفقهًا (زهرة، )44( تشريعًاستقرة في عقد التأمين هذا فضًال عن أن القواعد الم
فالفعل  ؛ثمرة التأمين وانعدام أثره إذا تحقق الخطر المؤمن منه بفعل عمدي أو غش من المؤمن له ) تسلم بسقوط86طبع: 

عن الخطر التأميني، والقول بجواز تغطية آثاره تأمينيًا يفتح باب اإلضرار بمصالح األفراد  االحتماليةالعمدي يسقط وصف 
  والمجتمع، والسماح للغاش باالستفادة من آثار غشه.

 ولما كانت تشريعات التأمين اإلجباري تعنى بالمقام األول بضمان تعويض المضرورين عن حوادث المركبات، مع تحوير
فإن المؤمن يظل ضامنًا لتبعة الفعل العمدي تجاه  ،عد التأمين المستقرة في سبيل تحقيق هذا المراموبعض إغفال لقوا

 المضرورين، مع منحه حق الرجوع بما دفع على من تعمد.

فيما تعتبر هذه الفرضية لدى المشرع العماني سببًا لرجوع المؤمن على كل من مالك المركبة المؤمن عليها وعلى 
من قانون التأمين اإلجباري:" ...يحق للمؤمن الرجوع بما أداه .. على  15هذا ما تقرره المادة  .على أي منهماقائدها أو 

المؤمن له و/ أو من في حكمه.. في الحاالت التالية: أ... ب ...  ج ...  د. إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو اإلصابة 
  إلضرار..".البدنية قد نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له قصد ا

(المالك والقائد) على سبيل  ويظل هذا النص بعبارته الراهنة غير حاسم لصفة الخصم في دعوى الرجوع، أهما معًا
الجمع والتضامن، أم تتفرق الصفة بينهما بحسب المسؤول منهما عن الحادث؟ ولعلنا في الفرضية المذكورة (التسبب 

ماني لم يقصد تضامن المؤمن له مع قائد المركبة في المركز القانوني تجاه بالحادث بقصد اإلضرار) نرجح أن المشرع الع
أو كليهما المؤمن، وأمام ترجيح المقصود أو إعمال النص الموجود سيظل الحكم رهين االجتهاد والتفسير ليقبل االتجاهين 

 (الجمع أو التفريق). أحدهما

  .ه مركبة سرقت او استعملت دون وجه حقإذا كان الضرر ناجمًا عن حادث سببت الفرضية الثانية:

وعطفًا على الفرضية السابقة، يضيف المشرع األردني جواز رجوع المؤمن على قائد المركبة إذا نشأ الحادث بسبب 
سرقته المركبة المؤمن عليها، أو استعماله إياها دون وجه حق، كحال قيام عامل إصالح المركبة باستعمالها دون موجب 

ن إجازة مالكها له بذلك، أو استمرار مستأجر المركبة باستعمالها رغم انقضاء مدة اإلجارة دون تجديد أو مشروع أو دو
  إجازة.

فالصفة غير المشروعة لحيازة المركبة عند وقوع الحادث تغدو سببًا كافيًا لرجوع المؤمن على الحائز (قائد المركبة) 
  ركبة وعدالة عدم إشراكه في خصومة الرجوع.وحده، على اعتبار انقطاع عالقة المؤمن له بالم

وبنظام قانوني يختلف عن بناء حق الرجوع، يقرر المشرع العماني نشوء حق الحلول القانوني للمؤمن قبل غير 
) من قانون التأمين اإلجباري: " يحل المؤمن في حدود ما 14المأذون لهم بقيادة المركبة، وهذا ما يشتمله نص المادة (

  رور، محل األخير في حقوقه تجاه المسؤول عن وقوع الضرر من غير المأذون لهم بقيادة المركبة".دفعه للمض
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و مستعملها دون وجه أوهو نص يشمل في مؤداه الرجوع على كل حائز للمركبة على نحو غير مشروع، كسارقها   
  إذ يتخذ المؤمن مركز المضرور تجاه فاعل الضرر، فيسترد منه ما أداه للمضرور من ضمان. ؛حق

وتنبغي اإلشارة إلى أن هذا الحق (الحلول) إنما يتقيد بوجوب وفاء المؤمن للمضرور بمبلغ التعويض، وأن يكون 
سقط حقه بمواجهته قبل وفاء المؤمن فإن قبض التعويض من قائد المركبة أو أ ؛للمضرور حق بالرجوع على قائد المركبة

كما يجب أن يكون الحلول بمقدار ما دفعه المؤمن للمضرور وفقًا ألحكام التأمين اإلجباري وحسب،  .بالتعويض امتنع الحلول
  .)2014، محاسنة، 2016 ؛. (أبو سرحانال في كل ما يستحقه المضرور من ضمان بذمة قائد المركبة

  الخاتمة

فإن المشرع تدخل  ،إطار تشريعي وقائي وعالجي للمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركباتفي محاولته لرسم 
بال دور إرادي من طرفي العالقة التأمينية لينشئ هذه العالقة جبرًا عنهما، ويحدد التزامات كل منهما، وينظم حاالت قيام 

يق الغايات المثلى من إلزامية التأمين على المركبات ويقيم ولما حاول المشرع تحق .المسؤولية التأمينية، وموجبات سقوطها
التوازن بين مصالح أشخاص هذه العالقة: مالك المركبة وقائدها، والمؤمن عليها، والمضرور من الحادث التأميني، فإن 

تأمينية أصلها، صياغة نصوص التشريع لم تأت بما رام المشرع وابتغى، إذ استغرقت االستثناءات على قيام المسؤولية ال
  وبنيت في معظمها دون أساس عادل لمقدماتها أو نتائجها.

ويأتي بحثنا هذا ليسلط الضوء على مدى حسن صنعة المشرع في التأمين اإللزامي، وتوفيقه في إظهار األسباب 
اتخذنا من نطاق الموجبة إللزامية التأمين على المركبات في منطوق النصوص وبين ثنايا أحكامها، وفي سبيل ذلك فقد 

مسؤولية المؤمن مقياسًا لذلك، بين توسيع هذا النطاق ومظاهر ذلك الجلية في النصوص القانونية، وبين تضييقه الظاهر في 
  صورة موجبات سقوط المسؤولية أو الرجوع بتبعتها على المؤمن له و/أو قائد المركبة. 

  والتوصيات التي نرى وجاهة األخذ بها: ونعرض تباعًا النتائج التي خلصنا إليها في بحثنا هذا،

 جالنتائ

إن مسؤولية المؤمن وفقًا لنظام التأمين اإللزامي األردني مسؤولية عينية ترتبط على نحو رئيس بالعين المؤمن  .1
ن شخص قائد المركبة وارتباطه بعالقة مشروعة (أصلية أو تبعية) بالمؤمن إعليها(المركبة)، وبالضرر الناجم عنها، و

 اعتبار لقيام مسؤولية المؤمن من عدمها. اذ ليس
أن توسيع مفهوم الحادث المشمول بالتغطية التأمينية ليشمل ذاك الذي لم يتدخل بإيقاعه عنصر بشري لهو من أبرز  .2

مظاهر عينية المسؤولية التأمينية ودالئلها، كما هو حال توسيع المظلة التأمينية لتشمل المؤمن له وقائد المركبة 
 ورين من الحادث التأميني.المضر

إن قيام مسؤولية المؤمن اإللزامي عن ضمان الحادث التأميني، رغم الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي قد يأتيه قائد  .3
المركبة المؤمن عليها، بل ورغم أن هذا القائد قد يكون غير كفؤ أو غير مأذون له بقيادة المركبة، هو أيضًا من مظاهر 

 نية المسؤولية.توسيع الضمان وعي
ن المشرع األردني حين قرر مكنة الرجوع للمؤمن أقامها بمواجهة كل من المؤمن له وقائد المركبة المؤمن عليها على إ .4

وجه الجمع والتضامن بينهما، رغم عدم عدالة الجمع والتضامن في بعض فرضيات الرجوع؛ إذ تنقطع عالقة المؤمن له 
المركبة بالمسؤولية عن الحادث على نحو ال يستقيم معه إشراك المؤمن له معه في  بالحادث التأميني حين ينفرد قائد

 المسؤولية.
ن المقارنة بين أحكام نظام التأمين اإللزامي األردني وأحكام قانون التأمين اإلجباري العماني توضح تقاربًا متفاوتًا بين إ .5

التشريعين؛ فإذا كانا يتفقان في توسيع نطاق المسؤولية التأمينية وعينيتها، فهما يفترقان في صياغة وطبيعة حاالت 
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فلكل منهما ما يؤخذ عليه، وما  ؛على اآلخر فتراق ال يجعل ألحدهما تميزًاسقوط هذه المسؤولية وفرضياته، وهو ا
 يؤخذ منه.

 التوصيات

 ) يجوز للمؤمن أن يرجع على قائد المركبة 1) من نظام التأمين اإللزامي األردني ليصبح:16تعديل صدر نص المادة .
  ز). –أ الحادث المؤمن منه عن: ... (أ المؤمن عليها بما دفعه من تعويض للمتضرر وفقًا لهذا النظام، إذا نش

 ) من نظام التأمين اإللزامي األردني: يكون الرجوع على قائد المركبة 16إضافة الحكم التالي في ختام نص المادة (
 وحده دون المؤمن له مالم يكن هذا األخير قد تدخل بإهماله أو خطئه في الحاالت المذكورة أعاله.

 ط التزام المؤمن (الضرر الالحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث بسبب استعمالها في أن يدخل المشرع حالتي سقو
تعليم قيادة المركبات دون أن تكون مرخصة لذلك، واستعمالها في سباق سيارات غير منظم) ضمن حاالت الوفاء مع 

 الرجوع.
  استعمال المركبة لتعليم قيادة المركبات.أن يشترط المشرع علم الركاب ورضاهم لحرمانهم من الضمان في فرضية 

  أن ينص المشرع العماني على أن سقوط الضمان في حالة هالك البضاعة منوط بأن يكون هناك عقد نقل مأجور بين
 الناقل والمرسل.

Consistency of Causes for Discharging Obligations of the Insurer with 
the “in rem” Nature of the Insurance Liability 

An Evaluation Study of the Rules of Jordanian Compulsory Insurance 
System 

Compared with Omani Compulsory Motor Vehicle Insurance 
Regulations 

  

"Mohammad khair" Mahmoud Al-Adwan and Saleem Sameer khasawneh  
Faculty of Law, Yarmouk University, Irbid, Jordan.  

   

                                            Abstract 
Since the intention of the legislator behind compulsory insurance on motor vehicles was 

to ensure payment of compensation for persons affected by motor vehicle accidents, through 
providing a creditworthy debtor who would subrogate the insured in payment of the debt. the 
legislature drafted the rules of compulsory insurance in a way which broadens the limit of 
insurer’s liability either in terms of widening the concept of insurance accident or the realm of 
beneficiaries from obligatory nature of the insurance, while attempting to maintain a balance 
between the interest of the injured and the commercial interest of the insurer, along with 
ensuring that obligatory insurance is not used as an excuse for escaping liability and causing 
harm to society. The legislator determined some cases for discharging of insurance liability. 
However, the legislator distinguished between cases where the insurer is fully discharged of 
liability towards the injured and cases where the insurer remains liable while preserving his 
right to claim his incurred liabilities from the owner/ or the driver of the motor vehicle.  
Keywords: Compulsory insurance, Discharge of liability, Right to claim after payment.  
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  الهوامش
 
على الصفحة  5025المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2010لسنة  12رقم نظام التأمين االلزامي على المركبات في األردن  )1(

2192. 
 .1994بتاريخ الثالث من ابريل  34/94الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ) 2(

  /ب من قانون التأمين االجباري العماني.2/أ من نظام التأمين االلزامي األردني، والمادة 5انظر المادة  )3(

/أ من قانون السير األردني رقم 5يقرر المشرع إلزام مالك كل مركبة بالتأمين على مركبته كشرط لتسجيلها وترخيصها، انظر المادة  )4(

من قانون التأمين االجباري  4/أ ، 2، والمادة 17/8/2008تاريخ  3924المنشور في الجريدة الرسمية رقم   2008لسنة  49
  العماني.

،  وانظر في نفس 1364/1993نظر مثًال حكم تمييز حقوق رقم احكمة التمييز األردنية في اكثر من قرار لها، وهو ما تؤكده م )5(
دار  الطبعة السابعة، اإلصدار األول، ردنية.األ قرارات محكمة التمييز فيمحمد أحمد: التأمين والقضاء  المومني،المعنى لدى 

  270األردن، ص  النقافة للنشر والتوزيع.

لى أن مسؤولية المؤمن إنما تتبع فعل سائق المركبة أو فعل المركبة عينها، فالمؤمن غير مسؤول عن ضمان الضرر الناجم إبالنظر  )6(
  عن حادث مركبة غير مؤمن عليها لديه، أو بفعل غير سائق المركبة المؤمن عليها.

فهذا األخير يملك دعوى مباشرة منحه إياها المشرع ليطالب لى أن المؤمن مدين مباشر بموجب القانون قبل المضرور، إبالنظر  )7(
خصمه بموجبها بمبلغ الضمان المستحق له وفقًا للقانون، ودون أن يضطر للرجوع على ذمة مالك المركبة أو قائدها المتسبب 

  بالحادث.

  .1/8/1976تاريخ  2654مية رقم ، المنشور في الجريدة الرس1976لسنة  43من القانون المدني األردني رقم  288المادة  )8(

  من القانون المدني األردني. 291المادة  )9(

  .المادة الرابعة من قانون التأمين االجباري العمانيالمادة الخامسة من قانون السير األردني، و )10(

 عماني./أ) من قانون التأمين اإلجباري ال5لزامي األردني، والمادة () من نظام التأمين اإل7المادة ( )11(

  .2010لسنة  12المادة الثانية من نظام التأمين اإللزامي على المركبات رقم  )12(

  المادة الثانية من قانون تأمين المركبات العماني. )13(

يقرر الشارع الكريم حق المضرور باختصام المؤمن بموجب دعوى مباشرة يرفعها أصالة عن نفسه بمواجهة دائنه القانوني  )14(

/ب ) من قانون التأمين 11/ب ) من نظام التامين االلزامي األردني، و ( 13انظر في سند ذلك المواد :( ، (المؤمن)المباشر 
  جباري العماني. اإل

)15( ل المؤمن عن ضمان الضرر الناشئ في ظلها ولو وقع الحادث من مركبة مؤمن أسيقرر الشارع الكريم بعضًا من الحاالت التي ال ي

) من نظام التامين االلزامي األردني، و الفصل الخامس من نموذج وثيقة التأمين  10في سند ذلك المواد: ( عليها، أنظر 

  .1135عدد  /الموحدة على المركبات في سلطنة عمان المنشورة في الجريدة الرسمية

  جباري العماني.انون التأمين اإلد) من ق /15لزامي األردني، و () من نظام التامين اإل2/ب/16انظر في سند ذلك المواد:( )16(

اشتملت المادة العاشرة من نظام التأمين اإللزامي على حاالت ثمان لإلعفاء من المسؤولية التأمينية، ونستثني من النقاش في متن  )17(
فأولى  .لمملكةالبحث حالتين اثنتين هما: الضرر الالحق بالمركبة المتسببة بالحادث، والضرر الناجم عن حادث وقع خارج حدود ا

هاتين الحالتين ال تستدعي التعليق عليها أو مناقشتها على اعتبار أن التأمين اإلجباري ال يشمل بطبيعته المركبة المتسببة 
هما فال نجد مبررًا لمناقشتها في متن البحث على اعتبار أن تبالحادث، فهذه وظيفة التأمين التكميلي أو التأمين الشامل، وأما ثاني

فالتأمين اإلجباري غير عابر للحدود، ويظل أثر  .منطقي ومسلم به ولن يأخذ الكثير من التعليق والمناقشة الموضوعية حكمها



 789     العدوان وخصاونة
 

 
على مركبته عن الحوادث التي  ن يعقد تأمينًا اختياريًاأدامت على أرض المملكة، وللمؤمن له إن شاء  إعماله مقترنًا بالمركبة ما

  يمكن أن تتسبب بها المركبة خالل وجودها خارج حدود المملكة. 

ام التأمين االلزامي األردني على أن المقصود بالمتضرر وفقًا ألحكام هذا النظام هو: " أي شخص ظتنص المادة الثانية من ن )18(
، وقد استندت محكمة التمييز األردنية مركبة المتسببة بالحادث"تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق ال

، منشورات موقع قسطاس، 7/6/2020، تاريخ 1375/2020لهذا النص أكثر من مرة ، لعل من أحدث هذه األحكام حكمها رقم 

  ، منشورات موقع قسطاس.786/2020يضًا حكمها رقم أوانظر 

  .2010ام التأمين الحالي في سنة والذي ألغي بصدور نظ 2001لسنة  32رقم  )19(

أن وقوع الحادث بسبب استعمالها في سباق سيارات غير منظم ال يعدم مسؤولية  -نرى وجاهة األخذ به  –ويرى جانب فقهي  )20(
في غير األغراض هو ة بن استخدام للمركأباعتبار  ،المؤمن عن الضمان، مع منحه حق الرجوع على سائق المركبة ومالكها

) من نظام التأمين 16المرخصة ألجلها، وهو ما يدخل ضمن نطاق فرضيات الوفاء مع الرجوع التي يوردها المشرع في المادة (

  ). 38: 2011اإللزامي، أنظر: ( المصاروة، 

جنبي ال يد له فيه كآفة أعن سبب  أن الضرر قد نشاثبت الشخص أذا إ:" أنه من القانون المدني األردني على 261تنص المادة  )21(

و االتفاق أالقانون كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ  ،فعل المتضررو فعل الغير او أو قوة قاهرة أو حادث فجائي أسماوية ا

  ). 208-207: 2014نظر في مفهوم فعل المضرور كأحد صور السبب األجنبي لدى: ( فرهاد، ابغير ذلك"، و

  وتعديالته. 2006وفقًا للمادة الثانية من قانون نقل البضائع على الطرق لسنة  )22(

المنشور في الجريدة / 10/2016وفقًا للمادة األولى من قانون النقل البري العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  )23(

  .2016/ 3/  13في  الصادر  1138  عدد /الرسمية 

  العماني.هكذا يسميه المشرع  )24(

  هكذا يسميه المشرع األردني. )25(

  ) من قانون النقل البري العماني.41) من القانون األردني لنقل البضائع على الطرق، والمادة (22لما تقرره المادة ( وفقًا )26(

ورد هذا اإلعفاء في البند الثالث من الفصل الخامس (االستثناءات العامة) الوارد في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات  )27(
  في سلطنة عمان، مشار إليه سابقًا. 

القانون المدني وقد سبقت اإلشارة إلى ان أن السبب األجنبي هادم للعالقة السببية ومسقط للمسؤولية المدنية وفق احكام  )28(

  منه. 261األردني، المادة 

ورد هذا اإلعفاء في البند األول من الفصل الخامس (االستثناءات العامة) الوارد في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات  )29(
  في سلطنة عمان، مشار إليه سابقًا.

  األردني.انظر التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون السير  )30(

ورد هذا اإلعفاء في البند الثاني من الفصل الخامس (االستثناءات العامة) الوارد في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات  )31(
  في سلطنة عمان، مشار إليه سابقًا.

القانون المدني األردني، والمادة  من  426المادة  نظر مثًالاوقد أقرت التقنينات المدنية نظام التضامن السلبي بين المدينين،  )32(

لسنة  29وقد صدر هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم  .2013من قانون المعامالت المدنية العماني لسنة  319

  .12/5/2013، تاريخ 1012منشور في الجريدة الرسمية رقم ال، 2013

  جباري العماني.ي حكم المؤمن له، المادة األولى من قانون التأمين اإليعتبر المشرع العماني كل من يقود المركبة المؤمن عليها ف )33(
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  : " .. يحق للمؤمن الرجوع بما اداه إعماًال لهذا االلتزام على المؤمن له و/أو من في حكمه ..."15المادة  )34(

) منه، 288وهو مبدأ عام تقرره قواعد المسؤولية عن الفعل الضار، وقد نص القانون المدني األردني عليه صراحة في المادة ( )35(

  ) منه. 196وقانون المعامالت المدنية العماني في المادة (

لسنة  103ركبات رقم يحدد القانون األردني فئات رخص القيادة بموجب نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص الم )36(

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /2008لسنة  49قانون السير األردني رقم من  20الصادر بموجب المادة  2008

  .2/11/2008، تاريخ 4935

نظر حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم اومن أحكام محكمة التمييز األردنية الحديثة التي تؤيد هذا النص ) 37(

، منشورات موقع 8/6/2020، تاريخ 256/2020قسطاس. وحكمها رقم موقع ، منشورات 10/6/2020، تاريخ 1245/2020
  قسطاس.

المركبة أو : "ال يجوز لمالك أنه /ب) من قانون السير األردني التي تقرر15( وفعله هذا يشكل مخالفة صريحة لنص المادة )38(
  ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه" حائزها أن يسمح بقيادتها لمن ال يحمل رخصة قيادة وفقًا

:" تعطى نتائج فحص الدم مايلي 2003تقرر المادة الخامسة من تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية لسنة  )39(

) ملغرام 80وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز ( .تشفى المعتمدبموجب تقرير من المختبر أو المس

   .يخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير" ،ميللتر دم 100كحول / 

ن قانون ) م4الصادر بمقتضى المادة ( 2008) لسنة 104بموجب المادة الخامسة من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم ( )40(

  .2008) لسنة 49السير األردني رقم (

  ) من قانون السير األردني.4/أ/24وفق صريح نص المادة ( )41(

  جباري على المركبات.وليس لهذه الفرضية نظير في القانون العماني للتأمين اإل )42(

موقع قسطاس ، وحكمها رقم ، منشورات  8107/2019انظر في تأييد ذلك حكم محكمة التمييز األردنية حقوق رقم  )43(

  ، منشورات موقع قسطاس.7583/2019، منشورات موقع قسطاس. وحكمها رقم 7941/2019

و أضرار التي يحدثها المؤمن له عن األ وال يكون المؤمن مسؤوًال ) من القانون المدني األردني"934/2ومن ذلك نص المادة (  )44(
  ولو اتفق على غير ذلك". و غشًاأالمستفيد عمدًا 
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  ملخصال

التنفيذ الطوعي مصطلحًا مستحدثًا في خّطة المشرع األردني وقد حظي بشيء من التنظيم القانوني المقتضب من يعتبر مصطلح 
إلى تخويل الضامن للمضمون  - على أي حال - ، وينصرف مدلوًال2018لسنة  18م خالل قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رق
وقد وجدنا بالتحليل أن  .تباع اإلجراءات القضائية في ذلكاحق الدائن من ثمنها دون له أو لشخص من الغير بيع الضمانة الستيفاء 

ذلك ليس إال نيابًة اتفاقيًة ينتصب فيها الضامن موكًال، في حين ينتصب فيها المضمون له أو شخص الغير وكيًال، وثبت لنا أن القانون 
ستقًال عن عقد الضمان، أو كصيغة شرٍط في عقد الضمان، ومن ثم ضرورة أن يستلزم لصحة التنفيذ الطوعي اتفاق طرفيه عليه اتفاقًا م

  يكون مكتوبًا شريطة أال يصل هذا االتفاق حد أن يتملك المضمون له الضمانة عند تخلف الضامن عن الوفاء.

انت كذلك ترّتب سلبيات ال يمكن وإن ك ،ظهر لنا أنها تحمل في طياتها إيجابياٍت ال يستهان بها ،وبتقييم فكرة التنفيذ الطوعي هذه
ووجدنا أن طريقة المشرع األردني في تنظيم هذه الفكرة عاظمت من سلبياتها؛ إذ ترك هذا النوع المستحدث من التنفيذ بال  .القفز عنها

انة سعر سوق، يلزم المضمون له بضرورة أن يلتزم سعر السوق إذا كان للضم فلم ضوابط جديٍة تضمن عدم اإلجحاف بحقوق الضامن؛
لذلك فقد تمنينا على المشرع بالنتيجة التخلي عن  .، كما لم يقيده في مكان التصرف أو أشخاصهمثيلأو بسعر المثل إذا كان للضمانة 

فقد اقترحنا عليه جملًة  ،وإذا لم يجد المشرع ذلك مناسبًا .هذه الفكرة من أساسها باعتبارها ستشكل مدخًال لإلجحاف بحقوق الضامن
   من التوصيات تضمن عدم اإلجحاف بحقوق الضامن ومصالحه المشروعة.

 .، الضمانة، الرهن باإلشهارون له، المضم: التنفيذ الطوعي، الضامنالكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

متميزٍة لطالما سيق ذكر عامل السرعة في األعمال التجارية كأحد دوافع ومبررات انفراد هذه األعمال بأحكام خاصٍة 
والواقع أن المشرع أدرك هذه السمة في العمليات التجارية  .عما يطبق على األعمال األخرى في إطار القانون الخاص

وإنما تجاوزت  ،وراعاها في أحكامه عند تنظيمه تلك األعمال، ولكن سمة السرعة هذه لم تعد قاصرًة على الحياة التجارية
  فالعصر الذي نعيش هو عصر السرعة بامتياز ووضوح. ؛ف أوجه النشاط اإلنسانيبأهميتها تلك األعمال لتطال مختل

ومراعاًة لحاجة النشاط اإلنساني للسرعة تفتقت األذهان على ابتداع واستحداث أساليب وإجراءات في تسيير مختلف 
جاوز وتجاهل إجراءات كانت صنوف هذا النشاط؛ المدني والتجاري واالجتماعي واالقتصادي، واختصرت أوقاٌت كثيرة، وتم ت

أي مساٍر تتطلب  ئى كل ما من شأنه أن يؤّخر أو يبطمتطلبة الزمة قبل ذلك، ثم تفتقت تلك األذهان على االلتفاف عل
ذلك بإيجاد بدائل لكل حالٍة أو إجراٍء احتفظ بجموده في ظل المرونة العالية التي  وكانالضرورة الواقعية أن يكون سريعًا، 

  رع هذا النشاط اإلنساني. رافقت تسا

                                                        
  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
 كلية القانون، جامعة مؤتة، الكرك، االردن. 
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إلجراءات القضائية من اتعاظمت أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، في مقابل نفوٍر نسبي  ،القانوني دوعلى الصعي
  ازالت تحافظ على جمودها وتراتبيتها التقليدية المعتادة.مالتقليدية، التي 

فإن نجاح كثير من المشاريع االقتصادية  ،اقتصادي من جانٍب آخرووفي شأن متصل بذلك ذي شق قانوني من جانب 
الصغيرة منها والكبيرة بات يتوقف على قدرتها على الحصول على تمويل نقدي يدفع بها قدمًا في عالم التجارة المتالطم 

عينية تضمن للممول السريع، ثم إن الحصول على هذا التمويل يتوقف على قدرة الراغب باالقتراض على تقديم ضمانات 
 حقوقه على فرض عجز المدين عن الوفاء، حتى أن مجرد وجود تلك الضمانات لم يعد كافيًا في عالم السوق المتسارع،

  .لتلك الديون وإنما باتت الحاجة ماسًة آللية للتنفيذ السريع السلس على المال الموضوع ضمانًا

المدين سواًء التي تعّلق بها حق الغير أو تلك التي لم يتعلق بها حق  والواقع أن إجراءات التنفيذ الجبري على أموال
ا زالت بطيئًة معقدًة، األمر الذي ترك أثره البين على سهولة تمويل المشاريع؛ إذ بات الممولون يتشددون في ذلك مالغير 

  .لحفظ حقوقهم أيما تشدد سعيًا

عن إجراءات التنفيذ القضائية،  سلسًا سريعًا حمل في طياتها بديًالجاء التنفيذ الطوعي كفكرة ت ،من ذلك كّله انطالقًا
على  إذ بات المضمون له الدائن واتكاًء ؛وإجراءاته واعتراضاته فكرة تحررت من ضوابط ذلك التنفيذ ومدده الطويلة نسبيًا

ا كان قد اتفق على ذلك مع هذه الفكرة يستطيع بيع الضمانة والتصرف فيها من تلقاء نفسه واستيفاء حقه من ثمنها إذ
لهي فكرة جديرة بالبحث  ،بكل هذا القدر العالي من الخروج على مفاهيم قانونية استقرت ،إن هذه الفكرة .الضامن المدين
من إشكاليات، ودراسة أحكامها القانونية من جانٍب آخر وإزالة  اعلى مفهومها من جانب، وسبر ما قد يعتريه والتحليل؛ وقوفًا

  ما قد يكتنفها من غموض.

جاء هذا البحث ليقف على هذين الجانبين من هذه الفكرة المستحدثة في خطة المشرع األردني، التي نظمها  ،من هنا
الصدد محاولة اإلجابة على عدة تساؤالت  وبهذا ،2018) لسنة 18ألول مرة قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رقم (

بمشكلة هذه الدراسة؛ فإلى أي مدى كانت هذه الفكرة وفق ما نظمها المشرع األردني محققًة للغايات  وثيقًا تتصل اتصاًال
في ذلك؟ وهل راعى المشرع في هذا التنظيم إنصاف الضامن  وإلى أي مدى كان المشرع موفقًا ؟التي وجدت من أجلها

 ،ولما كان التنفيذ الطوعي مدار البحث مستحدث التنظيم في القانون األردني ،ن ذي المركز االقتصادي الضعيف؟ ثمالراه
وإلى أي  ؟وإلى أي مدى كانت أحكامه منسجمة ؟على ضوء ما جاء بخصوصه من تنظيم إلى أي مدى كان مفهومه واضحًا

مشرع تدخال آخر يكمل به ما نقص ويوضح من خالله ما جاء ازال يعتري هذا التنظيم نقص تشريعي يحتاج من الممدى 
  بعض الشيء؟ مبهمًا

لوصول إلى ل سعيًا ،سيكون علينا لتقديم إجابات وافية عن ذلك كله اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث

مفهوم التنفيذ  :فإننا سنقسم هذا البحث لمبحثين نعالج في أولهما ،من ذلك انطالقًا .النتائج المرجوة والتوصيات المتوخاة

   :، وذلك على النحو التاليأحكام التنفيذ الطوعي وتقييمه ، في حين نعالج في ثانيهما:الطوعي ومشروعيته

  لمبحث األول: مفهوم التنفيذ الطوعي ومشروعيتها

مستحدثًا في ظل التنظيم القانوني األردني، فأين جاء  يعتبر اصطالح "التنفيذ الطوعي على الضمانة" اصطالحًا
؟ ثم ما المدلول القانوني لهذا االصطالح ياستحداث هذا المصطلح؟ وكيف كان الوضع قبل هذا االستحداث التشريع

  وما نطاق مشروعيته؟. ،المستحدث

نعالج في  قسمه لمطلبين؛هذه التساؤالت وغيرها مما يتصل بها في هذا المبحث والذي سن عنسنحاول اإلجابة 
  على النحو التالي: ،ة التنفيذ الطوعيي: مفهوم التنفيذ الطوعي، ونعالج في ثانيهما: نطاق مشروعأولهما
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  .الطوعي المطلب األول: مفهوم التنفيذ

ينبغي ابتداًء التعرف على المصدر  ،الح مستحدث في ظل القانون األردنيطصاللوقوف على مفهوم التنفيذ الطوعي ك
القانوني لهذه التسمية أو هذا االصطالح، ومن ثم بيان تنظيمه القانوني، ومن بعد ذلك الوقوف على تعريفه وأبرز خصائصه 

، نعالج في أولهما مصدر التسمية وتنظيمه القانوني ؛وعليه فإننا سنقسم هذا المطلب لفرعين .في ظل المعالجة التشريعية له
  ونعالج في ثانيهما تعريف التنفيذ الطوعي وخصائصه، وذلك على النحو التالي:

  التنفيذ الطوعي وتنظيمه القانونيالفرع األول: مصدر تسمية 

مينًا للدين ليحلَّ محّل قانون وضع األموال المنقولة تأ 2018لسنة  18جاء قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رقم 
ولعل استقراًء واعيًا لما جاء في قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة ينبئنا أن هذا القانون  .)2012() لسنة 1رقم (

يتضمن استحداثاٍت تشريعية جدية شّكلت انعطافة واضحة في مجال التأمينات العينية على المنقوالت، كان من أبرزها 
يًا زقوالت؛ ففي الوقت الذي كان فيه رهن المنقول يتم كأصل عام حيااستحداث شكل جديٍد من أشكال الرهن الوارد على المن

وإن كان يمكن أن يكون تأمينيًا في حاالت ضيقة على سبيل  - بانتقال حيازة المال المرهون من يد الراهن ليد المرتهن
 ,Obaidat - الت االستثناء إذا كان لألموال المنقولة سجالت خاصة من خالل االكتفاء بوضع إشارة الرهن في تلك السج

2020, P.315)(، فإ لرهن المنقول يتم بواسطة إشهار الرهن في سجل هذا القانون استحدث شكًال آخر خاص أنشئ لهذه ن
  بذلك اإلشهار. ىالغاية يتبع وزارة الصناعة والتجارة، وعندها ال يشترط انتقال حيازة المال المرهون لتمام الرهن ويكتف

جاء النص على التنفيذ الطوعي على المال الموضوع ضمانًا  ،وفي ثنايا هذا القانون الزاخر باالستحداثات التشريعية
  للدين كأحد أبرز تلك االستحداثات، هذا المال الذي قد يكون مرهونًا بطريقة اإلشهار أو بطريقة الرهن الحيازي.

م والتتبع على هذا المال، ومن ثمإمكانية التنفيذ  فالغاية من وضع المال المنقول تأمينًا لدين هي التمتع بميزتي التقد
على هذا المال حال تخلُّف المدين الراهن عن وفاء ما التزم به من دين تعلق بذلك المال، هذا التنفيذ الذي ورد النص 

) منه التي جاء 12(قانون وضع األموال المنقولة تأمينًا لدين) من خالل المادة ( ىصراحًة على شكله في ظل القانون الملغ

دة سداد الدين ولم يؤد الدين أو استحق الدين لتحقق شرط في سند الدين يقضي بحلول إذا انقضت م فيها "

  ". يتم التنفيذ على األموال المنقولة للجهة المدينة وفق أحكام قانون التنفيذ النافذ ،األجل قبل انقضاء تلك المدة

ون التنفيذ على نحو يفهم منه أن أي تنفيذ فإن التنفيذ على المال المرهون لم يكن إال وفق ما نص عليه قان ،وبالتالي
  بطريقة أخرى ال تنسجم مع ما ورد في قانون التنفيذ لن يكون مشروعًا.

/أ) من هذا 29نصت المادة ( ،الحقوق باألموال المنقولةوكخروج على ما كان مستقرًا قبل صدور قانون ضمان  ،لذلك

آخر، يجوز االتفاق بين الضامن والمضمون له على منح  على الرغم مما ورد في أي تشريع أ.القانون على " 

المضمون له الحق، بعد استحقاق االلتزام المضمون، بالتنفيذ على الضمانة استيفاًء لحقه، وال يعتد بهذا االتفاق ما 

  ".لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلة

وهو يقصد على األغلب  ،استبعاد نفاذ أي تشريع آخر يتعلق بهذا األمرومن المالحِظ ابتداًء أن هذا النص حرص على 
باعتبار هذا النص خاص نص عام آخر. اقانون التنفيذ من جانب والقانون المدني من جانٍب آخر د أييقي  

يسم الشكل الجديد لم فإّنه  –وإن كان يمثل السند القانوني لوجود هذا النوع من التنفيذ  - كما نالحظ أن هذا النص 
  فمن أين جاءت التسمية إذن؟ ،انًا لدين بمصطلح التنفيذ الطوعيالذي استحدثه للتنفيذ على المال المنقول الموضوع ضم

على  التنفيذ الطوعيفي حال تعذر ) من ذات القانون التي جاء فيها " 30نص المادة (لقد جاءت هذه التسمية من 

فللمضمون له تقديم طلب  ،) من هذا القانون أو ألي سبب آخر29الضمانة إما لغياب االتفاق المشار إليه في المادة (
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بهذا الطلب عقد الضمان  لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة إلصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقًا

  . " وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

االتفاق على التنفيذ على المال المنقول الموضوع ضمانًا للدين بالتنفيذ الطوعي،  ىوكما هو واضح سم ،فهذا النص
في مقابل النوع الثاني من التنفيذ الذي يتم بمعرفة دائرة التنفيذ في المحكمة وبإشرافها وإدارتها المباشرة ويبتدئ بتقديم 

  الضمانة والذي يمكن أن نسميه بالتنفيذ الجبري. طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة إلصدار قرار بوضع اليد على

فما مفهوم هذا  .وفي هذا القانون تحديدًا كان تنظيمه القانوني .جاءت تسمية التنفيذ الطوعي ،من هنا وبالنتيجة
  الشكل من أشكال التنفيذ؟ هذا ما سنتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب.

  على الضمانة ريف التنفيذ الطوعيالفرع الثاني: تع

نص القانون على التنفيذ الطوعي على الضمانة في قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة كما تقدم، ولكن المشرع لم 
  وذلك في المادة الثانية منه تحديدًا. ،يعمد إلى تعريفه بالرغم من أنه عمد إلى إيراد عدة تعريفات في مستهل هذا القانون

 ؛ينبغي ابتداًء أن نقف على مدلول اصطالح "ضمانة" ،دلول التنفيذ الطوعي على الضمانةولمحاولة الوقوف على م
وهو يتجاوز مفهوم المال المرهون وإن كان المال المرهون  ،فالضمانة مصطلح مستحدٌث هو اآلخر في ظل التشريع األردني

للوفاء  المال المنقول الذي يوضع تأمينًاي "فالضمانة سندًا للمادة الثانية من هذا القانون تعن .من الضمانة اجزًء

  ".بالتزام

فإن ضمان األموال المنقولة للديون وفق هذا القانون يكون وفق  ،) من هذا القانون ذاته3وبالرجوع إلى نص المادة (
  الصور التالية:

  سواء كان رهنًا حيازيًا أو رهنًا باإلشهاِر. ،الرهن الوارد على المنقول -1

 ,Mansour, 2007 ةداد الثمن أو ما يعرف فقهًا بشرط االحتفاظ بالملكيسمع تأجيل نقل الملكية لحين إتمام العقد  -2
p.32).(  

، وهو ما يمكن تكييفه بالبيع المعلق على شرط إتمام العقد مع احتفاظ البائع بحق استعادة المبيع حال عدم الوفاء -3
عقدًا  - والحالة هذه -فاسخ، ويتمثل هذا الشرط الفاسخ بعدم الوفاء في تاريخ االستحقاق، األمر الذي يجعل العقد 

منع انتقال للفسخ، وال يعني ذلك أن البيع في هذه الحالة ي فاستعادة البائع للمبيع ليست إال أثرًا ؛غير الزم بالنسبة للبائع
، لكنه بيع مهدد ومن بين ذلك نقل الملكية ،وإنما البيع المعلق على شرط فاسخ نافذ من حيث آثاره ،الملكية ابتداًء

والمشرع بهذا الموقف يقرب البيع الموصوف  .عليه قبل التعاقد حال تحقق الشرط تبالفسخ وإعادة الحال لما كان
بشرط فاسخ متعلق بوفاء الثمن من فكرة الضمان، وكأن الشرط الفاسخ وما يتبعه من حق البائع في استعادة المبيع هو 

  بمثابة ضمان عيني للبائع على المبيع، باعتبار حقه قد تعلق بالمبيع.

في إضفاء مشروعية على مثل هذا النوع من العقود؛ إذ نصت  يحًاوالواقع أن المشرع في القانون المدني لم يكن صر

إذا حدد في البيع موعد معين ألداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد : ") من القانون المدني على529ادة (الم

 ." حكمًا المشتري الثمن خالله فال بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخًا
فالمشرع من خالل هذا النص اشترط العتبار البيع منفسخًا بقاء المبيع في يد البائع، ولعل مفهوم المخالفة يذهب بنا باتجاه 
عدم مشروعية هذا االتفاق حال تسليم المبيع للمشتري، بالذات وأن المشرع في موضع آخر قد رتب لبائع المنقول حق 

بذاتيته دون إخالل بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية  طالما بقي ذلك المنقول محتفظًا امتياز عليه بالثمن وملحقاته
 ) من قانون ضمان3المادة () من القانون المدني، ولكن وبوجود نص 1444لما نصت عليه المادة ( على ذلك المنقول سندًا

 ًاوخاص لنص سابق، ًاي حال؛ باعتبار هذا النص الحقعلى أ قد بات مثل هذا االتفاق مشروعًاف األموال المنقولةب الحقوق
  .يقيد عامًا
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؛ فبيع الوفاء يعني البيع الذي متى رد البائع الثمن يرد فقهًا ببيع الوفاءوالبيع وفق هذا الوصف يختلف عما يعرف 
ومع ذلك يحتفظ البائع  ،وانتقلت ملكية المبيع وحيازته للمشتري ن الثمن في بيع الوفاء دفع فعًالإإذ  ؛المشتري إليه المبيع

 .)Al-Ubaidi, 1999, p.6( بحق استعادته حال رده الثمن للمشتري

فهو يشمل باإلضافة للمال المرهون ما  ؛من مصطلح المال المرهون وبذلك يظهر لنا أن مفهوم الضمانة أوسع مدلوًال 
والعقد المتضمن شرط االحتفاظ بالملكية من البيع المعلق على شرط فاسخ يتمثل بوفاء الثمن من جهة،  لعقد يكون محًال

    جهة أخرى. 

) يظهر لنا مالمح 29ولعل تحليل النص الناظم للتنفيذ الطوعي في قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة (المادة 
  النحو التالي:المقصود بالتنفيذ الطوعي التي يمكن إجماُلها على 

سواء ورد هذا االتفاق بشكل منفصل عن عقد  ،إن مصدر مشروعية التنفيذ الطوعي هو اتفاق الضامن والمضمون له -1
سواء كان معاصرًا للعقد الذي تضمن تخصيص المنقول  ،شريطة أن يكون واضحًا ،الضمان أو ورد في ثنايا هذا العقد

 كضمانة أو كان الحقًا له.

 ،"من ينشئ حق الضمان وفقًا ألحكام هذا القانون" :) من القانون2لما نصت عليه المادة ( سندًاويقصد بالضامن   
البيع المعلق على شرط فاسخ يتمثل بعدم وفاء الثمن في وقت والمشتري في  ،وهو ما يكاد ينحصر في المدين الراهن

لذات  في حين يقصد بالمضمون له سندًا الملكية،بعقد المتضمن شرط االحتفاظ ال، والمشترط عليه في االستحقاق

البيع المعلق على والبائع في عقد  ،وهو ما يمكن أن ينحصر في الدائن المرتهن ،"المستفيد من حق الضمانالنص: "
 .الملكيةب، والمشترط في العقد المتضمن شرط االحتفاظ شرط فاسخ باستعادة المبيع حال عدم الوفاء بالثمن

2- فاق التنفيذ الطوعي في حال إخالل الضامن بالتزام الوفاء بما التزم به في العقد الذي تعلقت حقوق الت نكون أمام إعمال
سبٍب  الدائن فيه بتلك الضمانة، وال نكون أمام إخالل بهذا االلتزام إال إذا استحق الدين المضمون بحلول أجله أو ألي

/ب) من ذات القانون 28و الحال فيما نصت عليه المادة (قانوني يترتب عليه حلول أجل الدين قبل موعده، كما ه
إذ يكون للمضمون  ؛لهذا القانون وذلك في حال تصرف الضامن في الضمانة في الرهن المشهر سندًا ،موضوع البحث

 له أن ينّفذ على الضمانة حتى لو لم يحّل أجل الدين المتفق عليه.

وإّنما هو  ،القانونية أمام دائرة التنفيذ في المحكمة وال يتم بمعرفتها ابتداًءإن التنفيذ الطوعي ال يخضع لإلجراءات  -3
 محض تطبيق لما تم االتفاق عليه بين الطرفين.

إن التنفيذ الطوعي يتعلق بالمال المنقول محل الضمان، وينصرف إلى محاولة تحويل ذلك المال إلى نقود وتحصيل  -4
 التصرف فيه.قيمة الدين المضمون من ثمنه ببيعه و

ازال مجهوًال بعض الشيء إزاء هذا مإال أن هناك هامشًا  ،وإذا كان ما أوردناه مسألًة متيقنة في مفهوم التنفيذ الطوعي
ط لذلك سواء أكانت ضوابط فمن ذا الذي يتولى بيع المال المنقول ليصار الستيفاء الحق منه؟ وهل من ضواب .المفهوم
هذه التساؤالت، األمر الذي يقتضي منا عن قيقُة أن النص الناظم للتنفيذ الطوعي لم يجبنا ضوابط موضوعية؟ الح مشكلية أ

  محاولة الوقوف على إجابات لتلك التساؤالت في معرض تناولنا لهذا الموضوع وفي ثنايا صفحاته.

فإن الفقه في حدود ما  ،يولما كان التنفيذ الطوعي كمصطلح وكحالٍة قانونيٍة مستحدث الورود في ظل القانون األردن
اطلعنا عليه لم يتناول هذا المفهوم بعد في ظل القانون األردني، ولكن نظرة في آراء الفقه في ظل القوانين األخرى من غير 

إذ  ؛وإنما سمته بالتنفيذ االتفاقي ،القانون األردني توقفنا أمام بعض هذه التعريفات، وإن كانت لم تسم األمر بالتنفيذ الطوعي
ذهب رأي في هذا الفقه إلى أنَّه يعني: شرط التنفيذ على المال المرهون عند عدم الوفاء بمقتضاه يكون للمرتهن الحق في 

بند  :آخر إلى أنهرأي في حين ذهب  ،(Salamah, 1966, p.108) تدخل المحكمةو بيع المرهون دون سلوك طريق المزاد



  "إشكالية المفهوم وضبابية األحكام" فكرة التنفيذ الطوعي على الضمانة في القانون األردني                                                                798
  

الدائن المرتهن في العقد يكون بمقتضاه إذا لم يوف بالدين عند حلول األجل يحق للدائن في بيعه دون إجراءات يدرجه 
  ).Zaki, 1979, p.287(مقررة، باعتباره وسيلة حاسمة القتضاء دينه من ثمن المال المرهون 

       المنشئ للرهن على منح الدائن : بند يتفق عليه طرفا عقد الرهن بموجبه يوافق المدين أوكما عرف كذلك بأنه
       ةالمرتهن الحق في حالة عدم وفاء المدين بالدين المضمون على بيع األموال المرهونة دون التقيد باإلجراءات القانوني

)Al-Fatlawi and Al-Ghurabi, 2019, p.123(.  

يستوف الدين عند حلول أجله في أن يبيع المال عرفه آخرون بأنه االتفاق الذي يعطي الدائن المرتهن الحق إذا لم و
أو بسعر السوق،أو بطرق المزاد الحاصل بغير تدخل ،المرهون، دون المرور باإلجراءات القضائية كالبيع بطريق الممارسة

   .)Al-Fatlawi and Al-Ghurabi, 2019, p.123( القضاء

يمهد البيع دون المرور  ؛ باعتبارهعلى الطريق الممهد ويطلق جانب من الفقه على هذه الفكرة مصطلح االتفاق
 .).Tanago, 2000, p.123)()424Al-Sanhouri, 1998, p بإجراءات بيع المال المرهون بالمزاد العلني

والواقع أن التنظيم القانوني للتنفيذ الطوعي قد جاء بصيغٍة عامٍة وبعباراٍت فضفاضة النطاق، وعليه يستوي أن يكون 
وطالما  .التنفيذ الطوعي قد ترك أمر بيع المال المنقول محل الضمان لشخص من الغير أو احتفظ المضمون له بهذا الحق

أن أبرز الشروط الموضوعية لصحة هذا التنفيذ هي وروده في اتفاق بين الطرفين، فإن ذلك يعني أن المشرع قد ترك 
  ية لهذا التنفيذ، طالما كان اتفاقهم ال يخالف النظام العام.للطرفين االتفاق على التفاصيل الموضوعية والشكل

تخويل من الضامن للمضمون له أو لشخص من الغير بيع  :يمكننا أن نعرف التنفيذ الطوعي سندًا لما تقدم بأنه ،وعليه
  إلجراءات التنفيذ القضائية في ذلك. عالستيفاء الحق من ثمنها دون اتباالضمانة 

  مشروعية التنفيذ الطوعيالمطلب الثاني: 

نطاق المشروعية العامة للتنفيذ الطوعي، في حين نعالج في الفرع  :سنقسم هذا المطلب لفرعين، نعالج في أولهما

  : نطاق مشروعية تملك المضمون له للضمانة كتنفيٍذ طوعي، وذلك على النحو التالي :الثاني

  الطوعينطاق المشروعية العامة للتنفيذ  :الفرع األول

فإن المقصود من  ،طالما أن التنفيذ الطوعي وفق مفهومه المتقدم قد باَت محّل تنظيم قانوني واضح وبنصوص صريحة
 بحث مشروعية التنفيذ الطوعي ليس مشروعيته العامة من عدمها، وإنما المقصود من ذلك الوقوف على الضوابط القانونية

التي استلزمها المشرع العتبار التنفيذ الطوعي مشروعًا، وبالمقابل الوقوف على األحوال التي ال يكون فيها هذا التنفيذ 
  مشروعًا، وكذا بحث النطاق الذي سكت عنه المشرع دون معرفة مشروعية تلك األحوال من عدمها.

ليكون  -المشار لنصها سابقًا-حقوق باألموال المنقولة ) من قانون ضمان ال29فالمشرع استلزم من خالل نص المادة (
التنفيذ الطوعي مشروعًا االتفاق الصريح عليه، هذا االتفاق الذي ينبغي أن ينعقد ما بين الضامن من جهة والمضمون له من 

جهٍة أخرى، سواء أوضمن عقد الضمان.ر د هذا االتفاق في وثيقٍة منفصلٍة أو بمقتضى شرٍط خاص  

وسواء أتم بعد استحقاق  ،يستوي أن يكون هذا االتفاق قد تزامن مع عقد الضمان ذاته أو جاء الحقًا لهذا العقد كما
الدين، أو تم قبل هذا االستحقاق، كما يستوي أن يكون عقد الضمان المشار إليه ينطوي على رهن انتقلت فيه حيازة المال 

باإلشهار، على ضوء ما ورد في قانون  فيه ن لم تنتقل فيه هذه الحيازة واكتفيالمنقول من يد الراهن إلى يد المرتهن أو ره
  ضمان الحقوق باألموال المنقولة من أحكام.

إال أن استنتاج شرط  ،) الناظم للتنفيذ الطوعي لم يكن صريحًا في اشتراط شكلية هذا االتفاق29ثم إن نص المادة (

يشترط إلنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ذات القانون التي جاء فيها: ") من 7شكليته يتأتى من قراءة نص المادة (
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لعقد لكتروني أو أن يرد كشرط في اإأن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر  - أ: ما يلي

  ."...الذي أنشأ االلتزام المضمون

سواء كان في صورة سند  ،بأن يبرم على نحو خطيط الكتابة لنشوء عقد الضمان صحيحًا ايتضح من هذا النص اشترو
  لكتروني.إعادي أو سند رسمي ورقي أو 

 ًاشكلي ًااتفاق -ال شك- فإنه سيكون ،فإن اتفاق التنفيذ الطوعي في حال كان في صورة بنٍد في عقد الضمان ،وعليه
 ،ر عن ذلك بضرورة أن يكون في وثيقة مستقلة) عب29فإن نص المادة ( ،، أما في حال كان منفصًال عن عقد الضمانًامكتوب

وتعبير وثيقة يعني اشتراط ذات الشكلية أيضًا، والشكلية هنا متطلب النعقاد االتفاق وليس فقط لنفاذه في مواجهة الغير 

نشاء "؛ إذ طالما اعتبره شرطًا لإليشترط إلنشاء حق الضمان ونفاذه) المشار لنصها "7بداللة تعبير المشرع في المادة (

  نها للتأكيد ليس إال.إإذ  ؛"ونفاذهفهو بالنتيجة لغايات االنعقاد، وال يؤثر على هذه النتيجة ما أردفه بعد ذلك بقوله "

وهو ما ورد النص عليه صراحًة في نص  ،أما الشرُط الثاني لمشروعية التنفيذ الطوعي فهو استحقاق الدين المضمون
) من ذات القانون سالف اإلشارة لنصها، ولعل هذا الشرط ليس الزمًا لمشروعية االتفاق على التنفيذ الطوعي 29المادة (

  بقدر ما هو شرط لمباشرة التنفيذ الطوعي وإعمال االتفاق ووضعه موضع التنفيذ.

هناك حاالت يستحق فيها االلتزام المضمون بغير  توإن كان ،جله كأصل عامواستحقاق االلتزام المضمون يكون بحلول أ

إذا تبين /ب) من هذا القانون التي جاء فيها "28كما هو الحال فيما نصت عليه المادة ( ،أن يحّل أجله المتفق عليه مسبقًا

 - 1: ار الحائز بأي مما يلينتيجة الكشف أن حائز الضمانة قد تصرف فيها أو أتلفها أو غيرها، فللمستدعي إشع
    .اعتبار أجل الدين حاًال إذا كان الحائز غير المضمون له..."

  المضمون له للضمانة كتنفيٍذ طوعينطاق مشروعية تملك  :الفرع الثاني

ماذا لو جاء اتفاق التنفيذ الطوعي في صورة اتفاق الضامن والمضمون له على أن يتملك المضمون له الضمانة مقابل 
  لضامن عن تنفيذ التزامه المضمون؟الدين عند تخلُّف ا

لسنة  43لعل إجابة هذا التساؤل تحديدًا قد حظيت بمواجهة تشريعية واضحة في كل من القانون المدني األردني رقم 
1976  من القانون المدني  1343من جانب، وفي قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة من جانب آخر؛ إذ نصت المادة

إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده في هذا الصدد على ما يلي: " 

تسري على  من ذات القانون على:" 1398نصت المادة  ثم "،فالرهن صحيح والشرط باطل ،الراهن في األجل المعين

الرهن الحيازي أحكام بطالن االتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها 

 .من هذا القانون " 1343في المادة 

للمضمون  -ج ) لينص على: "29جاء نص الفقرة (ج) من المادة ( ،وفي إطار قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة

له أن يعرض على الضامن بعد استحقاق االلتزام المضمون تملك الضمانة كليًا أو جزئيًا الستيفاء حقوقه شريطة 

  .عدم وجود حقوق أخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة"

اق على أن يتملك المرتهن المال المرهون لقاء الدين المضمون في ويالحظ أن هذه النصوص جميعها ال تجيز االتف
فإن نصوص القانون المدني لم تشر  .أما االتفاق على هذا التملك بعد استحقاق الدين .اتفاق مسبق على استحقاق الدين

أما قانون ضمان الحقوق باألموال فإنه قد وإلى هذه الفرضية، وإنما اقتصرت معالجتها على االتفاق المسبق على االستحقاق، 

                                                        
  2) ، الصفحة (2645، العدد ( 1/8/1976نشر ھذا القانون ألول مرة كقانون مؤقت في الجریدة الرسمیة یتاریخ . (  
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أجاز ذلك من خالل النص المشار إليه آنفًا، ولعل هذا االتفاق الالحق لالتفاق الذي أقام الرهن هو اتفاق منفصل عن االتفاق 
  األول وفي تكييفه القانوني فإنه ليس إال عقد بيع.

لضامن والمضمون له اتفاقًا مسبقًا على أن من حق المضمون له فإن التنفيذ الطوعي لن يصل حد أن يتفق ا ،بالنتيجة
  أن يتملك المال المرهون حال تخّلف الضامن عن الوفاء.

 أن هناك شبهة استغالل منبويذهب جانب من الفقه إلى تبرير حظر تملك المضمون له (المرتهن) للمال المرهون 
 ،يضطره للموافقة على االتفاق على أمل أن يتدبر تأمين قيمة الدينالذي يكون في مركز اقتصادي ضعيف  ،المرتهن للراهن

وبالتالي  ،الذي قد يكون بقيمة مالية أكبر من قيمة الدين المضمون ،قد يعجز عن ذلك فيفقد المال موضوع الضمان ولكنه
 )585Al-Sanhouri, 1998, p. (Al-Fatlawi and Al-Ghurabi, 2019, p.152)( سيجحف بحقوقه من هذا الجانب فإنه

Morqos, 1959, p.434) (Tanago, 2000, p.123)(  مثل هذا الحظر يعتبر كذلك ضمانة للدائنين في وأضاف رأي آخر أن
ن قيمته قد نزلت أو أن ألإما  ،الحال إذا كانت قيمة المال محل الضمان أقل من قيمة الدين المرهون يبعض الحاالت كما ه

  ).Morsi, 1951, p.136( أقل من قيمة الدينتلك القيمة ابتداًء كانت 

على  ،فإننا نجده قد أورد ثالث حاالت خصها بذكر خاص ،) المشار له29وبالرجوع لنص المادة ( ،وبالرغم مما تقدم
 .سبيل المثال ال الحصر، يحمل بعضها في طياته شيئًا من تملك المال المرهون مباشرًة عند تخّلف المدين عن الوفاء

  ذكرها على النحو التالي:وسنجمل 

  حال كان المرهون دينًا لدى الغيرالحالة األولى: في 

  من حق المضمون له تحصيل هذا الدين مع النفقات واستيفاء الحق المضمون مما تم تحصيله. يكون ،في هذه الحالة

 .رغم أن االصطالح ال يفترض أن يكون ذلك الدين نقديًا ،والواقع أن الّنص ذكر تعبير "دينًا لدى الغير" على إطالقه
فهل  ؟فإّنه لم يفترض اتحاد نوع العملة، فهل يشمل ذلك حالة أن كان الدين لدى الغير عينًا ال نقدًا ،وحتى لو كان نقديًا

  ه لقاء دينه المضمون؟كللمضمون له تحصيله وتمّل

النص الناظم لهذا الفرض لم يفص د مصطلحاته لضبط داللتهابالرغم من أنفإّنني ،ل في تنظيمه ولم يقي  أجد أن
مقصود النص يقتصر على الحالة التي يكون فيها الدين نقديًا، وأن هذا الدين النقدي مماثل للدين المضمون في نوع عملته 

ون له للمال المضمون حال كذلك، وأن خالف ذلك يدخلنا في نطاق الحظر المشار إليه المتعلق ببطالن اتفاق تملك المضم
  تخّلف الضامن عن الوفاء.

ولعل كون دين المدين لدى الغير نقديًا ال يثير كثيرًا من اإلشكاالت حال التنفيذ عليه وتحصيله؛ إذ ستتضاءل 
  .المخاوف التي ساقها الفقه لتبرير حظر التملك والتي أشرنا لها مسبقًا

قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تلك البضائع التي تمثلها  خّطيًة الثانية: إذا كانت الضمانة سنداتالحالة 

  ات.دتلك السن

وقد تكون سندات شحن، بما معناه أن  ،فالسندات المشار لها في الّنص الناظم لهذه الفرضية قد تكون أوراقًا تجارية
فإن  ،وبالرغم من ذلك .الحق الثابت فيها ليس بالضرورة نقودًا وإنما قد يكون الحق الثابت فيها أشياء عينية من غير النقود

يجة الّنص أجاز تملك تلك األشياء لقاء الدين المضمون حال تخّلف المدين عن وفاء الدين المضمون، وهو ما يمّثل بالنت
 خروجًا على األصل العام في حظر مثل هذا التملك، وهو ما يعيدنا إلى النقطة األولى التي أطلق فيها المشرع تعبير "دينًا

إذ ستكون اإلشارة الواردة في الّنص المتعلق بالسندات القابلة للتحويل حجة على أن مقصود المشرع إطالق  ؛لدى الغير"
ة من غير النقود في المدلول المقصود. التعبير بال قيد، وبما معناهشموُل األشياء العيني  
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فيتم إجراء المقاصة إذا  ،الحالة الثالثة: إذا كانت الضمانة حساب وديعة أو حسابًا جاريًا أو أي حساب دائن آخر

  مانة إذا كان الحساب لدى بنك آخركان المضمون له بنكًا يحتفظ بذلك الحساب وتتم المطالبة بهذه الض

يفترض هذا النص أن الضمانة عبارة عن حساب بنكي، سواء كان حسابًا جاريًا أو كان حساب وديعة أو أي حساب 
دائن آخر، فإن تحصيل الدين المضمون في هذه الحالة حال استحقاقه يكون من خالل وضع اليد على ما في هذا الحساب 

هذا في حال كان الحساب لدى البنك المضمون له، أما في حال كان الحساب لدى بنك آخر  .من نقود بقدر الدين المضمون

ولم يوضح الّنص آلية هذه المطالبة، وإن كنت  ،"تتم المطالبة بهذه الضمانةفإن النص ذكر عبارة " ،غير المضمون له
من أشكال التنفيذ الطوعي، ثم إن وجود  أعتقد أن هذه المطالبة يمكن أن تتم حسبما تم االتفاق عليه باعتباره شكًال

الحساب محل الضمان لدى بنك آخر إنما هو تطبيق من تطبيقات رهن دين لدى الغير، الذي أشارت له النقطة األولى من 
ويعني هذا أّنه ال يشترط أن تتم هذه  .النقاط الثالث موضوع البحث التي أجازت تحصيل تلك الديون واستيفاء الحق منها

  لبة وفق الطريق القضائي.المطا

فإن التساؤل الذي  ،وفي ظل أن المشرع قد أطلق تعبير التنفيذ الطوعي بال تحديد واضح متكامل آلليته وضوابطه
يفرض نفسه في إطار بحث مشروعيته هو أن هذا التنفيذ سيؤدي بالنتيجة إلى تحويل الضمانة إلى مبلغ نقدي يستوفي منه 

  وما هي الضوابط المحيطة بذلك؟ ،من الذي يقوم بذلكالمضمون له حقوقه، ف

فإن من المتصور أن يتولى ذلك شخص من الغير اتفق عليه في العقد  ،أما من حيُث من ذا الذي يقوم بالتنفيذ الطوعي
تبدو الحاجة إلى وهنا تحديدًا  .ابتداًء أو ترك ألي من الطرفين تسميته الحقًا، كما يمكن أن يقوم بذلك المضمون له نفسه

  ضوابط جدية تضمن عدم اإلجحاف بحقوق الضامن، وهو ما لم يفعله المشرع األردني في هذا الصدد.

  يمهوالطوعي وتق المبحث الثاني: أحكام التنفيذ

تقويم التنفيذ الطوعي،  :سنقسم هذا المبحث لمطلبين نعالج في أولهما: أحكام التنفيذ الطوعي، ونعالج في ثانيهما
  وذلك على النحو التالي:

  لب األول: أحكام التنفيذ الطوعيالمط

ن هذا إإذ  ،يتطلب الوقوف على أحكام التنفيذ الطوعي التعرف على تكييفه القانوني كمنطلق إجباري لبيان تلك األحكام
سنعالج تكييف  ،انطالقًا من ذلك .التنفيذ الطوعيواعد العامة التي ينبغي أن تسري على اتفاق قالتكييف يحدد مالمح ال

فسنتناول أحكام التنفيذ الطوعي في ظل التزام طرفيه بشروطه، وفي الفرع الثالث التنفيذ الطوعي في فرع أول، أما في الفرع 
  الثاني سنعالج أحكام خروج أي من طرفي هذا االتفاق على أحكامه، وذلك على النحو التالي:

  التكييف القانوني للتنفيذ الطوعي :الفرع األول

ظهر لنا أن التنفيذ الطوعي قد يتم من قبل المضمون له ذاته، وقد يتم من قبل شخص ثالث يتفق عليه  ،مما تقدم
فإنه لن  ،من ذلك وأمام فرضية أن يتولى المضمون له بيع الضمانة انطالقًا .الطرفان أو يترك ألحدهما صالحية تحديده

نائب عن مالكها، ومصدر  ،يتصرف في تلك الضمانة باعتباره مالكًا؛ ألنه ليس مالكًا لها في الحقيقة وإنما هو في الحقيقة
إذ  ؛نيابته تلك اتفاقي يستند في ذلك إلى اتفاق التنفيذ الطوعي، واألمر ذاته ينطبق على فرضية أن يوكل األمر لشخص ثالث

  بة وكيل عن الضامن في بيع الضمانة.سيكون هذا الشخص بمثا

هذا وإن كان  -فإنه سينطبق على التنفيذ الطوعي من هذا الجانب أحكام النيابة االتفاقية، ولكن التنفيذ الطوعي  ،وعليه
الطوعي إال أنه في ذات الوقت يحمل في طياته دالالت الوفاء؛ فالمضمون له في الواقع إنما يباشر التنفيذ  - في حقيقته نيابة 

  فإني أجد أن أحكام الوفاء هي األخرى تطبق على الفرض محل البحث. ،وعليه .ليستوفي حقوقه من الثمن
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هذا في حال  ،على قاعدة أن الدائن ال يجبر على قبول وفاء جزئي فإن التنفيذ الطوعي إنما يعتبر استثناًء ،وباعتقادي
ى المضمون له قبول الوفاء الجزئي في هذه الحالة باعتبار االتفاق على إذ عل ؛لوفاء كامل الحق يًالم يكن ثمن الضمانة كاف

التنفيذ الطوعي يمثل قبوًال ضمنيًا على قبول الوفاء ولو كان جزئيًا، ومن حق المضمون له بعد ذلك المطالبة بما تبقى له 
  من حقوق كأي دائن عادي آخر.

ن بعض أحكام هذه النيابة قد ال تنسجم مع فإالتنفيذ الطوعي  وبالرغم من وضوح طبيعة النيابة االتفاقية في تكييف
التنفيذ الطوعي، ومن ذلك أن النيابة االتفاقية أو ما يمكن تسميته بالوكالة عقد غير الزم في ذاته؛ بمعنى أن لكال طرفي هذا 

فهل ينطبق  .ض بموجب اتفاق الوكالةالعقد التحلل منه بمجرد إعالم الطرف اآلخر، كما يكون للموكل أن يعزل الوكيل المفو
  ؟اهمثل ذلك على التنفيذ الطوعي ببيع الضمانة وتحويلها لنقود يمكن استيفاء الدين من

إن القول بإمكانية ذلك يفرغ هذا االتفاق من مضمونه ابتداًء، لذلك يغدو القول بإمكانية ذلك في النيابة االتفاقية غير 
من هنا فإني أجد أن هذا الحكم الخاص بالوكالة غير  .ر على ضوئها التنفيذ الطوعيأقمنسجم مع الغايات التشريعية التي 

من  - على أي حال -إذ يتمتع هذا االتفاق بسمة العقد الالزم، وإن كنت أجد أن ذلك ال ينال  ؛في التنفيذ الطوعي نافٍذ
تكييفه هذا االتفاق على أنه نيابة اتفاقية، ولكّنها نيابة اتفاقية غير قابلة للعزل بحكم القانون ومقتضياته، ويمكن أن نجد لهذا 

متى أراد إال إذا  للموكل أن يعزل وكيله: "التي جاء فيها ما يلي )863من القانون فيما نصت عليه المادة ( سندًا القول

نه ال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة إف ،حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل بالوكالة تعلق

موضوع التنفيذ يمكن تكييف التنفيذ الطوعي على أنه وكالة صدرت لصالح الوكيل؛ فكون المال و ."من صدرت لصالحه
أمام تطبيق مباشر للوكالة  -والحالة هذه  -  فإننا نكون ،الطوعي الذي يمثل وكالة في حقيقته محل رهن لصالح المضمون له

  .الصادرة لصالح الموكل، وبذا يتعذر على الموكل الضامن عزل الوكيل المضمون له

  بشروطهالفرع الثاني: أحكام التنفيذ الطوعي في ظّل التزام طرفيه 

من المهم ابتداًء أن نشير إلى أن التنفيذ الطوعي يرد من ضمن ما يرد على رهن المنقوالت التي ليس لها سجل خاص 
توثق فيه التصرفات الجارية عليها، وهذا الرهن كما تقدم قد يرد في صورتين؛ فهو إما أن يكون حيازيًا أو أن يكون رهنًا 

فإن ذلك يتضمن قيام الراهن بتسليم  ،أحكام التنفيذ الطوعي في ظل التزام طرفيه بشروطه وبالتالي عندما نقول: .باإلشهار
المال المرهون للمرتهن عند استحقاق الدين ونفاذ موعد التنفيذ الطوعي في حال كان الرهن باإلشهار؛ ذلك أن الراهن يظل 

كما يتضمن التزام المرتهن في الرهن الحيازي أو في مثل هذا الشكل من أشكال الرهن محتفظًا بحيازة المال المرهون، 
المشهر بالشروط المتفق عليها في التنفيذ الطوعي سواء من حيث أشخاص المتصرف إليهم أو من حيث الحد األدنى للسعر 

  أو بضابط تحديد ذلك السعر أو ما يتعلق بمكان التصرف إن اتفقوا على أي من ذلك.

وتم تنفيذه وفقًا لما اتفق  ،لتنفيذ الطوعي بما وجب على كل منهما في هذا االتفاقفإذا ما قام كال طرفي ا ،وعليه
ثمن بيع الضمانة مع قيمة  ىفإن األصل أن وفاء الدين قد تحقق كليًا أو جزئيًا؛ بحيُث يتحقق كليًا في حال تساو ،عليه

قيمة الدين من ثمن الضمانة يلزم إعادته  علىومن المؤكد أن ما يزيد  ا.الدين أو زاد عليها، ويتحقق جزئيًا كان يقل عنه
  للضامن.

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: هل للضامن أن يدعي بعد التنفيذ الطوعي أن إجحافًا لحق به من هذا 
يدعي أن السعر الذي بيعت فيه الضمانة كأن  ؛التنفيذ رغم أن المضمون له لم يخالف ما اتفقا عليه في اتفاق التنفيذ الطوعي

ال يتناسب مع قيمتها الحقيقة، أو أن الضمانة لو بيعت في مكان غير المكان الذي بيعت فيه لكان السعر أفضل، أو أن يدعيَ  
من ذلك؛ بحيُث أن اتفاق التنفيذ الطوعي ال يلزمه بأي هذا  أن شخص المتصرف إليه غير مناسب، كل ذلك في ظل أن

  االتفاق قد ترك األمر دون تنظيم ابتداًء؟.

كنا نتمنى على المشرع األردني وهو بصدد تنظيم التنفيذ الطوعي أن أحاط المضمون له بالتزامات قانونية تضمن عدم 
القواعد  األمر الذي يدفعنا إلى التماس هذه الضمانات في ،اإلجحاف بالضامن عند مباشرة التنفيذ الطوعي، ولكنه لم يفعل
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ومتطلب الزم في كل اإلجراءات كافة أن مبدأ حسن النية مبدأ ينتظم العقود في العامة في القانون ومبادئ العدالة؛ إذ ال شك 
وعليه فإن أي إجراٍء أو عمل يخالف مقتضيات حسن النية في التنفيذ الطوعي من شأنه أن يقيم مسؤولية  .القانونية

فإذا كان التنفيذ الطوعي بال قيود أو شروط سندًا  .؛ تأسيسًا على التعسف في استعمال الحقالمضمون له أمام الضامن
والسؤال الذي يفرض نفسه  .فإن ذلك ال يعني أن المضمون له لن يكون ملتزمًا بمقتضيات حسن النية على أي حال ،لالتفاق

لتنفيذ الطوعي بالرغم من كونه قد وافق على االتفاق كذلك: ماذا لو دفع الضامن بأن إجحافًا سيلحقه في حال مباشرة ا
كما لو جاء في هذا االتفاق أن للمضمون له أن يبيع الضمانة بالسعر الذي يراه مناسبًا وللشخص أو في المكان  ؟مسبقًا

  الذي يراه مناسبًا دون تعقيب عليه من أحد ودون مسؤولية.

فال سبيل للنيل منه إال من  ،أو جزءا من اتفاق ًاازال في طور كونه اتفاقمطالما أن التنفيذ الطوعي لم ينّفذ بعد وأنه 
ألحكام  ن من سعى في نقض ما صدر عنه فسعيه مردود عليه كأصل عام إال سندًاإتعسفيًا؛ إذ  خالل تكييفه باعتباره شرطًا

ما يسعفنا لنقض ما صدر عن الضامن في هذا االتفاق إال بالدفع بكون االتفاق إنما  .وال أجد من أحكام القانون ،القانون
، وحتى هذا الدفع لن يكون ذا جدوى قانونية إال في حال اعتبار عقد الضمان ابتداًء وما تبعه من اتفاق تعسفيًا يمثل شرطًا

سيكون لتكييف االتفاق بكونه تعسفيا  ،في هاتين الحالتينالتنفيذ الطوعي عقد إذعان، أو في حال اعتباره عقدًا استهالكيًا؛ إذ 
تفاق التنفيذ الطوعي ليس من أما في غير هاتين الحالتين فإن ثبوت سمة الشرط التعسفي ال .ألحكام القانون أثر قانوني سندًا

  نال من صحته ولزومه.يأن  شأنه

ن لكل عقد ضمان ظروفه إنحو مطلق في هذا العقد؛ إذ  والواقع أنه ال يمكن القطع بتوافر أي من هاتين الصفتين على
 ،وموضوعه وأشخاصه وال يمكن تعميم هذه الصفة على عقد الضمان، ولكن في حال توافرت لهذا العقد صفة عقد اإلذعان

عليه  كان للقاضي بناًء على طلب المذعن تكييف الشرط المجحف على أنه شرط تعسفي، ويكون له عند ذاك وسندًا لما نصت

إذا تم العقد جاء في هذا النص ما يلي: "  فقد .تعديل الشرط أو إعفاء المدين منه) من القانون المدني 204المادة (

جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها  ،تعسفية بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطًا

أما في حال ثبوت صفة عقد االستهالك على عقد  ."كل اتفاق على خالف ذلك ويقع باطًال ،لما تقضي به العدالة وفقًا
وإذا  ًا.الدفع بكون هذا الشرط تعسفي - والحالُة هذه - من، كان من حق الضامناالضمان وثبوت صفة مستهلك بالنسبة للض

) من قانون حماية 22دة (ثبت للقاضي ذلك، كان من حقه إبطاله أو تعديله أو إعفاء المستهلك منه سندًا لنص الما

. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن أ"  :التي جاء فيها ما يلي )2017) لسنة (7المستهلك رقم (

الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها  التعسفية تحكم ببطالن الشروط

  ." كل اتفاق على خالف ذلك على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطًال بناًء

فإلى أي مدى يخضع األمر لتحّكم المضمون له في حال أن جاء االتفاق غير مقيد؟ بالذات وأن بعض الفرضيات قد 
السعر عند تصرفه في الضمانة ُتظهر قدرًا عاليًا من التحكمية؛ كما لو كان للضمانة سعر سوق وتجاهل المضمون له ذلك 

استعجاًال للحصول على ثمن نقدي؛ فالذهب والفضة وكثير من المعادن تخضع في تقييمها لسعر سوق، فهل للمضمون له في 
 هذا ما كان متاحًا له أو أن حال لم يكن مقيدًا في العقد أن يتصرف في الضمانة مخالفًا ذلك السعر؟ وهل يعتد بادعائه أن

استطاعه، األمر الذي يقودنا لتساؤل آخر مفاده: ما معيار عناية المضمون له حال تصرفه في الضمانة للنظر في هذا ما 
  . ؟مدى قيام مسؤوليته من عدمها

لما قد خلصنا إلى أن مباشرة المضمون له إجراءات التصرف في الضمانة إعماًال للتنفيذ الطوعي ليست إال وكالًة 
فإن مسؤولية الوكيل تجاه موكله تخضع بخصوص قياس درجة العناية المطلوبة  ،ه وكيًال عن الضامنينتصب فيها المضمون ل

إلى أحد معيارين؛ فإن كانت تلك الوكالة بأجر كان المعيار معيار عناية الرجل المعتاد، أما إن كانت الوكالة بغير أجر كان 
) من القانون المدني األردني، التي 841ًا لما نصت عليه المادة (المعيار معيار عناية الشخص في أمواله الخاصة، وذلك سند

                                                        
  2725) ، الصفحة (5455، العدد ( 16/4/2017تاریخ ھذا القانون في الجریدة الرسمیة بنشر . (  
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على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وّكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت  .1" :جاء فيها ما يلي

  ."وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت باجر . 2ر.  الوكالة بال اج

فإن وجود ضوابط للتنفيذ الطوعي في االتفاق يجعل التزام المضمون له  ،بالنتيجة وإجابة على ما تقدم من تساؤل
أما في حال كان التنفيذ الطوعي تخويًال  .التزامًا بتحقيق نتيجة ال ببذل عناية، وتقوم مسؤوليته إذا لم تتحقق تلك النتيجة

التزام ببذل عناية، تلك العناية التي  - والحالة هذه  - فإن التزام المضمون له  ،للمضمون له بالبيع دون ضوابط وشروط
أن التنفيذ الطوعي وإن  فإّني أجد ،يعتختلف باختالف وجود أجر من عدمه، ولكن وبإسقاط ذلك على اتفاق التنفيذ الطو

ل الوكالة بأجر، األمر يليس من قبفي اعتقادي فإنه  ،لذي يعود بدوره بنفع على الوكيلكان يحمل في طياته معالم الوفاء، ا
الذي نجد من خالله أن المعيار المتطلب في عناية المضمون له عند بيعه للضمانة هو معيار الشخص في أمواله الخاصة، 

وال يتسامح في  ،وبالتالي فهذا المستوى من العناية يتسامح في ظله ببعض التصرفات الصادرة عن الوكيل المضمون له
ومن بين التصرفات التي ال يمكن التسامح فيها بيع الضمانة بسعر يخالف سعر السوق المضروب لها يوم  .تصرفات أخرى
فإن بعض فروضه مما يتسامح فيها إال إذا كان فارق السعر بين المكانين كبير،  ،أما من حيث مكان البيع .البيع أو لحظته

  بأهل الخبرة. ويعود تقدير ذلك على أي حال للقاضي عند النزاع مستعينًا

  ل خروج أي من طرفيه على مضمونهالفرع الثالث: أحكام التنفيذ الطوعي حا

وعليه فإنه يمكن تصور التزامات  .الحيازي أو في الرهن المشهر ذكرنا سابقًا أن التنفيذ الطوعي قد يرد في الرهن
كان على الراهن أن يدفع للمرتهن  ،ملقاًة في التنفيذ الطوعي على كال طرفيه؛ فإن كان الرهن حيازيًا ومقترنًا به تنفيذ طوعي
ثم وفي كال نوعي الرهن الوارد  .المال المرهون عند إبرام عقد الضمان، ولم يكن عليه ذلك في حال كان الرهن باإلشهار

على المنقول كان على المرتهن حال مباشرته التنفيذ الطوعي أن ينّفذ المضمون المتفق عليه كضوابط وشروط لهذا التنفيذ، 
و لذلك فإن الفرضية مدار البحث تتعلق بامتناع أي من طرفي اتفاق التنفيذ الطوعي عن تنفيذ ما التزما به في هذا االتفاق أ

  بتنفيذه على نحو غير ما اتفق عليه.

فإّنه في حال امتنع الضامن الراهن في الرهن المشهر عن تسليم المال المرهون ليقوم المضمون له المرتهن  ،وعليه
كان من حق المضمون له أن يطالب قضائيًا بالتنفيذ العيني وإلزام الضامن بتسليمه الضمانة  ،بمباشرة التنفيذ الطوعي عليه

  سنى له مباشرة التنفيذ الطوعي عليها كما تم االتفاق.ليت

أما في حال كان اإلخالل باتفاق التنفيذ الطوعي متأتيًا من المضمون له؛ كما هو الحال لو باع المضمون له الماَل 
لمكاني المتاح المرهون بأقّل من القيمة المحددة حدًا أدنى في اتفاق التنفيذ الطوعي، أو باعها خارج النطاق الشخصي أو ا

إال أن إعمال القواعد العامة يدفعنا إلى القول  ،وإن لم يعالج المشرع األردني حكم هذه المسألة تحديدًا ،ففي هذه الحالة ،له
فإن تجاوز الوكيل حدود ما وّكل فيه يجعل تصرف الوكيل المضمون له  ،نه طالما أن اتفاق التنفيذ الطوعي ما هو إال وكالةإ

وإذا كان اتفاق المضمون له  .لى إجازة الضامن الراهن باعتباره الموكل، وبالتالي فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطلموقوفًا ع
بطل عقدهما في حال لم يجز، وأعيد الحال إلى ما كان عليه قبل تعاقدهما، أما  ،مع المتصرف إليه قد انعقد لكنه لم ينّفذ
والحالُة  -فإن للمتصرف إليه  ،ضمون له المال المنقول محل الضمان للمتصرف إليهفي حال كان قد ُنّفذ فعًال بأن سّلم الم

أن يدفع بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وعندها سيتحمل المضمون له ضمان أية أضرار لحقت الضامن  - هذه
  نتيجَة تجاوز حدود اتفاق التنفيذ الطوعي تأسيسًا على قيام المسؤولية العقدية.

  المطلب الثاني: تقويم فكرة التنفيذ الطوعي في القانون األردني

علينا أن نميز في هذا الصدد بين تقويم فكرة التنفيذ الطوعي في ذاتها، وبين تقويم معالجة المشرع األردني لفكرة 
  لذلك فإننا سنخصص لبحث كل شق من هذين الشقين فرعًا مستقًال على النحو التالي: .التنفيذ الطوعي
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أو  .ونادرًا ما تنفرد فكرة ما بإيجابية مطلقة ،غالبًا ما تكون األفكار اإلنسانية نسبية التأثير ما بين اإليجابية والسلبية
فإن مما ال شك فيه أن لفكرة التنفيذ الطوعي إيجابيات ال يمكن االستهانة بها، وإن كانت  ،بسلبية مطلقة، انطالقًا من ذلك

  كذلك تحمل في طياتها أبعادًا سلبيًة ليس من السهل تجاوزها.

فإن هذا االقتصاد بات يعتمد  ،ففي الوقت الذي بات فيه االقتصاد يلعب دورًا جوهريًا في واقع المجتمعات والدول
بشكل كبير على نجاح المشاريع الخاصة، تلك المشاريع التي تعتمد في نجاحها بشكل كبير على قدرتها على الحصول على 

وترتبط القدرة في الحصول على هذا االئتمان بالقدرة على توفير الضمانات التي تتطلبها  .ائتمان يدفع بها قدمًا إلى األمام
إلى دائنيه هو آلية التنفيذ على تلك  المدينوالممولون، ثم إن ما يقف عائقًا أمام فعالية الضمانات التي يقدمها  المصارف

ن مجرد وجود ضمانات ربما ال يكفي إذا ما وقفت إجراءات التنفيذ على تلك إالضمانات حال تخّلف المدين عن الوفاء؛ إذ 
تها يفرغ يبءات القضائية بكل تفاصيلها وتراتتباع اإلجراافعلي إلى نقود؛ فاشتراط الضمانات عائقًا أمام تحويلها السريع وال

  .من مضمونها أحيانًا الغايات التي وجدت الضمانات من أجلها

هذا االئتمان الالزم لنجاح كثير من المشاريع االقتصادية، ثم إن من شأن  ،فإن التنفيذ الطوعي يعزز االئتمان ،بالنتيجة
وهما أمران متطلبان في طبائع الحياة التجارية السليمة  ،فكرة التنفيذ الطوعي أن تتعزز السرعة وتزول التعقيداتاألخذ ب

والسلسة، كما أن من شأن األخذ بفكرة التنفيذ الطوعي كبديل للتنفيذ الجبري القضائي تقليل التكاليف والنفقات، التي غالبًا 
  م ومصاريف ونفقات للبيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ في المحاكم.ما يتطلبها التنفيذ الجبري من رسو

فإن آراًء في الفقه ذهبت إلى أن فكرة التنفيذ الطوعي قبل استحقاق الدين من شأنها اإلجحاف بحقوق  ،وفي المقابل
باعتبار تفويض  ،ذلك أنهم يجدون أن مبررات حظر تملك الدائن للمال المرهون متوافرة في فكرة التنفيذ الطوعي ؛المدين

المرتهن ببيع المال المرهون من شأنه أن يضر بالمدين الراهن في ظل االحتمالية العالية الختالل التوازن بين المصالح 
 ،ن على القيمة الحقيقية للمرهون، األمر الذي من شأنه أن يؤثر على ائتمانهالمتعارضة، وأن من شأن ذلك عدم حصول الراه

 ,Al-Sanhouri, 1998, p.452)) (181Salamah, 1966 السيما وأّنه ينطوي وفق ما يرون على استغالل حاجة الراهن
p.) (Al-Ahwany, without a year of publication, p.226 () (Alzgured, without a year of publication, 

p.238 Ibrahim, without a year of publication, p.194).(  

إذا كان اتفاق التنفيذ الطوعي غير منضبط بضوابط  ما ولعّل ما قال به هذا الفقه من هذا الجانب صحيح في حال
موضوعية وشكلية تضمن عدالة حصول الضامن الراهن على قيمة حقيقية للمال المرهون؛ إذ إن اتفاقًا مطلقًا متحررًا من 

  مثل هذه الضوابط يبدو أقرب للجانب السلبي منه لإليجابي في التنفيذ الطوعي.

إجراءات التنفيذ الجبري وطول مددها وتعدد إجراءاتها نقطة إيجابية تحسب للتنفيذ  ويرى جانب من الفقه في تعقيد
يتمكن من خاللها تسديد دينه ومن ثم لبحجة إعطاء فرصة كافية للمدين " وذلك  ،الجبري في مقابل فكرة التنفيذ االتفاقي

القانون تضمن حق كل من الدائن المرتهن فاإلجراءات التي رسمها  ؛المحافظة على المال الذي يرغب في بقائه تحت يده
إذ يخشى أن يكون  ؛والراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، ولكنها توفر حماية لمصالح الراهن بشكل خاص

ستغل حاجة الراهن وضعف مركزه وحاجة المدين لالستدانة واالقتراض فيفرض على الراهن هذا الشرط، االدائن المرتهن قد 
أي  ؛بموجبه يباع المرهون دون مراجعة القضاء سواء بطريقة ودية أو عن طريق مزاد ال تتدخل المحكمة بتنظيمه الذي

ومن ثم يفقد صاحب  ،دون الرجوع إلى اإلجراءات القضائية التي تنتهي ببيع المرهون بيعًا جبريًا عن طريق المزاد العلني
  (Mohsen, 2103, p.14).كبضرر بسبب ذل عن طريق المزاد العلني فيصابالمال المرهون فرصَة بيع ماله بأكبر قدر ممكن 

والواقع أن آثار فكرة التنفيذ الطوعي على الضمانة تتجاوز إطارها القانوني لتمس جوانب اقتصادية وأخرى اجتماعية 
في المجتمع؛ ذلك أن قيام دائرة التنفيذ في المحكمة بمباشرة إجراءات التنفيذ على المال المرهون وفق إجراءات منضبطة 

أن يقنع المنفذ ضده بعدالة هذا التنفيذ وضرورة االستجابة  -إلى حد ما  -يتساوى فيها الجميع في التعامل من شأنه 
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حتى في ظل أن التنفيذ الطوعي متأٍت من اتفاق  - وفق ما أرى - وهو ما يفتقر له التنفيذ الطوعي  ،لمعطياته ومآالته
يته للمنقول موضوع الضمان ن غياب شعور المنفذ ضده بعدالة ما تم من تنفيذ تضمن انتزاع ملكإاألطراف المسبق؛ إذ 

سيفتح الباب على مصراعيه على احتماالت جدية لنزاعات اجتماعية تتجاوز آثارها طرفي العالقة بحكم طبيعة الترابط 
  .االجتماعي الذي نعيش

ناهيك عن التبعات االقتصادية التي قد تترتب بحكم إطالق يد الدائن المرتهن في بيع مال مرهون دون ضوابط جدية 
كم مقدار الثمن، األمر الذي يترك أثره على القيم الشرائية لألموال المنقولة التي قد تكون محل تعامل األشخاص فيما تح

  بينهم. 

أما عن أبرز مالمح الضوابط التي يمكن أن تساعد في إقامة التوازن العقدي المنشود فهو ما سنرجئ بحثه للفرع الثاني 
  المعالجة التشريعية للتنفيذ الطوعي في القانون األردني.من هذا المطلب، وذلك عند تقويم 

  الفرع الثاني: تقويم المعالجة التشريعية للتنفيذ الطوعي في القانون األردني

إلى أي مدى كان المشرع األردني موفقًا في تنظيمه القانوني للتنفيذ الطوعي في قانون ضمان الحقوق باألموال 
  المنقولة؟

فإنه بات متمتعًا بالمشروعية القانونية من حيُث  ،التنفيذ الطوعي محل تنظيم قانوني على نحو ما تقدمبمجرد أن بات 
إلى أي مدى أحاط المشرع هذا الشكل من أشكال التنفيذ بضوابط موضوعية أو شكلية يمكن  :األصل، ليظل السؤال قائمًا

تنفيذ الطوعي كفكرة عامة ويتجنب من خاللها الجوانب السلبية التي يمكن من خاللها تعزيز الجوانب اإليجابية التي يحققها ال
  ؟أن يخلفها مما تناولناه سابقًا

فإن الضوابط القانونية لصحة االتفاق على التنفيذ الطوعي على الضمانة في  ،وباإلشارة لما تقدم ،باالستقراء والتحليل
حصر في الضوابط العامة لصحة أي عقٍد من حيُث ضرورة توافر أركانه ظل قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة تكاد تن

العامة المتمثلة بالرضا والمحل والسبب، ويضاف لها ضابط شكلي يتمثل بضرورة كتابة هذا االتفاق سواء وردت تلك الكتابة 
أن يكون هذا االتفاق على شريطة  ،في اتفاق منفصل عن عقد الضمان أو ورد االتفاق في صيغة شرط في عقد الضمان ذاته

فإن المشرع لم يشترط إال  ،أما من حيث شروط مباشرة التنفيذ الطوعي ،هذا من حيث صحة االتفاق في ذاته .نحو واضح
  استحقاق الدين.

  وكما تقدم إلى رفض الفكرة؟ ،فإلى أي مدى تعتبر هذه الضوابط كافيًة لتجّنب السلبيات التي دفعت كثيرًا من الفقه

فإّني أجد أن إطالق حرية المتعاقدين في االتفاق على التنفيذ الطوعي على الضمانة دون قيود أو ضوابط  ،الواقعفي 
ن ذات المبررات التي دعته مسبقًا في القانون إجدية تضمن عدم اإلجحاف بالضامن لم يكن موفقًا من قبل المشرع؛ إذ 

للمال المرهون تبدو متوافرًة وبذات القدر في التنفيذ الطوعي وفق خطة المدني إلى تقرير بطالن اتفاق تملك المرتهن 
فالمضمون له قد يتصرف في الضمانة بسعر ال يتناسب البتة مع  .المشرع األردني؛ إذ جاء هذا التنظيم متحررًا من الضوابط

دية التي قد يحصل عليها من هذا التصرف قيمتها الحقيقية استعجاًال منه للحصول على النقود، بالذات إذا كانت القيمة النق
كافيًة لسداد الدين المضمون، كما يستطيع المضمون له التصرف بالضمانة لشخص تربطه به مصلحة مادية أو معنوية 

  وذلك على حساب الضامن. ،وكنوع من المودة كابن أو شريك أو صديق

ًء على كونها متأتيًة من اتفاق األطراف الذي استلزمه وال يمكن القول بعدالة الفكرة في ظل القانون األردني اتكا
 - المشرع؛ فالمركز االقتصادي للضامن عند إبرام عقد الضمان أو اتفاق التنفيذ الطوعي لم يكن في أحسن أحواله، وإنما

المبلغ عند يدفعه للقبول بالفكرة ولو كانت مجحفًة بحقه على أمل أن يستطيع تأمين ضعيفًا مما سيكون  -  في الغالب
وإدراكًا من المشرع لهذا الضعف االقتصادي الذي  .االستحقاق، ولكنه ربما يعجز عن ذلك فتتهدد حقوقه على نحو حقيقي

  لم يعتد باتفاقه على تملك المرتهن للمال المرهون. ،يعتري الضامن
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 ،وإذا لم يكن هذا الخيار مقبوًال .اسهافإننا نتمنى على المشرع إلغاء فكرة التنفيذ الطوعي من أس ؛انطالقًا مما تقدم
  فإننا نتمنى عليه تعديل النصوص الناظمة له بتقييده بالضوابط التالية:

) يومًا 15وجوب إخطار الضامن خطيًا قبل مباشرة التنفيذ الطوعي على أي حال، ومنحه مدة معقولة أقترح أن تكون ( -1
أن يزاود  قبله للضمانة، ويكون للمضمون له في حال وجود مشترلغايات تأمين المبلغ المستحق أو تأمين مشتر من 

 على الضمانة بسعر أعلى للحصول عليها، وذلك في حال كان السعر المعروض ال يفي بكامل حقوقه.
إلزام المضمون له بأال يقل سعر بيع الضمانة عن سعر السوق إذا كان للضمانة سعر سوق، أو سعر مثيلها في السوق  -2

 تحت طائلة المسؤولية إذا ثبت خالف ذلك. ،كن لها سعر سوقإذا لم ي
مباشرة بكان على المضمون له إخطار دائرة التنفيذ  ،في السوق أو ليس لها سعر سوق إذا لم يكن للضمانة مثيٌل -3

من تلك المتبعة في التنفيذ الجبري ؛  إجراءات البيع في المزاد العلني وفق إجراءات ومدد زمنية أكثر سهولًة ويسرًا
 ) أيام فقط.10بحيُث يقتصر البيع على جلسة بيع واحدة يسبقها إعالن يتيح مدة قدرها (

  لخاتمةا

بمفهوم فكرة التنفيذ  أولهماينقسم موضوع هذا البحث إلى شقين، خصصنا لكل شق منهما مبحثًا مستقًال، تعّلق 
ن إشكاليات، في حين تعلق الطوعي على الضمانة؛ تسميًة ومدلوًال ومشروعيًة، وما قد يثيره هذا المفهوم المستحدث م

بأحكام هذه الفكرة؛ آثارًا وتقويمًا، وما قد تثيره تلك األحكام من تساؤالٍت تركها المشرع بال إجابة واضحة في مسعى  ثانيهما
وقد خلصنا بالنتيجة لجملة من النتائج والتوصيات نجمل  .إزالتها أو المساهمة في إزالتها ن ضبابية حاولناخلق جوًا م

   :ذكرها على النحو التالي

  النتائج

. يعتبر مصطلح التنفيذ الطوعي مستحدثًا في خطة المشرع األردني؛ إذ جاء النص عليه ابتداًء في قانون ضمان الحقوق 1
، وحظي بشيء من التنظيم القانوني المقتضب في ظل هذا القانون، ثم ظهر 2018) لسنة 18المنقولة رقم (باألموال 

 ،لنا أن هذا القانون استحدث إلى جانب هذا المصطلح مصطلحات أخرى ذات عالقة كمصطلح الضامن ومثاله الراهن
المرهون، ثم إن هذا القانون استحدث شكال ومصطلح المضمون له ومثاله المرتهن، ومصطلح الضمانة ومثالها المال 

أال وهو الرهن باإلشهار، وكل ذلك على أي حال متصٌل اتصاًال وثيقًا بالموضوع محل  ؛جديدا من أشكال رهن المنقول
بحثها أو اإلشارة  األمر البحث، األمر الذي دفع الباحث لتوظيف هذه المصطلحات التشريعية وفق دالالتها حيث اقتضى

  .إليها

. ظهر لنا بالتحليل أن مدلول التنفيذ الطوعي ينصرف إلى تخويل من الضامن للمضمون له أو لشخص من الغير ببيع 2
وبذلك فإن التنفيذ الطوعي يمّثل  .الضمانة الستيفاء حق الدائن من ثمنها دون اتباع إلجراءات التنفيذ القضائية في ذلك

تبين لنا أن التنفيذ الطوعي  -ثم وبالتحليل كذلك  -لبيع الضمانة بيعًا جبريًا، تباع تلك اإلجراءات ااستثناًء على وجوب 
وفق هذا المفهوم ليس إال نيابًة اتفاقيًة، ينتصب الضامن فيها موكًال وينتصب المضمون له فيها وكيًال، وأن هذه النيابة 

تنطق به القواعد العامة؛ لكونها وكالًة صدرت  تحظى بأحكام خاصة؛ إذ ليس للموكل فيها أن يعزل الوكيل جريًا على ما
لصالح الوكيل، ثم ظهر لنا أن التنفيذ الطوعي يحمل في طياته معنى الوفاء كذلك، وحري به أن تطبق عليه أحكامه، 

  ثمن الضمانة لسداد كامل الدين المضمون. غير أن المدين والحالة هذه يلزم بقبول وفاٍء جزئي في حال لم يكِف

فلم يستلزم لصحته  ؛من كثير من الضوابط الموضوعية والشكلية ترك المشرع األردني التنفيذ الطوعي متحررًا .3
، غير أنه حظر أن يرد التنفيذ الطوعي في ومشروعيته سوى أن يتفق عليه طرفا عقد الضمان، ثم وأن يكون مكتوبًا

ولقد وجدنا ذلك بالتقويم مجحفًا بحق الضامن بعض  .صيغة أن يتملك المضمون له الضمانة عند التخلف عن السداد
الشيء؛ ذلك أّنه في مركز اقتصادي متقهقر يمنعه من القدرة على إقامة العدالة التعاقدية والتوازن المنشود، في مقابل 
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قيود وعليه فإن مشروعية التنفيذ الطوعي في ظل هذا التحرر من ال .مركز اقتصادي متغلب يحظى به المضمون له
  لإلجحاف بحقوق الضامن ومصالحه المشروعة. والضوابط التي تضمن العدالة ستشكل مدخًال

نحو تخفيف وطأة أحكام التنفيذ الطوعي وآثاره على الضامن أن يتكأ على القواعد العامة في الوكالة  . حاول الباحث سعيًا4
من جانب آخر، في حال توافرت شروطهما  من جانب، وأحكام الشرط التعسفي في عقد اإلذعان وعقد االستهالك

ن لهذه األحكام مفاعيل تتحدد إولكن الباحث لم يجد ذلك كافيًا على أي حال لتوفير حماية واسعة النطاق؛ إذ  .بالتأكيد
  بنطاقها الذي قد ال يتطابق مع واقع عقد الضمان وما ارتبط به من اتفاق على التنفيذ الطوعي.

تباع ابتحقيق نتيجة في حال أن ألزمه االتفاق ب لمضمون له في اتفاق التنفيذ الطوعي قد يكون التزامًا. ظهر لنا أن التزام ا5
ببذل  تباع تلك الضوابط والشروط، وأنه كذلك قد يكون التزامًااإذ ليس له إال  ؛ضوابط وشروط لمباشرة هذا التنفيذ

ذهب الباحث إلى كونها  ،وسعيًا نحو تحديد درجة تلك العناية المطلوبة .عناية في حال أن تركه بال قيود أو شروط
من هذا التنفيذ ال ينقله لمستوى أن تكون وكالته تلك  ًابمستوى عناية الشخص في أمواله؛ فكون المضمون له مستفيد

  وكالًة بأجر.

  التوصيات

من أساسها برغم ما تحمله في طياتها من بعض  . تمنى الباحث على المشرع األردني التخلي عن فكرة التنفيذ الطوعي1
  لإلجحاف بحقوق الضامنين. ال يستهان بها من الخطورة ومدخٌل اإليجابيات؛ ذلك أن محاذيرها على درجة

. اقترح الباحث على المشرع األردني في حال لم يأخذ بمقترحه المذكور في التوصية األولى إيراد الضوابط التالية في 2
  :وازن العقدي بين طرفي عقد الضمانمن جدية في إقامة الت القانون للتنفيذ الطوعي يضمن من خاللها شيئًاتنظيم 

) يومًا 15وجوب إخطار الضامن خطيًا قبل مباشرة التنفيذ الطوعي على أي حال، ومنحه مدة معقولة أقترح أن تكون ( أ.
للضمانة، ويكون للمضمون له في حال وجود مشتر أن يزاود لغايات تأمين المبلغ المستحق أو تأمين مشتر من قبله 

 على الضمانة بسعر أعلى للحصول عليها، وذلك في حال كان السعر المعروض ال يفي بكامل حقوقه.

ب. إلزام المضمون له بأال يقل سعر بيع الضمانة عن سعر السوق إذا كان للضمانة سعر سوق، أو سعر مثيلها في السوق 
 تحت طائلة المسؤولية إذا ثبت خالف ذلك. ،لها سعر سوقإذا لم يكن 

كان على المضمون له إخطار دائرة التنفيذ لمباشرة  ،في السوق لضمانة سعر سوق أو ليس لها مثيٌلج. إذا لم يكن ل
جبري ؛ من تلك المتبعة في التنفيذ ال إجراءات البيع في المزاد العلني وفق إجراءات ومدد زمنية أكثر سهولًة ويسرًا

 ) أيام فقط.10بحيُث يقتصر البيع على جلسة بيع واحدة يسبقها إعالن يتيح مدة قدرها (
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The Idea of the Voluntary Implementation on the Guarantee Subject 
Matter in Jordanian Law: The Problem of the Concept and the Uncertainty 

of Judgments 

 
Usaid Hassan Al-Thunaibat 

Faculty of Law, Mu’tah University, Al-Karak, Jordan. 

 
Abstract 

The voluntary implementation term is considered a new term in the Jordanian legislator’s plan 
and has gained some concise legal regulation through the Law on Guaranteeing Rights with 
Transferred Immovables No.18 of 2018. It denotes the guarantor to authorize the guaranteed or 
another third party to sell the guarantee subject matter to fulfill the creditor’s right from its price 
without following the judicial procedures stated by law. By analysis، we have found that this is only an 
agreement on which the guarantor is a client and the guaranteed or the third party is an agent. This 
proved that the law requires for the validity of voluntary implementation an independent agreement by 
both parties that is separated from the guaranteeing contract، or as a condition in the guaranteeing 
contract and then، it is necessary that it be in writing provided that this agreement does not reach the 
extent that the guaranteed owns guarantee it when the guarantor fails to fulfill. 

By evaluating the idea of voluntary implementation، it became apparent that it carries positive 
poses، even if it also comes with negatives. ones that cannot be overlooked. We found that the 
Jordanian legislator's plan of organizing this idea has increased its disadvantages; leaving this 
innovative type of implementation without serious controls to ensure that the guarantor's rights are not 
prejudiced; the guaranteed is not obligated to considerate the market price or the proverbial price if the 
collateral has an analogous one and he did not restrict it at the place of disposal or its persons. 
Therefore، we invite the legislator to abandon this idea from its basis as it would constitute a gateway 
to unfair rights towards the guarantor، but if the legislator does not find this appropriate، we have 
proposed a set of recommendations that guarantee non-prejudice to the guarantor's rights and 
legitimate interests. 

Keywords: Voluntary mplementation, Guarantor, Guaranteed, Guarantee subject matter, Mortgage 
publicity. 
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  ملخصال

جريمة وتقييد تصرفاته بضوابط قانونية معينة، وتخضع قرارات النيابة  تمتلك النيابة العامة حجز حرية اإلنسان المتهم بارتكاب
العامة لرقابة محكمة الموضوع، كما تخضع جهات الضبط الجنائي إلشراف النيابة العامة فيما تباشره من أعمال الضبط الجنائي، وللنيابة 

بعد انتهاء مدته، واتخاذ اإلجراء الالزم حيال بقاء العامة الحق في التأكد من مشروعية توقيف الشخص وبقائه في دار التوقيف 
ومعلوم أن اإلنسان ال  .ومحاسبة المتسببين في ذلك ومساءلتهم جنائيًا وإداريًا ومدنيًا ومجازاتهم ،الشخص موقوفًا بسبب غير مشروع

وإنما وال ألية مدة وال في أي مكان،  ةيحبس إال تنفيذًا لحكم وال عقوبة قبل الحكم النهائي، وتوقيف األشخاص ال يجوز في كل جريم
  في الجرائم الكبيرة (الجسيمة) ولمدة معينة تحددها النيابة العامة وفي األماكن المخصصة.          

على ذلك، تبين لنا أن النظام قد عاقب كل من قبض على إنسان أو احتجزه بغير األحوال التي يجيزها النظام، بالسجن مدة  وبناًء
وبالتالي تصان الكرامة االنسانية  ألشخاص بغير مبرر نظامي وقانوني،عشر سنوات وبغرامة عشرين ألف ريال عن توقيف ا ال تتجاوز

ول ؤأدلة جنائية، ويعرض الموظف المسمما يترتب عليه بطالن القبض والتوقيف، ويبطل كل ما ينشأ عنه وما يبنى عليه من  ،وتحفظ
لدراسة الى حرص النظام على حماية حقوق االنسان من لحظة االشتباه للشخص وحتى توقيفه تمهيدا للمالحقة القانونية، كما توصلت ا

  .المساس بها دون مقتضى من النظام لمحاكمته وعدم

 التوقيف المؤقت، نظام االجراءات الجزائية السعودي، حماية حقوق االنسان.: الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

. )1() من النظام األساسي للحكم السعودي36نصت عليه المادة ( ؛اإلنسان المتهموحقوق احترام حق الحرية لألفراد 
             وكفالة لحق الحرية الشخصية وحق التقاضي ،حمايًة للحقوق والحرياتو، ووفاًء بهذا االلتزام الدستوري

)Sharif, 1437 AH, P.10،(  على ذلك نصتفقد ) 2(هـ1435لسنة  السعودي لجزائية) من نظام اإلجراءات ا2المادة( .      
واألصل في  .فتلك النصوص تحظر التقييد غير القانوني لحق الحرية وتسمح به للنيابة العامة استثناًء وفق أحكام النظام

على المتهم البراءة وال يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي ضده إال بناًء على قانون وتحت رقابة القضاء وبضمانات مقررة بناًء 
وبمعنى آخر تعني تلك النصوص  ).Sorour, 1977, P.116( فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ؛قرينة البراءة

جواز تقييد حرية األفراد إذا وجد النص القانوني الذي يسوغ التقييد للحق في الحرية كما في الجرائم الكبيرة أو لمصلحة 
كما حظر النظام  .عام، وذلك لضمان سالمة التحقيق وضرورة تنفيذ الحكم النهائيالتحقيق ومقتضياته، ولدواعي األمن ال

لسنة السعودي ) من نظام اإلجراءات الجزائية 2وفق نص المادة ( له إساءة معاملة المقبوض عليه واإليذاء البدني والمعنوي
غلواء تلك الشدة وبالتالي تقل مساوئ . والشدة في التعامل تقابل بزيادة الضمانات لصالح المتهم؛ فتخفف )3(هـ1435
   .التوقيف

 
                                                        

  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  ،المملكة العربیة السعودیة.، شقراء، جامعة العلوم والدراسات االنسانیةكلیة قسم القانون 
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  مشكلة البحث

توقيف المتهم في ظل نظام اإلجراءات الجزائية؛ مشروعية ما يهمنا هنا هو تسليط الضوء على رقابة النيابة العامة على 
ب الشخص جريمة فبمجرد ارتكا ،)4() من نظام اإلجراءات الجزائية113فقد ورد النص على وجوب التوقيف في المادة (

وأن اإلفراج عنه غير وارد  ،وبتوافر األدلة الكافية ضد المتهم فسيتم توقيفه ومحاكمته موقوفًا ،كبيرة فتوقيفه يكون وجوبيًا
وأنه ليس للنيابة العامة تقرير توقيفه بناء على ضرورة التحقيق ومصلحته أو التحقق من مدى وجود األسباب المبررة 

في منظور  )5() من النظام نفسه113المادة (في ) من النظام لتنقض الحكم الوارد 120ثم تأتي المادة ( .للتوقيف أو انتفائها
تقرر جواز اإلفراج عن المتهم في جريمة كبيرة أو غير كبيرة  ، حيث)Al-Harqan, 1430 AH, P.252( بعض الفقه القانوني

 يمكن تصور توقيف المتهم وإطالق سراحه في قضية لها الظروف وأن توقيفه إذا انتفت أسبابه غير نظامي وبهذا نرى أنه ال
 ماتعارض وتناقض بين حكم المادتين المشار إليهفي وجود . وبذلك تكمن مشكلة الدراسة وفي آن واحدنفسها والمالبسات 

   .آنفًا

   أهداف البحث

 .لتوقيفوحدود صالحيتها باالجرائم الكبيرة  الجهة المختصة بالرقابة على لىإالتعرف  -1

 .أسباب التوقيف في الجرائم الكبيرة الوقوف على -2

  .مشروعية التوقيف في الجرائم الكبيرة إذا زالت أسبابه بيان -3
  .مشروعية التوقيف في الجرائم غير الكبيرة بيان -4

 مشروعية توقيف المتهم في جريمة كبيرة رغم عدم توافر األدلة الكافية.  ايضاح -5

   أهمية البحث

نه يجوز للنيابة العامة تقييد حرية األفراد متى وجد النص القانوني الذي يسمح بتقييد أبيد  ،كفولةحرية التجول م
أثناء التحقيق توقيف المتهم في ومن تلك القيود النص على أنه يجوز كالمنع من السفر وتحديد مكان االقامة حرية التنقل 

  وقد يحكم ،ته، وبظهور البراءة يصبح سبب التوقيف بال سند قانونيأنه قد يحكم ببراء ي لم تثبت إدانته بحكم قضائي إالالذ
     قد يؤدي إليه التوقيف من إساءة لسمعة الشخص واعتباره إذا  ماِلالتوقيف، وفي بمدة أقل من المدة التي قضاها 

 اء العام يبسط رقابته وإشرافهمعرفة أن القضأيضًا التوقيف، ورقابة النيابة العامة على ظهرت براءته فالحاجة قائمة لدراسة 

)Sharif, 1414 AH, P.26( وبهذا يضمن عدم تعدي الموظفين والجهات الموكل  .على أعمال النيابة العامة وجهات الضبط
أنه سوف يتعرض ، ويدرك من يتجاوز القانون وقهمعلى حريات األفراد وحقالحفاظ يتم وبالتالي  ،إليها تطبيق القانون وإنفاذه

وقد ترفع على األشخاص والجهات المخالفة ألحكام القانون دعاوى  ،ة القانونية والمساءلة الجنائية واإلدارية والمدنيةللمالحق
وفي هذا  .)Hilal, 1437 AH, P.111( التعويض لجبر ما لحق األشخاص من ضرر وما فات من كسب وما لحق من خسارة

العربية السعودية من المواطنين والمقيمين، وأنه ال يمكن تقييد حرية  لمن يقيم على أرض المملكة شخصيةحماية للحريات ال
تنقل األشخاص بالتوقيف ما لم تكن األدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة وأن اإلدانة تبنى على أدلة وقرائن تفيد تجول و

وكبديل  ،تبنيه على الجزم واليقين في كشف الحقيقة وتعزز جدية االتهام وتعول عليها المحكمة الجزائية في حكمها الذي
للتوقيف فقد يفرج عن المتهم بضمان مكان إقامته أو بكفالة حضورية أو مالية وبالتالي تنفيذ أحكام اإلدانة الصادرة بحقه، 
ويتم تجنب مساوئ التوقيف من اختالط الموقوفين بمعتادي اإلجرام وأرباب السوابق باإلضافة لتكاليف مالية في جرائم 

وأعباء خدمية  تتكبدها دور التوقيف تجاه الموقوفين من تعليم وتدريب ورعاية وإعاشة وعالج وأمن وحماية  ،ائية عاديةجن
الرقابة دراسة موضوع وعليه يود الباحث المساهمة بقدر في ؛  فين للجهات العدلية وحراستهم وإصالح وتأهيلوونقل الموق

ذلك لقلة األبحاث في هذا الموضوع ولكونه في حاجة لمزيد من الدراسة على توقيف األشخاص في النظام السعودي؛ و
  وحلها بتطبيق سليم وفق نظام اإلجراءات الجزائية السعودي.    ،ورغبة في معالجة المسائل التفصيلية من الناحية العملية
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   منهج البحث

لقواعد والمبادئ اإلجرائية فيما يتعلق بالتوقيف وذلك بتحليل ا ،المقارنالمنهج اعتمد في هذا البحث المنهج التحليلي و
لتقارب الطبيعة من حيث الكويتي القانون ومقارنتها بالقانون المصري و ،المؤقت في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي

م السعودي العادات والتقاليد والظروف بين المملكة ودولة الكويت، باالضافة الى ثراء القانون المصري وباعتبار ان النظا
؛ يستفيد ف البحث وتساؤالتهاهدأللوصول إلى نتائج وتوصيات في ضوء وذلك مأخوذة جل احكامه من القانون المصري، 

، وتعين المحققين ورجال الضبط الجنائي ائي في المملكة العربية السعوديةمنها متخذ القرار عند تطوير التشريع اإلجر
  . تطبيق السليم للنظامانوني على الوالمختصين في المجال الق

  .ماهية التوقيف وهدفه وطبيعته والقيود عليه: المبحث األول

  : ألتييتناول هذا المبحث تعريف التوقيف وأهدافه والقيود الواردة عليه على النحو ا

سلب حرية الشخص المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط يقررها  التوقيفيقصد ب
    ةويعرف كذلك بأنه سلب لحرية المتهم قبل الفصل نهائيًا في التهمة المنسوب .)Al-Marsafawi, 1954, P.35( قانونال

 دور التوقيف بأمر من سلطة التحقيقبإحدى  ى المتهم وإيداعهبالتحفظ عل ،إليه للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق
)Bilal, 1411 AH, P.473.(    

إحدى دور التوقيف على ذمة التحقيق تمهيدًا  وتودعهد النيابة العامة حرية المتهم بغير حكم قضائي تقي، ففي التوقيف 
التحقيق، ويطلق سراحه أو يحال إلى المحكمة موقوفًا. وبدخول  يهتلمحاكمته في اتهام مسند إليه؛ وخالل مدة معينة ين

فراج عنه أو األمر بتمديد توقيفه ولو كانت غير مختصة بالبت ينعقد لها االختصاص باإل ،الدعوى الجزائية في حوزة المحكمة
لشخصية ويبعده . وبناًء عليه فالتوقيف إجراء مؤقت قد يتناقض مع قرينة براءة المتهم، ويمس حرية المتهم ا)6(في الدعوى

، ومصلحة اق محدودعاة سلب حريته إال في نطيسعى التوقيف إلى التوفيق بين مصلحة المتهم في مراو. عن أسرته وعمله
ولذلك فتوقيف المتهم إجراء  .)Jaafar, 1994, P.250( عليهاالمجتمع في عقابه مع تغليب مصلحة المجتمع ووضع قيود 

استثنائي وفق القانون؛ ولمصلحة العدالة، وخروج على القواعد العامة في اإلجراءات الجزائية، وال تصدره إال سلطة التحقيق 
وإنما ، . والتوقيف ليس عقوبةندب رجل الضبط الجنائي للقيام بهضد شخص المتهم وال يجوز  المختصة وال يتخذ إال

، وال يخالف قرينة البراءة بالضوابط المعتبرة عليا للدولة، ويزول بزوال أسبابهإجراء مؤقت يحتمه أمن البالد والمصلحة ال
محاكمة يفسر لمصلحة المتهم بخالف مرحلة التحريات إذ إن الشك في مرحلة ال ؛أثناء فترة اإليقاف بريء في والموقوف

        .واإلجراءات األولية

منها الحصول على أدلة جنائية جديدة أو تقوية األدلة القائمة في الدعوى ؛ إلثبات  ،ويهدف التوقيف إلى أهداف عدة 
والعبث بها أو طمسها وضياعها وإعدامها أو التهمة وإسنادها إلى المتهم كما قد يهدف إلى تأمين األدلة الجنائية من إتالفها 

تشويهها إذا بقي المتهم حرا طليقًا. أو اصطناع أدلة تعارضها فتتساقط البينات أو حمل الشهود على تغيير شهادتهم أو 
 لوتعديلها وبالتالي التأثير على شهود الواقعة، ولضمان عدم هروبه من العدالة ووجوده تحت تصرف القضاء وتنفيذ الحكم 

يحمي الموقوف نفسه من البطش به واحتمال االنتقام أو االعتداء  باإلضافة إلى أنه . هذاأدين ومن ثم ضمان توقيع العقوبة
على الغير، وإرضاء غيظ المجني عليه وذويه والمجتمع بأسره وتهدئة الرأي العام السيما في القضايا الخطيرة كالقتل 

وال يلجأ  ).Bilal, 1411 AH, P.475( األمنيينعية والهوشات بين القبائل، وترويع والخطف واالغتصاب، والمشاغبات الجما
ولسالمة التحقيق ولضرورة  ،إليه وال يأمر بتجديده أو بتمديده إال إذا كان الوسيلة الوحيدة لتامين األدلة والمحافظة عليها

وأداة المحقق في ذلك  .وب المتهم واختفائهحفظ األمن من اإلخالل واالضطراب الذي أحدثته الجريمة ولضمان عدم هر
د تقرار التوقيف ضبط المتهم ووضعه في دار التوقيف إلى أن يفرج عنه وقد تم يتضمنووسيلته القبض على المتهم حيث 

وعشرين  ًا. وعلى المحقق سماع أقوال المقبوض عليه في مدة ال تتجاوز أربعدر حكم المحكمةمدة احتجازه إلى أن يص
تاحة الفرصة له إلبداء دفوعه وتفنيد األدلة القائمة ضده في الدعوى والرد عليها ثم يقرر المحقق بعد ذلك إطالق ساعة وإ
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وتمكينه من االتصال بذويه أو محاميه، وله حق  ،سبب القبض عليه أو توقيفهأو توقيفه. وللمتهم الحق في إبالغه سراحه 
من قبل رئيس دائرة  )Al-Qahtani, 1420 AH,P.629( خمسة أيام التظلم على التوقيف أو تمديده ويبت فيه خالل

بقرار من الجهة التي تتولى التحقيق  مؤقت هو التحفظ على شخص واحتجازه. وبناء على ما تقدم نرى أن التوقيف الالتحقيق
  .     ق في القضيةتياطي على ذمة التحقياألسباب الموجبة (األدلة الكافية) للتوقيف االح توافرفي جريمة كبيرة مع 

          الحجز قيد على الحرية الشخصية وتتعين إحاطته بضمانات تكفل مباشرته وممارسته في حدود القانون، و
                     واإلخالل بتلك الضمانات يؤدي إلى مخالفة مبدأ المشروعية وإهدار قرينة البراءة التي ال تقبل التجزئة

)Al-Hussaini, 1994, P.16 ،(وما يترتب عليه من بطالن التوقيف، ومما قد يعرض القائم به للمساءلة القانونية حيث 
  تتمثل تلك الضوابط في األتي:

 الجرائم التي يجوز االحتجاز فيها   -1

تحظر القوانين التوقيف في الجرائم غير الخطيرة  كالمخالفات وفي عقوبة الغرامة وحدها وفي الجنح المعاقب عليها 
بس غير الخطيرة ؛ ولذلك يجوز احتجاز المتهم مراعاة لخطورة الجريمة  كجرائم الجنايات وجرائم الجنح الخطيرة بالح

جناية وكونها وفي بعض القوانين يعتمد الحجز في الجرائم  على حسب جسامة العقوبة المقررة لها،  ،المعاقب عليها بالحبس
البعض منها لم يتشدد بينما  ،قوانين في تحديد عقوبة الحبس للجريمةأو جنحة ذات حد أدنى وحد أعلى مع تشدد بعض ال

كالتشريع اإليطالي حيث يحظر قانون اإلجراءات الحجز المؤقت في الجرائم التي يقل الحد األدنى لعقوبة الحبس فيها عن 
على  2000/  6/  15) من قانون 137سنتين ويقل الحد األعلى عن خمس سنوات.  وفي التشريع الفرنسي نصت المادة (

كما ال يجوز الحجز المؤقت في الجنح ذات الخطورة  ،أنه ال يجوز الحجز المؤقت في عقوبة جريمة حدها األدنى سنتي حبس
 1961لسنة  9رقم  يمن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردن 1/  114وفي القانون األردني قضت المادة  ،البسيطة

يمة معاقبًا عليها بالحبس أو بعقوبة أشد ويالحظ أن المادة حكمت بجواز الحجز المؤقت بجواز الحبس إذا كانت الجر
         .هذا قصور يحتاج إلى معالجة، فإن ظر عن جسامة الجريمة، وفي تقديريللشخص دون تحديد المدة وبصرف الن

             ) 110ت حسب المادة (للحجز المؤقت حدًا أقصى للحبس ال يزيد على ثالث سنوا والقانون العراقي يتطلب
          ، ويعتبر القانون العراقي من أفضل القوانين العربية وسباقًا في تحديد مدة الحبس1971لسنة  23من القانون رقم 

)Al Sharif, 2010, P.212 and P.260.(  عقوبتها اإلعدام أو السجن المؤبدوالحجز المؤقت واجب في الجرائم التي .
السعودي يأخذ بمعيار خطورة الجريمة وجسامة العقوبة حتى لو كانت الجريمة مخالفة وال ينظر إلى معيار الجريمة  والنظام
: الجنايات وهي هـ على أن الجرائم ثالثة أنواع1369ة ) من نظام مديرية األمن العام لسن216نصت المادة (و .وحده

أسبوع  علىي المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد أقصى مدته المعاقب عليها باإلعدام واإلشغال الشاقة والجنح وه
يتضح لنا أن القاعدة العامة  ،. وبناًء على ما تقدم)7(زيد مدته عن أسبوعتي المعاقب عليها بالحبس الذي ال والمخالفات وه

بخالف النظام  ،مة العقوبةهو جسا ،في القانون المقارن أن هناك معيار عند تقرير توقيف المتهم أو االستمرار فيه بالتمديد
   .السعودي الذي أخذ بمعيارين هما جسامة الجريمة وشدة العقوبة

 الدالئل الكافية على االتهام أو الظن -2

يقصد بالدالئل الكافية مجرد الشبهات واألمارات التي ترجح االعتقاد بارتكاب المشتبه به للجريمة وهي أضعف من  
ه تلم تستمد من تحقيق مستقل ومحايد جرى حول الواقعة وسبقة األدلة اليقينية؛ ألنها األدلة الكافية وال ترقى إلى مرتب

إجراءات أولية خضعت لفحص وتمحيص وتدقيق. وقد تتباين التشريعات في تسمية الدالئل الكافية فتشير إلى الدالئل 
أو أمارات قوية، أو سبب معقول، أو و مقبولة، أسباب معقولة أأو دالئل جدية على االتهام، أو الكافية بعبارة إثباتات خطيرة، 

  سبب محتمل. ونرى أنها ألفاظ مترادفة. 

ويستند قرار المحقق بحجز المتهم بارتكاب جريمة على أسباب تبرر اتخاذ هذا اإلجراء، وعلى طبيعة الجريمة من حيث 
تكب وافر دالئل كافية تفيد بأن المشتبه به مردرجة خطورة الجريمة أو جسامة العقوبة؛ ليتم بعد هذا توقيف المتهم، ويلزم ت
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. والمعمول به في القانون المقارن أن المحقق ال يوقف المتهم إال إذا وجدت أسباب مقبولة للجريمة وتكفي سندًا لإليقاف
 ,Al-Harqan, 1430 AH( ما ومن ثم يتم ضبطه والقبض عليه ًاتدعو لالعتقاد باالشتباه بالشخص بأنه قد ارتكب جرم

P.265( ؛ وبالتالي يقرر المحقق توقيفه من عدمه في ضوء تقدير األسباب محضر الالزم وسؤاله واستجوابهوتحرير ال
المشروعة الموجبة للتوقيف التي سوف يأتي بيانها الحقًا، وتقدير األسباب المقبولة يعود للسلطة التقديرية للمحقق وتحت 

وتتفق غالبية التشريعات الجزائية على النص على الدالئل  ).Al-Awabdeh, 1439 AH, P.132( رقابة محكمة الموضوع
) من قانون اإلجراءات الجنائية المصري على ضرورة 134الكافية، وضرورة توافرها لصحة االحتجاز، وقد نصت المادة (

أن للمحقق أن يقبض على ) من القانون نفسه 62،69دتين (وكذلك نصت الما، دالئل الكافية لصحة توقيف المتهمتوافر ال
، وهو ما يطابق جوز توقيفه مؤقتًايحقيق ومصلحته على المتهم الذي قامت دالئل جدية على ارتكابه للجريمة ولضرورة الت

) من النظام السعودي من أنه يتعين على المحقق أن يصدر أمر توقيف للمتهم في جريمة كبيرة وأن توجد 113نص المادة (
  . تهمناد الجريمة إلى المأدلة كافية تشير إلى إس

األدلة الكافية تستمد من تحقيق مع متهم سبقته إجراءات أولية مستمدة منها دالئل كافية وبالتالي فإن الدالئل الكافية و 
مرافقة شخص ضبط وتعتبر من الدالئل الكافية  .بعد فحصها وتمحيصها تصبح أدلة كافية تشير إلى نسبة الجريمة لمرتكبها

ومن خالل الظروف  .ودالالت الحال تنبئ عن مساهمته فيها، أو ضبط أشياء متصلة بها لدى المتهم ،لجريمةمتلبسًا با
ومتى ظهرت أمارات قوية أو دالئل كافية تربطه باألفعال المجرمة المسندة إليه وتؤيد إسناد الجريمة له ؛  ،المادية والواقعية

. وال تعتبر من الدالئل الكافية التي تبرر القبض على الشخص وحجزه فإنه يجوز القبض على الشخص ومن ثم حجزه مؤقتًا
مؤقتًا البالغات غير المؤكدة والشكاوى أو اعتراف متهم في حق غيره أو ارتباك الشخص عند مشاهدته لرجل الضبط 

ة الدالئل متروك لتقدير . وتقدير كفايارتكاب الجريمة أو اشتراكه فيها الجنائي إذا كانت ظروف الحال ال تفيد بمساهمته في
رجل الضبط الجنائي تحت إشراف المحقق وتبسط محكمة الموضوع ومحكمة االستئناف رقابتهما على قرار توقيف األشخاص 

فيلغى القرار وما ترتب عليه من  ،احتياطيًا وإذا وجد أن الدالئل غير كافية لقرار القبض والتوقيف أو انتفت األسباب المعقولة
ويخلى سبيله فورًا. والمرجع في تحديد وجود الدالئل الكافية (األسباب المعقولة) التي  .)Sorour, 1985, P.754( إجراءات
ولو انتفت  .)Al Sharif, 2010, P.229( الحصيفالعرف طبق معيار الرجل  قبض على المشتبه به وحجزه مؤقتًاتكفي لل

رجل الضبط الجنائي يعتبر صحيحًا باعتبار أن اإلجراء مشروع صدر الدالئل الكافية في حال التلبس بالجرم المشهود فتصرف 
   .مشاهدته بالعين المجردة من قبل رجل الضبطتمت ، ومختص ووجدت آثار خارجية تنبئ عنهمن 

) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على جواز القبض على المتهم 69و 62ن (اوقد اشترطت المادت 
يفه لقيام دالئل جدية على اتهامه من خالل التحقيق الذي يجريه المحقق أو من محضر تحريات الشرطة وإال كان ومن ثم توق

ويالحظ الباحث أن القانون المصري يستعمل مصطلح الدالئل الكافية وأن القانون لقبض باطًال والتوقيف غير مشروع. ا
وبالمقارنة نجد أن  .لنظام السعودي يستخدم مصطلح األدلة الكافيةفي حين أن ا )8(الكويتي يستعمل مصطلح الدالئل الجدية

؛ ألن األدلة الكافية أصعب وجودًا ل من القانونين المصري والكويتيالنظام السعودي أكثر تشددًا في توقيف المتهم بخالف ك
 ءات أولية بخالف الدالئل الكافية حيث يشترط لوجود األدلة أن تسبق بتحريات وإجرا ،من الدالئل الكافية أو الدالئل الجدية

 .أو الدالئل الجدية

 مدة الحجز المؤقت في القانون المقارن   -3

 وفي القانون المقارن ثالثة اتجاهات لحل إشكال مدة التوقيف وتجديدها ومدها .د مدة التوقيف ضمانة هامة للمتهمتحدي
)Al-Awabdeh, 1439 AH, P.127(.  

  دي  النظام التقلي -االتجاه األول

يكتفي هذا النظام برقابة سلطة التحقيق أو برقابة جهة أعلى عند طلب التجديد أو مد المدة وال يضع حدًا لمدة 
طيلة  ًاوبذلك نرى أنه قد يحكم ببراءة الموقوف أو يحكم بمدة تستغرق مدة العقوبة ويظل المتهم موقوف .توقيف المتهم

بهذا أخذ القانون السعودي و .األردنيوالقانون السوري القانون القانون اللبناني والمدة. وتأخذ به غالبية القوانين العربية ك
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          إطالق حق مدير األمن العام  على منح هـ1369ة لسن/هـ) من نظام مديرية األمن العام 8حيث نصت المادة ( القديم
ا رأى أن المدة التي قضاها كافية أو تنازل المدعي السراح بالكفالة في الجرائم الخفيفة غير السرقة أو ما ال يوجب الحد إذ

 الخفيفةأن التوقيف وفق هذا النظام كان واجبًا في الجرائم غير فوبهذا . )9(عن حقه وترفع أوراق القضية إلى المحكمة
)Sirajuddin, 1989, P.134( وجرائم الحدود)لعام لم وما عداها يطلق سراح المتهم بالكفالة. ونظام مديرية األمن ا)10

. وأما سلطة تقديرية لمدير األمن العام يفسر الجرائم الخفيفة ونرى أنها الجرائم غير الكبيرة وبيانها يأتي الحقًا وأنها كانت
مدة احتجاز األشخاص فغير محددة وحتى تستكمل التحقيقات وعندما ينتهي التحقيق يحال موقوفًا للمحكمة ويترك أمر 

من نظام  / و)72ن اختصاص مدير الشرطة ويخضع في ذلك لرقابة الحاكم اإلداري وفق المادة (توقيفه للقضاء. والتوقيف م
    .)11(هـ1369مديرية األمن العام لسنة 

ويتضح لنا من النص أن مدة الحجز المؤقت غير محددة وأن قرار المحقق بتخلية سبيل المتهم في الجرائم البسيطة  
  .نطقة أو المحافظ بوصفهما الحاكم اإلداريبالكفالة؛ تلزم إجازته من أمير الم

) منه على أنه يظل الشخص المتهم في 3هـ ونصت المادة (1380لسنة  725وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
جريمة من الجرائم الكبيرة كالقتل وتعطيل المنافع البدنية واالغتصاب ومهاجمة المنازل وقطع الطريق وصنع المسكرات 

وما عدا ذلك من الجرائم البسيطة ال يجوز ، تحال قضيته إلى المحكمة المختصةلسجن االحتياطي حتى والمخدرات رهن ا
الحجز فيها أكثر من ثالثة أيام ومن ثم يحال للمحكمة وإن تطلب األمر استكمال التحقيق فيتعين إطالق المتهم بالكفالة 

مدة التوقيف المؤقت في الجرائم الكبيرة أو إذا عجز المتهم ويتضح لنا من هذا النص أنه ال يحدد أجًال أقصى ل .الحضورية
هـ على ضرورة تنفيذ ما 1382/ 16/1في  701وأكد القرار الوزاري رقم  .عن إحضار الكفالة فيمد توقيفه لحين محاكمته

ر الجرائم الكبيرة وأن ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفًا من أنه ال يجوز توقيف األشخاص أكثر من ثالثة أيام في غي
) من نظام مديرية األمن العام والتي تقضي بأن كل من تسبب في حبس 231المتهاون في ذلك سيحاكم وتطبق بحقه المادة (

وبهذا  .شخص بال مبرر وتسبب في ضرره يجازى مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر
 وال تقبل كفالة .لتوقيف غير المشروع وإساءة استعمال السلطة واستغالل النفوذ الوظيفينرى حرص النظام على منع ا

(وزارة  ها من حصانة دبلوماسية تمنع المطالبة بتنفيذ الكفالة بالدفع أو بإحضار المكفولؤالسفارات لما تتمتع به هي وأعضا
    .)97الداخلية، ص 

  النظام الفرنسي  -االتجاه الثاني

وأما الجنايات  ،حيث يضع حدًا لمدة الحجز المؤقت في الجنح، ين جرائم الجنايات وجرائم الجنحيفرق بلم  هذا النظام
ويؤخذ عليه عدم المساواة  .)Muhammad, 1427 AH, P.70( فال يضع حدًا للتوقيف فيها؛ لخطورة الجريمة والمجرم

قولة ويفرج عنه، فالتوقيف استثناء يحفظ وال يقاس عليه بين الموقوفين، فمن حق الموقوف أن يحسم أمر توقيفه في مدة مع
ومدة الحجز المؤقت في الجنح أربعة أشهر، ويجوز تمديد تلك المدة شهرين بسبب الخطورة اإلجرامية  .وال يتوسع فيه

قيف ، وأما الجنايات فمدة التو1975) من قانون اإلجراءات الفرنسي لسنة 145/1للمتهم وقد نصت على هذا المادة (
، ولضمان حسن سير إجراءات التحقيق ولكشف الحقيقة وإظهار وتحقيق العدالة غير محددة؛ بسبب خطورة الجريمة المؤقت
    .)Saleh, 1985, P.54( الجنائية

التحقيق بعد مرور ه؛ ف، محل مثار وجدل حول مدتكأحد إجراءات التحقيق االحتياطية ضد شخص المتهم والتوقيف
، أو حفظ التحقيق فيها جزائية إلى المحكمةينتهي إلى إسناد الجريمة إلى المتهم ورفع الدعوى القد ن مدة معينة من الزم

ن األوفق أن فإ ،. وفي تقديريما لم يكن مطلوبًا في قضية أخرى وبالتالي عدم إقامة الدعوى العامة واإلفراج عن المتهم
  .   رقابة عند تجديدها ومدها رة وجودضرومع ينهى بعدها، أن تكون مدة التوقيف قصيرة و
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  النظام الحديث  -االتجاه الثالث

مة ويتكلم هذا النظام عن مدة التوقيف في الجري ،تحديد مدة توقيف المتهم في الجريمة وحاالتهفي هذا النظام يتم 
ز ، يجوئم بمدة معينةيف المؤقت في الجرا. حيث تقيد التشريعات الجزائية الحديثة التوقككل وال يتحدث عن نوع الجريمة

، وتختلف هذه المدة من تشريع ألخر؛ بحسب طبيعته والمبادئ التي تحكمه، ويجب تجديدها ومدها مدد أخرى مماثلة
) مكرر 181مادته (في سالفي وتقديم المتهم للمحاكمة ومحاكمته قبل انتهاء المدة المعقولة أو اإلفراج عنه. فالقانون اليوغ

جزائية حدد المدة القصوى للتوقيف بستة أشهر فلقاضي التحقيق أن يأمر بالتوقيف لمدة شهر، من قانون اإلجراءات ال
 ،وللمحكمة العليا مدة ثالثة أشهر وبعد أن تنقضي مدة الستة أشهر يلزم اإلفراج عنه ،وللمحكمة أن تجدده لمدة شهرين

في المخالفات بأن ال تتجاوز أربعة أشهر ونصف ) مدة الحجز المؤقت 272وفي قانون اإلجراءات االيطالي حددت المادة (
بالنظر لقانون و ،وفي الجنح ثالث سنوات ونصف بشرط أن يتناسب الحد األقصى للحجز المؤقت مع عقوبة الجريمة

) عند توقيف المتهم على سبب الحجز وجسامة الجريمة فإذا كان السبب 193طبق المادة ( ي، فقداإلجراءات النمساو
وإذا كان السبب يتصل باألمن فمدة الحجز قد تصل إلى سنة وإما إن  ،فمدة الحجز ال تزيد على ثالثة أشهر يتصل باألدلة

   .)Mustafa, 1984, P.25( كانت الجريمة معاقبًا عليها بسلب الحرية فمدة الحجز عشر سنوات فأكثر

  قانون المقارناإلشراف على مشروعية الحجز المؤقت في النظام السعودي وال: المبحث الثاني

حيال مدته المعقولة وتجديده ومده إن لزم األمر وتسبيب قرار التوقيف  )12(يخضع التوقيف للمشروعية اإلجرائية
وأن يعامل المقبوض  ،والمتابعة من الجهة اآلمرة به وأن ينفذ في الدور المخصصة للتوقيف المؤقت ال في السجون ،المؤقت

وارتداء  ،إن رغب ذلك ةاللباس والمأكل والمشرب على النفقة الخاص دان بالتهمة من حيثعن معاملة المعليه معاملة تختلف 
ن من وسائل االتصال والمرسالت وال يلزم بارتداء مالبس السجناء ويمّك .)Al-Mallah, 1430 AH, P.217( زيه الخاص

 .)Abu Ghada, 1427 AH, P.385( الدينيةباإلضافة إلى كفالة إقامة الشعائر  وحقه في الحصول على المعلومة ) 13(الخاصة
إحضار الكتب ودة من المكتبات المتاحة حق الدراسة والتحصيل العلمي وتنظيم أداء االمتحانات واالستفاهذا االضافة الى 

نسان ؛ عمًال بمبدأ المشروعية وأخذًا بقرينة البراءة واحترامًا لحرية اإل)81(وزارة الداخلية، ص والصحف اليومية والمجالت
  الشخصية المكفولة. 

  الحجز المؤقت وتجديده                              

 ئي أو قاضي التحقيقافي قانون اإلجراءات الجنائية المصري يصدر األمر بالتوقيف من النيابة العامة أو القاضي الجز
)Al-Nimri, 2005, P.224.( ) ن نفسه أقصى مدة للتوقيف بستة ) من القانو143في جناية أو جنحة وقد حددت المادة

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا وجدت دالئل كافية في واقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة ال تقل عن سنة  .أشهر
أو صدر أمر بالقبض من الجهات القضائية ؛ جاز توقيف المتهم مؤقتًا لمدة خمسة عشر يومًا بعد مناقشته تفصيليًا في 

ويمد التوقيف بعد سماع أقوال  .وتمكينه من الدفاع عن نفسه )14(وجهة إليه ومواجهته باألدلة القائمة في الدعوىالتهمة الم
وإذا لم ينتِه التحقيق خالل تلك  .خمسة وأربعين يومًاالنيابة العامة والمتهم مدة أو مدد أخرى ال تتجاوز في مجموعها 

لزم بعث أوراق القضية إلى محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة  ،يةإضاف ًاالمدد، واقتضت مصلحة التحقيق مده مدد
؛ الثة أشهر على المتهم في التوقيفوبمضي ث. خمسة وأربعين يومًا منهابطلب مد توقيفه مدد متعاقبة ال تتجاوز كل مرفقة 

وال يجوز أن تزيد  .)Al-Marsafawi, 1981, P.357( يجب عرض األوراق على النائب العام التخاذ ما يلزم إلنهاء التحقيق
جب تمر التوقيف، وبانقضاء تلك المدة ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم وليس من تأريخ صدور أ علىمدة التوقيف 

ير ظروف القضية وزوال مبررات سبيله فورًا ولو بغير طلب بناء على تغ اخالءإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة حاًال أو 
وأن يعين  ذلك، نافذًا إال بسماع أقوال النيابة العامة على أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وال يكون ،ز المؤقتالحج

دون تخلي سبيل المتهم بقوة القانون  ولسلطة التحقيق أن ).Al-Dhahabi, 1990, P.452( محل إقامة يوافق عليه المحقق
وذلك بزوال  ،و الظن نحو المتهم أو لم توجد فائدة للتحقيق من احتجاز الشخصكفالة إذا انتهى التحقيق بانتفاء التهمة أ

شخصية أو  )Al-Marsafawi, 1981, P.360( كفالةويجوز لها تعليق إخالء السبيل على اشتراط تقديم  .مبرراته ودواعيه
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صة حسب التحقيق أو المحكمة المخت مالية في الجنايات والجنح وتقدير ذلك وتقدير قيمة الكفالة المالية من صالحيات سلطة
، ومبلغ الكفالة قد يدفعه المتهم أو غيره في خزانة المحكمة نقدًا أو عبر سند حكومي أو األحوال ومالبسات الجريمة

بذلك من أنه عندما يخل  ويؤخذ عليه إقرار خطي ،تعهد شخص مليء بدفع قيمة الكفالةمضمون من الحكومة ويجوز قبول 
           فإن الجزء األول من المبلغ ،تهربيمه ويتخلف المتهم عن الحضور إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو المتهم بالتزا

          يصبح ملكًا للحكومة والثاني لدفع المصاريف التي صرفتها والغرامات المالية التي قد يحكم بها بال حاجة لحكم قضائي
)Al-Dhahabi, 1990, P.458.(                           

أن للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض على على ) 62وفي قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي نصت المادة (
ولمصلحة التحقيق يتقرر حجز الشخص المتهم مؤقتًا لمدة ال  ،به جناية أو جنحةاالمتهم الذي قامت دالئل جدية على ارتك

وجرى العمل على  .)69تأريخ ضبطه وليس من تأريخ صدور األمر بالقبض وفق المادة (تتجاوز واحد وعشرين يومًا من 
أنه في الجرائم الهامة كالقتل وقضايا العرض والجرائم التي يعترف المتهم بارتكابها فإن أمر الحجز يصدر من وكيل النيابة 

أن وكيل النيابة العامة في القضايا العادية إذا  وفي حين ،العامة وينطوي على خالصة القضية وتخطر به الجهات ذات العالقة
رأى تجديد توقيف المتهم يقترح توقيفه على رئيس النيابة العامة بناًء على أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك لمنعه من الهرب 

 في المنطقةوفي الجنح يتخذ قرار توقيف المتهم مؤقتًا من رئيس التحقيق  ،أو التأثير على مجريات التحقيق االبتدائي
)Homed, 1997, P.245.(  وإذا لم تستكمل عناصر التحقيق وكانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيف المتهم وقبل نهاية

أن يطلب تجديد التوقيف من رئيس المحكمة  - جناية أو جنحة  -المدة المشار إليها وجب على المحقق في جريمة جسيمة 
لنوعية في جرائم الجنايات والجنح ؛ فإن وافق عليه ؛ مد الحجز خمسة عشرة يومًا الكلية ؛ ألنها المحكمة صاحبة الوالية ا

وال يجوز تجديد التوقيف إال بعد سماع  ًا،خمسة عشر يومديد الحجز ال تتجاوز هذه المدة وفي كل مرة يطلب فيها تج
ذا ظل المتهم محجوزًا لمدة ستة أشهر وإ .وإن رفض التجديد وجب اإلفراج عن المتهم حاًال ،أقوال المتهم ودفاعه عن نفسه

فيجوز تجديد توقيفه شهرًا كامًال بأمر من هيئة المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبطلب من محقق  ،من تأريخ القبض عليه
، والقاعدة أنه في كل مرة )15(القضية وبعد سماع المحكمة أقوال المتهم واثبات دفوعه والوقوف على ما انتهى إلية التحقيق

   .فيتعين اإلفراج عن المتهم ،التحقيق أو ترفض المحكمة التجديد، إلى أن يستكمل ًاقرر المحكمة التجديد تكون المدة شهرت

 لرئيس المحكمة الكلية وهيئة المحكمة شراف والمتابعة على توقيف المتهموالتشريع الكويتي منح حق الرقابة واإل
)Homed, 1997, P.246(، دًا ولم يضع ح ،استمرار حبس حرية األشخاص بال مبرر معقول ومقبول ويعد ذلك ضمانة لعدم

تزال محكمة الجنايات والجنح تأمر بتجديد توقيف المتهم مؤقتًا حتى ينتهي التحقيق في  الف ؛أقصى لمدة التوقيف المؤقت
خالف التشريع المصري ب .القضية ويغلق الملف أو تقرر مدة أقل من شهر أو ترفض التجديد وبالتالي يفرج عن المتهم

حق اإلشراف على تجديد التوقيف المؤقت لقاضي التحقيق ولمحكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة  أعطىوالذي 
ووضع حدًا للتوقيف المؤقت بستة أشهر وبانقضاء تلك المدة يجب اإلفراج عن المتهم حاًال أو إحالة كامل ملف القضية 

استثناء ومؤقت  اجراءونالحظ  أن حجز حرية المتهم .تقرير ما تراه مناسبًا حيال حبسهللمحكمة المختصة للفصل فيها و
بطبيعته وأن للمحقق في أي وقت أن يصدر قرارًا بإخالء سبيله متى ما وجد أن توقيفه ال مبرر له وال ضرر على التحقيق 

ويشترط في الجرائم  .ريه عن األنظار واختفاؤهمن اإلفراج عنه وال تأثير على التحقيقات المجراه وال يخشى هروبه أو توا
وفي غير تلك  ،)16(المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد تقديم كفالة أو تأمين مالي مع التعهد بالحضور عند طلبه

 الجرائم يكتفي بالتعهد بالحضور والضمان ليس شرطًا إنما حسب ضرورة التحقيق وظروف ومالبسات القضية كما نالحظ أن
شرط الكفالة الشخصية والمالية نص عليها القانون الكويتي ولم ينص على مقدار الكفالة وقيمتها وإنما تركها سلطة تقديرية 
للجهة القضائية. ويصبح قرار إخالء السبيل نافذًا بتوقيع التعهد وتقديم الكفالة وإذا أدى المتهم التزاماته من حضور حين 

ن أخل بما تعهد به من التزام ولم يقدم إو ،موضوع الكفالة منتهيًا وردت إليه قيمة الكفالة طلبه وإذا انقضت الدعوى اعتبر
   ).Homed, 1997, P.248( عليهعذرًا تقبله الجهات القضائية كما لو فر هاربًا أو اختفى فأن مبلغ الكفالة يصادر 

في زيارة  الحقدائرة الرقابة في اء النيابة الجزائية السعودي أعض) من نظام اإلجراءات 38،39،40وقد أعطت المواد (
أماكن توقيف األشخاص في السجون واإلصالحيات التأهيلية وأقسام الشرط ومكافحة المخدرات وإدارات الوافدين وقسم 
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          في جميع األوقات ولو خارج وقت العمل والدوام الرسميذلك و ،المرور وأي أماكن يحتمل فيها وجود محتجز
)Al-Hujaylan, 1427 AH, P.116.( والتأكد من عدم وجود محتجز أو  قوفينومتابعة أوضاع المو ،ي بيانهكما سيأت

محتجزين تعسفيًا واالطالع على السجالت واالستماع لشكواهم وأخذ تظلماتهم على ظروف احتجازهم ودراستها واتخاذ 
وعلى الجهات ذات العالقة التعاون مع  .)17(ومحاسبة المتسببينالالزم حيال التوقيف وإجراء التحقيق الالزم حول تلك الوقائع 

الرقابة في مجال عملهم وتسهيل  النيابة في دائرة أعضاء النيابة العامة بهذا الخصوص وتقديم العون والمساعدة ألعضاء
    ).Al-Mahboob, 1427 AH, P.342( أداء مهامهم

  تعليق التخلية على تقديم الكفالة      

بالكفالة  فية حيث يجوز إخالء سبيل الموقوما تقدم أن بعض التشريعات تأخذ بنظام الكفالة الشخصية والمالرأينا في
وقد جاء في الئحة تفويضات  .إذا كان له مقر إقامة معروف وثابت وتعهد بالحضور عند طلبه متى دعت حاجة التحقيق إليه

ال يبقى في السجن  بحيث ،ع األشخاص الذين يتناولهم التحقيقأمراء المناطق أن أمير المنطقة مفوض بإخالء سبيل جمي
مما يعني أنه يجوز ألمير المنطقة إخالء سبيل المتهمين في  )18(االحتياطي إال األشخاص المتهمون في الجرائم الكبيرة

بأنه  )19(رية األمن العام) من نظام مدي72 و 8ن (اوقد قضت المادت ،مسألة الكفالة إال أنه لم يشر إلى ،الجرائم غير الكبيرة
   .تقدم بيانهكما عبرتا عنها بالبسيطة التي الكبيرة غير يفرج عن المتهمين في الجرائم 

أنه بانتهاء مدة ثالثة لحجز المؤقت والتوقيف االحتياطي ) من الئحة أصول االستيقاف والقبض وا9كما قررت المادة (
إطالق سراح المتهم بالكفالة الشخصية أو المالية أو بهما معًا وعبرت أيام من تأريخ القبض في جريمة غير كبيرة فيجب 

وإن كانت الجريمة كبيرة فيجب إصدار مذكرة بتوقيفه احتياطيًا وإحالته إلى السجن  ،عنهما بالكفالة الحضورية أو الغرمية
محتجز خالل مدة أقصاها ثالثة وكان المعمول به فيما مضى من تعليمات أنه يجب أن ينتهي التحقيق مع الشخص ال .العام
وإذا وجدت أدلة ضده ترجح ارتكابه للجرم المنسوب إليه فيتعين في الجرائم غير الكبيرة إطالق  ،عليه من تاريخ القبضأيام 

وفي الجرائم الكبيرة  ،سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معًا متى كان له محل إقامة معروف وثابت في الداخل
 ن يومًا من تأريخ القبضوواحد وعشر حدها االقصىهام له لمدة ين إصدار مذكرة اعتقاله احتياطيًا بعد توجيه االتيتع

        .ويمد توقيف المتهم إن لزم األمر) 20(عليه

وتسقط الكفالة الشخصية بتسليم المكفول إلى الجهة الطالبة متى كان قادرًا على إحضاره للمحكمة أو بإبراء الطالب 
وإنما بما يخرج  )التقادم(وأما الكفالة المالية فال تسقط بمرور الوقت  ،الكفيل أو بموت المكفول أو بعجز الكفيل عن إحضاره

ذلك قاعدة  يعتبرو ،وال يجوز قبول كفالة أي إنسان ألكثر من ثالث كفاالت ،)21(به الكفيل عن الكفالة إما األداء أو اإلبراء
تتعلق  هـ أحكام1435هـ أو لسنة 1422نة رد في نظام اإلجراءات السعودي لستولم  .)22(ايجري العمل بها ويسار عليه

بالتعامل بنظام الكفالة أو تتعارض معها فبالتالي نرى أن أحكام الكفالة الشخصية أو المالية في الجرائم ال تزال سارية المفعول 
وأن يأمر المحقق بإخالء سبيل  ،متهم والمتقررة بهذا الخصوصويمكن االستناد إليها عند انتفاء األسباب الموجبة لتوقيف ال

وبالنسبة للكفالة الشخصية يكتفى بربطه بالكفالة وتتضمن  المتهم بالكفالة ويرجع تقدير مبلغ الكفالة المالية لسلطة التحقيق.
نفيذ حكم المحكمة في حال مثول المتهم أمام المحقق الستكمال عناصر التحقيق والحضور إلى المحكمة الجزائية لضمان ت

   .ويصادر مبلغ الكفالة المالية عند إخالل المتهم بالتزامه بغير عذر تقبله المحكمة ،اإلدانة في القضية

  الحجز تحت مراقبة الشرطة 

أخذ نظام مديرية األمن العام بفكرة الحجز تحت المراقبة بشأن األشخاص المتشردين وذوي السوابق ممن يخشى 
) المقصود بهم بأنهم من 171وبينت المادة ( .يلزم وضعهم تحت مراقبة الشرطة نألمن، والمشتبه بهم والذيخطرهم على ا

والغرباء مجهولو الهوية  ،ومن يسعى لكسب تعيشه بطرق الدجل واالحتيال أو القمار ،لم يكن له وسيلة للتعيش وكان مجهوًال
فأكثر أو الجلد إلى تسعة  ًاه بجريمة سرقة أو جناية بالسجن شهرومن حكم علي ،الذين يدخلون البالد بطرق غير مشروعة

ومن تولت الشرطة أكثر من مرة التحقيق معه الشتراكه في تهمة أو جريمة وحفظت أوراق  ،وثالثين جلدة ونفذ الحكم بحقه
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غلمان كانوا معروفين ومن أشتهر عنهم سوء الخلق والسلوك المعوج من رجال ونساء أو  ،القضية نحوه لعدم توافر األدلة
) 172وتخطرهم الشرطة وفق المادة ( ،وأن هؤالء األشخاص يحق للشرطة مراقبتهم واحتجازهم .للشرطة بسابقة مماثلة

الحضور للشرطة إلثبات وجوده لديها وال يلزم بالحضور ببموجبه الشخص من النظام بأن عليهم الحضور وكتابة تعهد يلتزم 
 .يبقى تحت مراقبة الشرطة دائمًا وإنما حتى يعتدل سلوكه ويبتعد عن مواطن الريب والشبهات أكثر من مرة في اليوم وال

) على أن تسلم لهم بطاقة تشتمل على اسمه ومحل سكنه واألوقات التي يحضر فيها للشرطة  لتقديمها 173وتنص المادة (
) بأن 176إذن من مدير الشرطة. وقضت المادة (حصول على ال)  انتقاله إلى مكان أخر ب174وعالجت المادة ( .عند طلبها

) مدة الحجز تحت المراقبة 178ظهور نتيجة التحقيق  وحددت المادة (حين المشتبه إن خرج ليًال يقبض عليه ويسجن إلى 
مراقبة حسن سلوكه وعاد أن كل شخص موضوع  تحت ال) 179وقررت المادة ( .شرين ساعةبعد وصوله للجهة بأربع وع

أن من يخالف ما صدر له من الشرطة بهذا الشأن أو ) 181ة الشرطة كما قررت المادة (جاز أن يعفى من مراقب ةلالستقام
يقدم بيانات غير صحيحة يقبض عليه ويجرى التحقيق معه وترفع الدعوى ضده أمام المحكمة المختصة لتقرير عقابه. وعليه 

ومدته يجب  ،وال يشكل وضعًا مستقرًا بطبيعته مؤقتهو المؤقت ون الحجز تحت المراقبة مقدمة تمهيدية للحجز فإيالحظ 
من ال مأوى لهم والذين مالحجز تحت مراقبة الشرطة ولها أن تقبض على المشتبه بهم والمشردين  يكونو ،أن تكون قصيرة

رائن القوية على م القيخشى خطرهم على األمن ؛ والتخاذه يشترط القبض على المشتبه به متلبسًا بالجرم المشهود وتقو
، ويالحظ أن النصوص السابقة أخذت بفكرة الخطورة اإلجرامية حيث تواجه الجريمة بتدابير )88(العتيبي، ص  ارتكابه له

ويؤخذ على هذه الفكرة أنها قد تكون وسيلة وذريعة لالفتئات على  ،للوقاية منها ومنع وقوعها وبالتالي حماية المجتمع
وقد تتجاوز الشرطة صالحياتها وتنكل باألشخاص بدعوى مكافحة خطورتهم اإلجرامية والقضاء  ،الحريات الفردية والحقوق

   ).Bilal, 1411 AH, P.202( على الجريمة

) من قانون 36د نصت المادة (وق )Al Sharif, 2010, P.36( والحجز تحت المراقبة يسمى في مصر القبض
الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المضبوط وإذا لم يأِت بما يبرئه يرسله اإلجراءات الجنائية على أنه " يجب على مأمور 

فإن أتى المقبوض عليه بما يزيل الشبهات التي علقت بذهن  ."  .في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة
ادة ذاتها على أنه " يجب على النيابة ع إزالة الشبهة فتنص المب اخالء سبيله حاًال وإن لم يستطمأمور الضبط القضائي وج

العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطالق سراحه ". وبذلك يتضح أن الحجز تحت 
النيابة العامة ومدته أربع  وأيضًا ،المراقبة من اختصاص الضبطية القضائية حال االشتباه باألشخاص لمدة أربع وعشرين ساعة

ونرى أن النظام السعودي قد أخذ باالتجاه نفسه الذي أخذ به  .الشخص المحجوز ن ساعة على أن يتم سماع أقوالوشروع
) منه على أنه " يجب على رجل 34قانون اإلجراءات الجنائية المصري في الحجز تحت مراقبة الشرطة حيث نصت المادة (

إذا ترجح وجود دالئل كافيه على اتهامه فيرسله خالل أربع وعشرين الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه و
ثم يأمر  ،ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خالل أربع وعشرين ساعة

  .بتوقيفه أو اإلفراج عنه"

م وسماع أقوال المقبوض عليه خالل وبهذا يتضح أن النظام اإلجرائي السعودي يشترط وجود دالئل كافية على الجر
بذلك. وقد سار نظام  هات نحوه فيتم ضبطه وإعداد محضرأربع وعشرين ساعة فإن انتفت الشبهة أفرج عنه وإن تأيدت الشب

  على نفس النهج الذي سار عليه قانون اإلجراءات الجزائية المصري. في ذلك اإلجراءات الجزائية السعودي 

منها اإلفراج بكفالة أو بشرط أو وضع المتهم تحت حراسة الشرطة ؛ وقد ألغيت تلك البدائل  وبدائل التوقيف في مصر
، وهذا )46(محمد، ص  وال يوجد اآلن في النظامين السعودي والمصري سوى اإلفراج المؤقت كبديل للتوقيف االحتياطي

بينما  ،زالت مسوغات التوقيف ار مربوط بكفالة إذبكفالة أو غير مربوط بكفالة ويكون غي ًاالنوع من اإلفراج قد يكون مربوط
   ).Qiyam, 1999, P.22( قائمة ذلك بكفالة إذا كانت مبرراتمربوطًا يكون 
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  المراقبة القضائية  

أخذ قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بفكرة المراقبة القضائية  بدًال من احتجاز األشخاص المشتبه بهم 
) من القانون نفسه كأحد الخيارات 35-31وضعهم تحت مراقبة الشرطة  وبأمر قضائي كما نصت عليه المواد (والخطرين و

التي منحها القانون للمحكمة إذا تعذر أخذ التعهد على الشخص المدة التي تراها أو تعديل شروط التعهد أو تقديمه للكفالة 
دة أو الشروط وإذا لم يعاقب الشخص بالحبس أو بعقوبة أشد خالل وللشخص حق التظلم من الم ،أو إيداع التأمين المالي

مدة الوضع تحت المراقبة ؛ فإن التعهد ينقضي وتنتهي آثاره وأيضًا إذا تم حفظ التحقيق  أو إذا لم يحكم بمصادرة المبلغ 
   .مر قضائي جديدجوز إعادة التدبير الوقائي إال بأتوال  ).Al-Marsafawi, 1970-1971, P.542( وتمت المحاكمة

مفرجًا عنه حرًا  ،أو الخطر الذي تحوم حول أفعاله الشبهات والشكوك به  والقانون الكويتي يترك الشخص المشتبه
 طليقًا وال تقيد حريته إال لضرورة التحقيق أو لتدبير أمني حيث تراقب الشرطة المشبوهين والبيوت المرذولة المفسدة

)Homed, 1997, P.27.( وقد عرفت ) التدابير الوقائية من القانون ذاته بأنها األوامر التي تصدر لتنبيه شخص 23المادة (
لى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات وإلى خطورة أعماله وتحذره من مغبة ذلك وترشده عمعين 

) األشخاص المشتبه بهم والخطرين 26( ةإلى تعديل سلوكه وتغييره؛ ليصبح مواطنًا صالحًا ومن األسوياء كما عرفت الماد
  بأنهم الذين تشير تحريات الشرطة إلى أن في سلوكهم وميولهم ما ينذر بارتكاب الجرائم متى توافرت أحد الضوابط التالية : 

 .من ذلك في أية جريمة كثرأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو أ -1
إحدى جرائم االعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة أو لم ترفع من اتهم اتهامًا جديًا بارتكاب  -2

  .عليه الدعوى لعدم كفاية األدلة
  .أن يكون معلومًا عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم االعتداء على النفس أو المال -3

ة العامة كسب المال لعيش أو كان عرف عنه بالشهرإذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة ل -4
   .مشروعةبوسائل غير 

قد حدد األشخاص المشبوهين  - بخالف النظام السعودي والقانون المصري - وعليه نرى أن القانون اإلجرائي الكويتي
لقضائية بالنص عليها في والخطرين على األمن التي تأمر المحكمة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة كما حصر حاالت المراقبة ا

القانون كإجراء لتقييد حرية المتهم وكخيار بديل للتوقيف االحتياطي ولتضييق حرية تجول المتهم دون سلبها وبالتالي 
التقليل من مساوئ التوقيف االحتياطي ؛ فقد ال يستطيع الشخص الوفاء بالكفالة المالية التي تتطلبها المحكمة كما قد 

لة الشخصية. وقد ترى المحكمة أن بقاء المتهم موقوفًا ال ضرورة له وال تدعو إليه حاجة التحقيق فتفرج يتعذر وجود الكفا
وكان األجدر  .)Al Sharif, 2010, P.467( عنه مع ضمان مثوله أمامها أو أمام جهة التحقيق كلما دعت الحاجة إلى ذلك

؛ ألنه أكثر تحديدًا وضبطًا. ومن حسن السياسة ن الكويتيبمسلك القانو ابالنظام السعودي والقانون المصري أن يأخذ
الجنائية أن التشريع الكويتي سكت عن النص قانونًا على التزامات الرقابة القضائية ومن ثم يرجع تقديرها للمحكمة وحسب ما 

                 .تراه مناسبًا ولها في أي وقت أن تعدل االلتزامات بإضافة أو حذف أو إعفاء مؤقت أو إلغاء نهائي

  احتجاز األشخاص المؤقت في الجرائم ذات الخطورة الكبيرة: المبحث الثالث

وتأريخ  2000الجرائم العادية غير الكبيرة يقصد بها الجرائم غير المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 
وجرائم القتل الخطأ حيث  ،)Ghouth, 1425 AH, P.268( الخلوة بالمرأة األجنبية هـ ومن الجرائم غير الكبيرة10/6/1435

   .اكتفي نظامًا باإلشارة إلى جرائم القتل العمد وشبه العمد

وكذلك جرائم انتهاك حرمة ملك  ،وأيضًا من الجرائم غير الكبيرة جرائم النصب وإخفاء األشياء المتحصلة من السرقة
فالمتهم بجريمة غير كبيرة يجوز أن يفرج عنه  .)farhat, 1418 AH, P.184( الغير، وجرائم السب والشتم والبالغ الكاذب

عليه ويؤخذ  ،مطلق السراح ،كمل إجراءات التحقيق معه فيما بعدست، وت)Sultan, 1425 AH, P.259( بعد سماع أقواله
البالد  يتعهد بموجبه بالحضور للجهات القضائية إذا طلب منه ذلك، شريطة أن يكون له مكان إقامة معروف داخل إقرار خطي
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أو إذا خيف هروبه أو اختفاؤه  ،وال يجوز توقيفه في األماكن المخصصة للحجز المؤقت إال  لضرورة  التحقيق ومقتضياته
وتأريخ  2000جدير بالذكر أن الجرائم الكبيرة الواردة  في القرار الوزاري رقم  .وفراره أو تواريه عن أنظار الجهات العدلية

) من نظام اإلجراءات الجزائية قد أجريت عليها جملة من التعديالت سواء بالحذف 112لمادة (هـ المبني على ا10/6/1435
بناء على توصية رئيس هيئة  –) المشار إليها آنفًا على أنه " يحدد وزير الداخلية 112أو اإلضافة وقد نصت المادة (

. وبذلك فالجرائم )24(ن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف "ما يعد م –) )23(رئيس النيابة العامة حاليًا(التحقيق واالدعاء العام 
 ،وجرائم اإلرهاب وتمويله والجرائم المخلة بأمن الدولة واألمن الوطني ،الكبيرة هي الجرائم المعاقب عليها بالقتل أو القطع

قام الساحب بسداد القيمة أو  وجرائم الشيك إال إذا ،والجرائم التي يعاقب عليها بالسجن التي يزيد حدها األعلى عن سنتين
واختالس األموال العامة أو أموال المؤسسات العامة أو أموال الشركات المساهمة  ،تنازل المدعي أو تصالح أطراف الدعوى

ت الفردية التي تمارس األعمال المصرفية إال إذا ردت األموال، وجرائم االحتيال المالي إال إذا تمت أو البنوك أو الشركا
شفاء الوجرائم االعتداء على النفس وإحداث عاهة مستديمة أو زوال عضو بشري أو تعطيل منفعته أو إصابة مدة  ،التسوية

خمسة أالف  لىكات بحيث تزيد القيمة عموال وإتالف الممتلوأيضًا االعتداء على األ ،يومًا فيها ال تقل عن خمسة عشر
وجرائم القوادة أو  ،وجريمة السرقة بتشكيل عصابي وسرقة السيارات ،وجرائم  دخول المنازل وانتهاك حرمتها ،ريال

سكر أو المخدر ومخالفات قيادة المركبة تحت تأثير الم ،وجرائم ترويج المسكرات وتهريبها وحيازتها بقصد االتجار ،الدعارة
أو التفحيط أو عكس السير أو تجاوز إشارة المرور الحمراء إذا أدت إلى حادث سير نتج عنه إصابة مدة الشفاء فيها خمسة 

 ،ل السلطة العامة عند أداء واجباتهم الوظيفية أو اإلضرار بالدورية وتجهيزاتهااعشر يومًا فأكثر، وجريمة االعتداء على رج
وجرائم االبتزاز المالي وغير المالي أو التصوير أو النشر أو التهديد  ،سالح  الناري أو إشهارهوجرائم استعمال ال

  . )25(بالنشر

أن المتهم في جريمة كبيرة يجب توقيفه إذا ترجح باألدلة والقرائن ارتكابه للجريمة  )26(وجرى العمل في النيابة العامة
لو استمر التحقيق في القضية  ستة أشهر، وبانتهاء تلك المدة حتى عنه ووال يجوز أن يفرج  ،ومحاكمته موقوفًا ،الكبيرة

  .يتعين إحالته للمحكمة المختصة فورًا أو اإلفراج عنه

  شروط صحة حجز األشخاص

وحقوقهم ولحماية  ،لتوقيف وأنه قيد على الحرية الشخصية فقد وضعت ضوابط لضمان حريات اإلفرادانظرًا لخطورة 
تم إحاطته ، توللحد من هذا اإلجراء الخطير ،)Rabi`, P.11( إليهالتجول ومغادرة البالد والعودة الحق في التنقل وا

حد من إساءة استخدام واستعمال السلطة وانتهاك الحريات الفردية وحتى تتمنع من التوقيف غير النظامي و بضوابط قانونية
مي الحقوق والكرامة اإلنسانية ؛ إذ ال يوجد إجراء أكثر ال تتحول دولة القانون والمؤسسات إلى دولة ال تحترم وال تح

ويلجأ إلى  ،خطورة من األمر بحجز الشخص ولو مؤقتًا دون ارتكابه لجريمة كبيرة ودون تسبيب أو رقابة إدارية أو قضائية
  اآلتية :   )Sharif, 1414 AH, P.241( إيقاع توقيف األشخاص بالشروط

 ,Al-Marsafawi, 1981( متهم على ارتكابه للفعل المسند إليه حتى يجوز توقيفهيجب أن تقوم أدلة ضد ال -األول
P.328(،  حيث يتعين توافر تلك األدلة الكافية بحق الشخص الموقوف وأسباب موجبة لتوقيفه كمشاهدة رجل الضبط للجاني

أو  ،وقوعها ببرهة بحيث تدرك آثارهاأو ضبط الجريمة بعد  ،بالعين المجردة حال ارتكابه للجريمة أو الشروع في ارتكابها
أو اعتراف  ،)Al-Marsafawi, 1981, P.131( أو ضبط أداة الجريمة بحوزة الجاني ،مالحقة الجاني بالصراخ من قبل العامة

إذا  أو ،الجاني بإرادته الحرة والمعتبرة بارتكاب الجريمة أو توافر قرائن قوية أو أسباب مقبولة ومعقولة تؤيد ارتكابه الجرم
كان يخشى من إخالء سبيله تهديد حياته أو حياة اآلخرين أو إحداث فوضى في المجتمع الذي حدثت به الجريمة أو 

لرأي العام أو لم يكن له مكان إقامة ثابت داخل المملكة أو خيف من بقائه طليقًا فراره أو اباألمن العام أو إثارة  االخالل
ن توقيفه كاأو  ،أثيره على سير مجريات التحقيق وسالمته أو قيامه بطمس معالم الجريمةاختفاؤه أو تواريه عن األنظار، أو ت
           .تقتضيه ضرورة التحقيق ومصلحته
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استجواب المتهم قبل توقيفه حيث يجب أن يعرف الفعل المسند إليه ؛ فإن برره وما أحاط به من ظروف  -الثاني
سؤال المتهم وسماع أقواله وإحاطته  ، يتموبعبارة أخرى ،)Al-Marsafawi, 1981, P.328( توقيفهومالبسات وإال جاز 

بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشته في تفاصيل التهمة وفيما هو مسند إليه من وقائع ومواجهته باألدلة المختلفة القائمة ضده 
أثناء الضبط  في لحق في الصمتا لهو ،في الدعوى وسماع ما لديه من دفوع وتمكينه من الرد عليها أو اعترافه بها

فرصة مقابلة محامية وتقديم المشورة القانونية له قبل أن يدلي بأقوال وإجابات في غير محلها  كمة فيمنحوالتحقيق والمحا
بإجاباته على األسئلة غير راغب في العدول عن ذلك  ًاكما أن سماع أقواله بحضور المحامي يهدئ من روعه ويجعله مقتنع

أو الرجوع عما أدلى به من معلومات وإيضاحات حول الجريمة حتى لو أدى ذلك إلى ضعف مركزه القانوني في  االعتراف
وبالتالي تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة قانونًا وسماع  ؛)Shukr, 2019, P.218( الجزائيةالدعوى 

الفرصة للمحقق الستجالء الحقيقة وكشفها والتعرف على الفاعل  دفاعه واثبات دفوعه كتابة في محضر التحقيق كما تتاح
من العدالة أو  )27(ويجوز األمر بالتوقيف إذا كان المتهم هاربًا ،)Salamh, P.89( الجريمةللجرم والمساهم في ارتكاب 

     .أنظار الشرطة مختفيًا و متواريًا عن

جرائم الكبيرة أو مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه كأن يكون إن تكون الجريمة المنسوبة إلى المتهم من ال - الثالث 
بقاء الشخص طليقًا يهدد حياته أو حياة اآلخرين أو يؤدي إلى اإلساءة لألمن العام أو إثارة الرأي العام. ويحدد هذا الشرط 

ضيه ضرورة ومصلحة نطاق أو مجال التوقيف وبمفهوم المخالفة عدم جواز التوقيف في غير الجرائم الكبيرة ما لم تقت
ويلزم أن تكون الجريمة التي يجوز فيها التوقيف على  .ويبرر النص بالتحديد تقدير خطورة التوقيف غير المشروع ،التحقيق

قدر من الجسامة حتى يبرر اتخاذ التوقيف ووجوده، ولم يحدد التشريع الكويتي تلك الجرائم على نحو ما فعلته تشريعات 
السعودي. وعليه فالتوقيف ينقضي متى زالت أسبابه التشريع كالتشريع المصري و  )Al-Marsafawi, 1981, P.327( أخرى

وإال أضحى توقيف  ،)249ص هـ،Sharif، 1414( أو تغيرت االعتبارات التي على أساسها تم توقيف المتهم ويتعين إلغاؤه
  .المتهم غير مشروع

ة العامة بتعويض المدعي عن سجنه مائة وثمانية وعشرين يوما وفي هذا الشأن قضت محكمة االستئناف بالزام النياب
حيث ان النيابة العامة هي صاحبة الصالحية في توقيف المتهم او االفراج  ،) ستة وتسعون الف ريال96.000بمبلغ وقدره (

يد الحكم من عنه متى وجدت اسباب التوقيف او االفراج، حيث ان ركوب المدعي مع المتهم ال يسوغ ايقافه، وتم تاي
  )28(المحكمة العليا.

  مدة الحجز المؤقت في الجرائم الكبيرة وتجديدها 

عند تلقي البالغ أو الشكوى بوقوع جريمة يقوم رجال الضبط الجنائي بعد التحقق منه بإخطار النيابة العامة بذلك والقيام 
لقبض على  المتهم يستكمل محضر االستدالل وعند ا ).Hilal, 1997, P.72( باإلجراءات األولية وتحرير محضر بالواقعة

وإن كان المتهم هاربًا فيجب  ،تجاوزها إال بأمر كتابي من المحققيتم ) ساعة التالية لضبطه وال 24خالل مدة ال تتجاوز (
 ،مةويتم إحالة ملف القضية للنيابة العا ،) من نظام اإلجراءات السعودي34 ،33( تينضبطه وإحضاره استنادًا إلى الماد

ويجرى التحقيق الالزم كالمتبع ومتى توافرت األدلة والقرائن الكافية لتوجيه االتهام بجرم من غير الجرائم الكبيرة إلى المتهم 
فيجوز للمحقق اإلفراج عنه، وعلى المحقق في الجرائم الكبيرة أن يستجوب المتهم بنفسه في مقر النيابة العامة وله أن يوقف 

وعند االنتهاء من  ،دور التوقيف ولمدة محددة يتم تمديدها حسب مصلحة التحقيقإحدى بإيداعه  المتهم مؤقتًا ويأمر
التحقيق يتعين على المحقق أن يصدر قرار االتهام الذي يتضمن الوقائع الجرمية واألسباب، ودور المتهم أو المتهمين في 

لنظام للتجريم مع ذكر األدلة والقرائن والطلب في الدعوى بيان السند من الها، الجريمة  وتكييف الجريمة والوصف القانوني 
وبالنسبة لحجز األشخاص فقد حصرت مباشرته على المحقق حيث يجوز  .)Al-Fahal, P.8( وذكر السند النظامي للعقاب

 إحدى الدور المخصصة للحجز المؤقت لمدة خمسة أيام منفي متهم على ذمة التحقيق في القضية للمحقق أن يوقف ال
) من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي متى توافرت أدلة كافية ضده على 114 ،113تأريخ القبض عليه وفق المادتين (

ارتكاب الجريمة وكانت مصلحة التحقيق تستلزم توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير على سير مجريات التحقيق، وفي نهاية 
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تحقيق إذا رأى المحقق  أن األمر يستلزم تمديد توقيف المتهم فيتعين عليه قبل المدة المشار إليها سابقًا وحسب سير ال
انقضائها أن يعرض األوراق على رئيس فرع النيابة؛ يبين فيها الجريمة والدالئل الكافية لثبوت الجريمة وما اتخذ من إجراءات 

أربعين يومًا من تاريخ  لى تزيد في مجموعها عازه على أن التحقيق حيالها وأوجه النقص في التحقيق والمدة الالزمة النج
وإذا لم يوافق على طلب المحقق بتمديد مدة التوقيف  ،ويظل المتهم موقوفًا حتى يأتي التوجيه وينفذ مقتضاه .القبض عليه

فع األمر قبل فيجب اإلفراج عن المتهم حاًال، وإذا تعذر استكمال عناصر التحقيق خالل مدة التمديد المشار إليها آنفا، فير
انقضاء المدة وبوقٍت كاٍف إلى النائب العام الستصدار أمر بتمديد حجز المتهم لمدة ال تزيد عن ثالثين يومًا ويجوز تمديده 
 مددًا مماثلة إذا دعت ضرورة التحقيق ذلك بشرط أال تتجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ القبض وبتدرج في تجديد التوقيف

)Hilal, 1437 AH, P.71(.  ويلزم أن ينهى التحقيق قبل انتهاء مدة الستة أشهر وأن ترفع كامل أوراق الدعوى الجزائية
وإذا لزم    .ًاينفذ حكم ًافي قضية أخرى أو سجين ًاإلى المحكمة المختصة مباشرة أو اإلفراج عن المتهم ما لم يكن مطلوب

ختصاص في ذلك ينعقد للمحكمة الجزائية ألنها المحكمة المختصة األمر مد توقيف المتهم أكثر من مئة وثمانين يومًا؛ فإن اال
مدة أو مدد متتالية إلى أن ينتهي التحقيق  بدًال من النيابة بحيث يتم حد التوقيف  ،بمحاكمة المتهمين في هذه الجرائم

وإن  ،عن المتهم حاًالوإن رفضت المحكمة طلب الموافقة على التجديد وجب اإلفراج  ،)29(العامة بناء على طلب األخيرة
لم يرد في نظام  حكم جديد ذلك نويالحظ أ .وافقت على طلب التمديد فعليها أن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا بهذا الشأن

هـ  كما لم 1435هـ وأن هذه الحاالت االستثنائية لم يحددها نظام اإلجراءات الجزائية لسنة 1422اإلجراءات الجزائية لسنة 
توقيف المتهم وحتى يحال للمحكمة وينظر في الدعوى الجزائية ضده ويتم تمديد التوقيف لمدة أو لمدد يضع حدًا لمدة 

وبهذا نرى أن  ،)Al-Awabdeh, 1439 AH, P.128( بذلكتصدر أمرًا قضائيًا مسببًا التي متعاقبة بحسب ما تراه المحكمة 
م أو المؤبد وأن الخطورة اإلجرامية تفترض في مثل هذه الحاالت هذه الحاالت االستثنائية هي الجرائم المعاقب عليها باإلعدا

وهذا االتجاه االستثنائي يؤخذ عليه بأن عدالته الجنائية غير ناجزة وأنه يؤدي إلى إطالة الفصل في الدعاوى  ،االستثنائية
 ,Al-Harqan( قوفينكدس المووأن التوسع في تفسير الجرائم الكبيرة والقول بأنها موجبة للتوقيف يؤدي إلى ت .الجزائية

1436 AH, P.186( تحملها الجهات وإلى أعباء وظيفية وإدارية ت ،وتأخر البت في قضاياهم ،في السجون ودور التوقيف
وضغوط اجتماعية  ،الدولة وهدر للموارد المالية باإلضافة إلى مساوئ اختالط الشخص المحتجز بمعتادي اإلجرام فيالعدلية 

أن إخالء سبيل عائل علمًا ب ،ة على األسرة وعلى المتهم نفسه وقد يفقد وظيفته أو عمله مصدر دخلهونفسية واقتصادي
األسرة ال يمنع من استيفاء التحقيقات معه ومحاكمته وتنفيذ األحكام النهائية الصادرة بحقه فضًال عما تتحمله الدولة من 

ء بعد رفع ذوي الشأن دعاوى التعويض عليها والمتهم ال يزال تعويضات عن أعمالها غير المشروعة والتي يحكم بها القضا
   .بريئًا وقد يحكم بعدم إدانته وبالتالي تظهر براءته ويتبين أن توقيفه كان غير مشروع

  جواز التخلية في الجرائم الكبيرة          

الء سبيل الموقوفين  في اإلفراج المؤقت عن الشخص كبديل للتوقيف المؤقت سلطة تقديرية للمحقق حيث يجوز إخ
إذا وجد المحقق أن توقيف المتهم ال مبرر له أو ال ضرر على التحقيق  )Al-Harqan, 1430 AH, P.255( الجرائم الكبيرة

عن األنظار، على أن يتعهد المتهم بالحضور عند طلبه وكلما دعت حاجة  ؤهمن إخالء سبيله وال يخشى هروبه أو اختفا
وال يمنع  ،وبالتالي يخلى سبيل المتهم بضمان محل سكنه .)30(البالدداخل ون له مكان معروف وثابت وأن يك ،لتحقيق إليها

 ذلك دلة ضده أو إذا وجدت أمور تستدعياإلفراج المؤقت عن المتهم إعادته للتوقيف عند إخالله بالتزامه أو إذا قويت األ
)Sharif, 1414 AH, P.( اب المدة السابقة التي قضاها في التوقيف، فالمدة التي بقرار مسبب من جهة التحقيق مع احتس

إذا أدين وحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، أو يكتفى بما أمضاه في  )31(يقضيها المتهم في التوقيف تخصم من محكوميته
لما أصابه من وبناًء على طلب المتهم فقد تقضي له المحكمة بالتعويض المناسب جبرًا  .ًاالتوقيف من مدة باعتبارها سجن

ونرى أنه ال يجوز حجز حرية اإلنسان دون مسوغ مشروع حتى ولو في جريمة كبيرة مع توافر  .)32(ضرر مادي أو معنوي
) من نظامي 120) والمادة (113( ةوهذا ما أكدته الماد .)Al-Harqan, 1430 AH, P.185( األدلة الكافية على اتهامه

وتطبيقًا لما أشير إليه قرر مجلس الوزراء السعودي في  .هـ1435 لسنةهـ و1422اإلجراءات الجزائية السعودي لسنة 
)  توجب 113وفيهما تكامل وتعاضد فالمادة ( )34(أن ال تعارض بين المادتين )33(هـ 7/3/1433جلسته المنعقدة بتأريخ 
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المؤقت عن المتهم شريطة إن  ) أجازت اإلفراج120توقيف المتهم مؤقتًا؛ متى وجدت األسباب الموجبة للتوقيف، والمادة (
           وإذا كانت  .المملكة يوافق عليه المحققفي  ًاوأن يعين محل إقامة معروف ان لزم االمر،لزم حضوره يتعهد بالحضور

               وال يجوز حجز حريته الشخصية بال مسوغ نظامي  )35(األدلة غير كافيه فيفرج عن المتهم ولو كانت الجريمة كبيرة
       ويجب احترام كرامته اإلنسانية. ويؤيد هذا التفسير التشريعي؛ االتجاه الدولي الحديث حيث يعتبر أن التوقيف جوازي

)Al-Harqan, 1430 AH, P.186(.   

  ئيالمصري والكويتي والسعودي في رأي بعض الفقه القانوني الجنا اتبجواز توقيف المتهم الـتشريــع توقد أخذ 
)Taj Al-Din, 1427 AH, P.261(. وبذلك نجد أن نظام اإلجراءات الجزائية السعودي قد كفل الحرية الشخصية           

من التوقيف غير النظامي كما أعطي حق اإلشراف على توقيف المتهمين بدور التوقيف لدائرة الرقابة في النيابة العامة للتأكد 
           قق الحاذق يدرك أنه متى قامت الدالئل الكافية التي تدعو لالشتباه والمح .من مشروعية توقيفهم وتطابقه مع النظام

أسرع وقت وأن يأمر باحتجاز في ن على المحقق استكمال التحقيقات بشخص في ارتكاب جريمة فيجوز ضبطه وأنه يتعي
وبالتالي يسعى  )Al-Nimri, 2005, P.223( األشخاص مدة معينة وال يجوز أن يندب للتوقيف أحد رجال الضبط الجنائي

 لظهور الحقيقة والتي تدفع محقق القضية التخاذ اإلجراء المناسب لما يتوصل إليه من توقيف له سنده من الواقع والحقيقة
)Muhammad, 1427 AH, P.51( كان توقيفه ال سند له من القانون اإذ ئهأو إلغا )Qiyam, 1999, P.11( ؛ وعليه            

 وترجح التحقيق إليها انتهى التي والقرائن األدلة على بناء جنائية جريمة في جيه النيابة العامة االتهام لشخص أو أكثرنرى أنه بتو
             الدعوى الجزائية ؛ يصبح ال فائدة للتحقيق من توقيف المتهم إذا كان ال ضرر على التحقيق من إخالء  في مإدانته

توقيفه في هذه الحالة يعتبر ؛ إذ أن ة للرأي العامال يخل باألمن العام وال يحدث إثاركان و ،سبيله ومحاكمته مطلق السراح
     .غير نظامي

  الخاتمة  

التشريع المصري بعلى التوقيف المؤقت في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي مقارنًا  العامة تعرض البحث لرقابة النيابة
وتوقيفه على ذمة التحقيق وتجديد التوقيف؛ وانتهاًء بإدانة  ،الشخص والقبض عليهاالشتباه ب لحظة الكويتي منالتشريع و

وقد خلص البحث إلى النتائج والتوصيات  ،التحقيق بارتكاب جريمة كبيرة فإما إخالء سبيله أو إحالته للمحكمة الجزائية
  التالية:

  النتائج - أوًال

وعدم السماح بالمساس بها دون مقتضى  ،المتهم وق اإلنسانحرص نظام اإلجراءات الجزائية السعودي على حماية حق -1
ولية الجنائية واإلدارية والمدنية وإيقاع العقوبة الالزمة، ؤحد من التوقيف غير المشروع  المسمن النظام كما رتب لل

الموقوف بال ومجازاة المتسبب واإلفراج عن  ،ومنح أعضاء الرقابة في النيابة العامة صالحية فتح تحقيق في الواقعة
     .سبب مشروع

سباب موجبة للتوقيف في نظام اإلجراءات ألي جريمة كبيرة أكثر من ستة أشهر يجوز للنيابة العامة توقيف المتهم ف -2
  .السعودي والتشريع الكويتي بخالف التشريع المصري

فرج عنه ما لم يكن موقوفًا على ذمة يجوز للنيابة العامة في جريمة كبيرة مع زوال األسباب الموجبة لتوقيف المتهم أن ت -3
   .ًاقضية أخرى أو سجين

) من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي يجوز للنيابة العامة التوقيف في الجرائم 112،120من جماع نص المادتين ( -4
  .الكبيرة؛ فإعمال النصين يعطي للنيابة العامة سلطة جوازية وليست وجوبية

نظام اإلجراءات الجزائية السعودي فإن المقصود بـ " األدلة الكافية " هو الدالئل الكافية؛  ) من113طبقًا لنص المادة ( -5
ه إجراءات أولية بخالف الدالئل الكافية التي تنشأ تألن األدلة الكافية تأتي من تحقيق مجرى حول واقعة جزائية سبق

   .بمجرد االشتباه بالشخص
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  التوصيات -ثانيًا

  بالتالي :   يوصي الباحث  ،هـ22/9/1438وتأريخ  240ي الكريم رقم أ/تمشيًا مع األمر الملك

مع أخذ التعهد على المتهم بالحضور  ،تجنب مساوئ التوقيفل ؛زيادة تفعيل دور الكفالة المالية كبديل للتوقيف المؤقت -1
             .عند طلبه

" الواردة بارة "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيفات الجزائية السعودي ألن ع) من نظام اإلجراء112تعديل نص المادة ( -2
 /)112في النص توهم بوجوب التوقيف في الجرائم الكبيرة ولو بغير أدلة كافية، ونقترح أن يستبدل بنص المادة (

  ."دد النائب العام الجرائم الكبيرةيحزائية المشار إليه النص التالي "مكرر من نظام اإلجراءات الج
" إلى الدالئل بارة "األدلة الكافية) من نظام اإلجراءات الجزائية لحصول اللبس الذي تحدثه ع113ة (يعدل نص الماد -3

الكافية؛ ألنه بعد سماع المحقق ألقوال المتهم في الجريمة قد ال توجد األدلة الجنائية الكافية على اتهامه وإنما وجدت 
ونقترح أن يستبدل بنص المادة  .حضاره أو القبض عليهالدالئل الكافية التي دعت لالشتباه به ومن ثم ضبطه وإ

أن الدالئل كافية  ،أو هروبه ،إذا تبين بعد استجواب المتهم" اإلجراءات الجزائية النص التاليمكرر من نظام  /)113(
خمسة ى فللمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه مدة ال تزيد عل ،أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه ،والجريمة كبيرة

     ". أيام من تأريخ القبض عليه
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Abstract 

The public prosecution has the right to restrict the freedom of the person accused of committing a 
crime and to restrict his conducts by specific legal measures. The decisions of the public prosecution 
are subject to the control of the court of trial, and the criminal verification parties are subject to the 
supervision of public prosecution in relation to the activities of criminal verification. The public 
prosecution has the right to make sure of the legality of detention of a person and his stay in the 
detention place after the elapse of his detention period, take the necessary action towards the stay of a 
person in a detention for an illegal cause, charge those who are the cause of this, make them 
criminally, administratively and civilly accountable and punish them accordingly. The person is only 
detained for an execution of a judgment and there is no punishment before final judgment. The 
detention of persons is not permissible in every crime, for any period or at any place, but in gross 
crimes and for a certain period specified by the public prosecution and at the places allocated for 
detention.  

Accordingly, it appeared to us that the act punishes anybody who arrests a person or detains him 
in circumstances other than those permitted by law for a period not exceeding ten years and a penalty 
of twenty thousand Saudi Riyals for unwarrantable and illegal detention of people, and hence, the 
dignity of people is maintained and kept, and therefore, the arrest and detention shall be deemed null 
and void, and consequently, this leads to the nullification of  all what arises out of  and based on it of 
criminal evidences. The employee held accountable shall be subject to legal prosecution. The study 
concluded that the law is so keen to protect human rights from the moment at which the person is 
suspected till his detention to be judged cause and no harm to those rights beyond law. 

Keywords: Temporary detention, Saudi criminal procedures act, Human rights protection. 
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  الهوامش
 
هـ  بالقول:" ال يجوز تقييد تصرفات أحد 27/8/1412وتأريخ  90النظام األساسي للحكم السعودي الصادر باألمر الملكي رقم أ/ – )1(

ر ) من الدستو31، 30من الدستور  المصري والمادة ( )41أو توقيفه أو حبسه إال بموجب أحكام النظام ".  ويقابلها المادة (
  الكويتي.

ال يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إال في األحوال المنصوص عليها نظامًا وال يكون التوقيف بقولها " - )2(
  ".حددة التي تحددها السلطة المختصةأو السجن إال في األماكن المخصصة لكل منهما وللمدة الم

هـ نصها :" ال يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو 1422جزائية لسنة ) من نظام اإلجراءات ال2المادة ( - )3(
سجنه إال في األحوال المنصوص عليها نظامًا ، وال يكون التوقيف أو السجن إال في األماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من 

  معنويًا ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة ".   السلطة المختصة . ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا ، أو
  " إذا تبين بعد استجواب المتهم ...أن األدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ... فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه ...".    بقولها - )4(
  فراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ ... ". ) إلى أن : " للمحقق ... أن يأمر باإل120حيث أشارت المادة ( - )5(
  هـ .    22/1/1435وتأريخ  2) من نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/123المادة ( - )6(
ونصها : " مادة هـ . 29/3/1369) وتأريخ 3594) من نظام مديرية األمن العام الصادر باألمر السامي رقم (216المادة ( - )7(

  الجرائم ثالثة أنواع .
  الجنايات وهي الجرائم المعاقب عليها باإلعدام واإلشغال الشاقة . -أ

  الجنح وهي المعاقب عليها بالحبس  الذي يزيد أقصى مدته عن أسبوع . -ب
 المخالفات وهي المعاقب عليها بالحبس الذي ال يزيد مدته عن أسبوع ". -ج
  القانون الكويتي . ) من61المادة ( - )8(
بقولها " لمدير األمن العام ... أن يطلق بالكفالة مرتكبي الجرائم الخفيفة أو ما ال يوجب الحد إذا رأى أن المدة التي قضاها في  - )9(

  السجن كافية ثم تحال أوراق التحقيق للمحكمة المختصة ".
المقدرة المحددة والمعينة حقًا لله  وبال حد أدنى أو أعلى وال تقبل  جرائم الحدود هي المعاقب عليها بحد ، والحد هو العقوبة -)10(

اإلسقاط ومعنى حقًا لله أي استوجبتها المصلحة العامة. وجرائم الحدود سبع: الحرابة والردة والبغي والزنا والسرقة والقذف وشرب 
 الخمر  .  

الشخصية أو الغرمية ... وال يجوز له اإلفراج عن المتهمين إال بعد  ونصها " أن يفرج عن المتهمين بالجرائم البسيطة بالكفالة - )11(
 االستئذان من الحاكم اإلداري ".

مبدأ المشروعية يعني ضرورة احترام الدولة للقواعد القانونية القائمة بأن تكون تصرفات السلطات العامة فيها متفقة وأحكام  - )12(
 ئية في كافة مراحل الدعوى قبل تطبيق العقوبة بحق الجاني . القانون ، والحرص على تحقيق العدالة الجنا

  هـ . 1398) من نظام السجن والتوقيف السعودي لسنة 12المادة ( - )13(
 ) من قانون اإلجراءات الجنائية المصري .134المادة ( - )14(
  ) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي .70المادة ( - )15(
  ) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي . 74،  73،  72د (الموا  - 16)(
  هـ 24/10/1409وتأريخ  56) من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3المادة ( - )17(

م باالستماع إلى شكاوى المسجونين ونصها " ... الرقابة على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيا
والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلطالق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع ، وتطبيق ما تقضي به األنظمة في حق المتسببين في 
 لك ... ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين " .   ذ
  / د) .1هـ المادة ( 23/4/1395وتأريخ  1288الصادرة بقرار وزير الدولة للشئون الداخلية  رقم  - )18(
  هـ . 29/3/1369) وتأريخ 3594نظام مديرية األمن العام الصادر باألمر السامي رقم ( - )19(
) من الئحة أصول االستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف االحتياطي الصادرة بالقرار الوزاري  11،  9،  7د ( الموا – )20(

هـ والتي تنص 1422) من نظام اإلجراءات الجزائية لسنة 224هـ . تم إلغاء هذه الالئحة بالمادة (17/1/1404وتأريخ  18/3431رقم 
  عارض معه من أحكام ".  على أنه " يلغي هذا النظام كل ما يت
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  هـ .5/1/1394في  6قرار الهيئة القضائية العليا رقم  - )21(
 هـ .11/3/1384في 1952األمر السامي رقم  - )22(
هـ القاضي بتعديل اسم هيئة التحقيق واالدعاء العام إلى النيابة العامة 22/9/1438وتأريخ  240األمر الملكي الكريم رقم أ/ - )23(

  النائب العام . ويسمى رئيسها 
  وهذه الجرائم هي :  -  )24( 

 جرائم  الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع . -1
 جرائم القتل العمد أو شبه العمد . -2
 جرائم اإلرهاب وتمويله والجرائم المخلة باألمن الوطني . -3
 الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده األعلى عن سنتين الواردة في األنظمة اآلتية : -4
 ظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . ن  - أ

 نظام األسلحة والذخائر .  - ب
 النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.  - ت
 النظام الجزائي لجرائم التزوير.  - ث
 نظام مكافحة الرشوة.  - ج
 نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.  -  ح
 نظام مكافحة غسل األموال.  -  خ
 .نظام مكافحة جرائم المعلوماتية   - د
 نظام التعامالت االلكترونية .  - ذ
 نظام المتفجرات والمفرقعات .  - ر
 نظام مكافحة جرائم االتجار بالبشر .  - ز

 النظام العام للبيئة .                                                                                                        - س
 وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة . نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج - ش
 نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها .  -  ص
) من المادة الثانية والثالثين من نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج 7،5،4،3،2األفعال المنصوص عليها في الفقرات (  -  ض

 الفعل يستوجب عقوبة السجن . العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن
 نظام السجن والتوقيف .  - ط
 كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف . -5
) المعدلة من نظام األوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته ، أو 118األفعال المنصوص عليها في المادة ( -6

 ، أو التنازل بين األطراف . في الحالة الصلح 
اختالس األموال العامة ، أو أموال األجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة ، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة  -7

وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة ، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تسهم الدولة في رأس 
 ، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعماال مصرفية ، ما لم يرد المبلغ المختلس .مالها 

 قضايا االحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحق الخاص. -8
ن االعتداء عمداء على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء تزيد ع -9

 خمسة عشر يومًا ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 
االعتداء عمدًا على األموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل اإلتالف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة  -10

 أالف، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.  
 ما لم يحصل تنازل.االعتداء على أحد الوالدين بالضرب  -11
 انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد االعتداء على النفس، أو العرض، أو المال. -12
 السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص . -13
 سرقة السيارات. -14
 القوادة ،أو إعداد أماكن للدعارة . -15
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 صنع أو ترويج المسكرات ، أو تهريبها ، أو حيازتها بقصد الترويج .=  -16
ركبة في ، أو قيادة الملمؤثرات العقلية ، أو التفحيطحوادث السير إثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو ا -17

و، أو ، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضمرور الضوئية أثناء الضوء األحمر، أو تجاوز إشارة الاتجاه معاكس لحركة السير
 بة مدة  الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يومًا .، أو اإلصاتعطيل منفعة أو جزء منهما

 .مية، أو بما يستخدمه من تجهيزاتاالعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرة مهام وظيفته ، أو اإلضرار بمركبته الرس -18
 استعمال أو إشهار السالح الناري بقصد االعتداء أو التهديد به . -19
 ، أو النشر أو التهديد بالنشر .صويرزاز، وانتهاك االعتراض بالتجرائم االبت -20

 هـ .10/6/1435وتأريخ  2000القرار الوزاري رقم      
 هـ .        10/6/1435في  2000القرار الوزاري رقم  - )25(
  هـ .22/8/1431وتأريخ  3/2/5278قرار هيئة التحقيق واالدعاء العام  رقم هـ م - )26(
  هـ .1435لجزائية لسنة ) من نظام اإلجراءات ا113المادة ( - )27(
 هـ. 19/6/1441تاريخ  40/3/1قرار المحكمة العليا / الدائرة الثالثة، رقم القرار  - )28(
هـ ونصها " ... وفي الحاالت االستثنائية التي تتطلب التوقيف فيها مدة 1435) من نظام اإلجراءات الجزائية لسنة 114المادة ( - )29(

ة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو مدد متعاقبة بحسب ما تراه ، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في أو مدد أطول ؛ للمحكمة الموافق
 ."..  

  هـ  .6/9/1431في  1/13/34381قرار هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم م - )30(
  هـ .21/6/1398وتأريخ  31) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26المادة ( - )31(
 ) من نظام اإلجراءات الجزائية .207المادة ( - )32(
  هـ . 8/3/1433في  471خطاب معالي األمين العام لمجلس الوزراء رقم  – )33(
هـ تنص علـى أنـه : " إذا تبـين بعـد اسـتجواب المـتهم ، أو هروبـه ، أن        1422) من نظام اإلجراءات الجزائية لسنة 113المادة ( - )34(

ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التـأثير فـي سـير التحقيـق ؛ فعلـى      األدلة كافية 
) من النظام نفسه تنص علـى أن "  120المحقق أن يصدر أمر بتوقيفه مدة ال تزيد على خمسة أيام من تأريخ القبض عليه ". والمادة (

أن يـأمر بـاإلفراج عـن المـتهم إذا وجـد أن توقيفـه ال        –ًء من تلقـاء نفسـه أم بنـاًء علـى طلـب المـتهم       سوا –للمحقق الذي يتولى القضية 
مبرر له ، وأنه ال ضرر على التحقيق من إخالء سبيله ، وال تخشى هروبه أو اختفاؤه ، بشـرط أن يتعهـد المـتهم بالحضـور إذا طلـب منـه       

هـ تنص على أنـه :" إذا تبـين بعـد اسـتجواب المـتهم ، أو هروبـه ، أن       1435ية لسنة ) من نظام اإلجراءات الجزائ113ذلك ". والمادة (
األدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه ؛ فعلى المحقق أن يصدر أمر بتوقيفه مـدة ال تزيـد علـى    

سـواًء مـن تلقـاء     –تنص على أن " للمحقق الذي يتولى القضـية  ) من النظام نفسه 120خمسة أيام من تأريخ القبض عليه ". والمادة (
أن يأمر باإلفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ ، وأنه ال ضرر على التحقيق من إخـالء   –نفسه أم بناًء على طلب المتهم 

ك ". ويالحظ اتفاق أحكام المـواد فـي النظـامين    سبيله ، وال تخشى هربه أو اختفاؤه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذل
هــ عبـارة "   1422) من نظام اإلجراءات الجزائيـة لسـنة   113كالهما مع اختالف بسيط في األلفاظ وإعادة صياغة حيث حذف من المادة (

هــ اسـتبدلت عبـارة "    1435ة ) من نظام اإلجراءات الجزائية لسن120لمنعه من الهرب ، أو من التأثير في سير التحقيق ". وفي المادة (
  ليس له مبرر" بعبارة " ليس له مسوغ ".           

في  44/42هـ والمعطوف على قرار مجلس الشورى رقم 21/3/1433وتأريخ  17267قرار مجلس الوزراء رقم  -) 35(
  .    هـ 10/1/1433في  141هـ المبني على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 17/7/1432
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 المجلد التاسع عشر. .مجلة جامعة الملك سعود، الرياض ،النشر العلمي والمطابع

 ، الرياض.لعربي للدراسات األمنية والتدريبالمركز ا .التوقيف المؤقت). 1984(ود محمود. ، محممصطفى

المؤجز في الضبطية والتحقيق االبتدائي وفقًا لنظام اإلجراءات الجزائية السعودي دراسة  هـ).1430( ، رضاء حمدي.المالح

 .1، طمكتبة القانون واالقتصاد، الرياض .مقارنة

، دار آل غالب .مدد التوقيف والحبس االحتياطي المقررة في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي هـ).1437( ، أشرف أحمد.هالل
 جدة. 

  . مرشد اإلجراءات الجنائية.اإلدارة العامة للحقوق، وزارة الداخلية

 
 االنظمة والقوانين       - ثانيًا

 األنظمة واللوائح والقرارات 

 هـ 27/8/1412وتأريخ 90األمر الملكي رقم أ/النظام األساسي للحكم الصادر ب

 هـ . 22/9/1438وتأريخ  240األمر الملكي رقم أ/

 هـ 29/3/1369) وتأريخ 3594نظام مديرية األمن العام الصادر باألمر السامي رقم (

 هـ 21/6/1398وتأريخ  31نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 هـ 24/10/1409وتأريخ  56دعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام هيئة التحقيق واال

 هـ28/7/1422وتأريخ  9نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 هـ  22/1/1435وتأريخ  2نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 هـ . 1377/ 29/11) وتـأريخ 43المرسوم الملكي رقم (

 هـ .11/3/1384في 1952األمر السامي رقم 

 هـ .  1/4/1418) وتأريخ 56قرار مجلس الوزراء رقم (

 هـ .  21/3/1433وتأريخ  17267قرار مجلس الوزراء رقم 
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 هـ .23/4/1395وتأريخ  1288قرار وزير الدولة للشئون الداخلية رقم 

وتأريخ  18/3431 يف االحتياطي الصادرة بالقرار الوزاري رقمالئحة أصول االستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوق
 . هـ17/1/1404

 هـ .5/1/1394في  6قرار الهيئة القضائية العليا رقم 

 هـ . 10/6/1435وتأريخ  2000القرار الوزاري رقم 

 هـ  . 6/9/1431في  1/13/34381قرار هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم م

 هـ . 22/8/1431وتأريخ  3/2/5278عاء العام رقم هـ مقرار هيئة التحقيق واالد

 القوانين  

 .  2003لسنة  95وتعديالته بالقانون  1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم 

 . 1960لسنة 17قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 
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  القانونية على تداول األسهم العينية في شركات المساهمة العامة  ودالقي

  دراسة مقارنة :وفقًا لقانون الشركات النافذ في الضفة الغربية
  
    زينة أحمد أبو

  21/10/2020 تاريخ القبول    07/07/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

األسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وهي األسهم التي ُتمنح مقابل يتناول هذا البحث موضوع القيود القانونية على تداول 
حصص عينية يتم تقديمها في الشركة، إما من قبل المؤسسين، خالل مرحلة تأسيس الشركة، أو من غيرهم، عند زيادة رأس مالها، 

  وخالل فترة حياتها.

تخضع لها األسهم النقدية، وتترتب عليهما ذات الحقوق وااللتزامات،  رغم أن األسهم العينية تخضع، بوجه عام، لذات األحكام التي
بالقيود  أدت إلى وجود بعض األحكام الخاصة باألسهم العينية التي تصدر مقابلها، وتحديدًا فيما يتعلق خصوصية الحصص العينية فإن

التي قش طبيعة هذه القيود ومبرراتها، ا، حيث نناحظر تداولها لمدة معينة من تاريخ إصدارهفي المتمثلة على تداول هذه األسهم، 
ُقدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، األمر الذي يضر  الخشية من أن تكون الحصص العينية التي صدرت تلك األسهم مقابلهاتتلخص في 

  بالمساهمين والدائنين، وينعكس سلبًا على المركز المالي للشركة.

ت حظر التداول على األسهم العينية التأسيسية، إلى جانب األسهم النقدية التأسيسية، دون يبين البحث أن بعض القوانين فرض
  غير تأسيسية. واألسهم العينية غير التأسيسية، في حين فرض البعض اآلخر هذا الحظر على األسهم العينية فقط، تأسيسيًة كانت أ

التي ال تتعارض مع الهدف من حظر تداولها، كما هو الحال في  ية،كما نتناول االستثناءات على قيد حظر تداول األسهم العين
  انتقالها بين مؤسسي الشركة، أو في حالة االندماج بين الشركات.

  قيد حظر التداول. ،تداول األسهم ،سيسيةأاألسهم الت ،األسهم النقدية ،األسهم العينية ،الحصص العينية الكلمات المفتاحية:

  

   المقدمة

م الحصص (المقدمات) العينية في شركة المساهمة العامة، بشكل عام، ذات اآلثار التي تترتب على يترتب على تقدي
نح المؤسسون مقدمو يم ،تقديم الحصص النقدية، بما في ذلك الحقوق التي تمنحها كل منهما. ففي مرحلة تأسيس الشركة

الذين دفعوا  لنقدية التي يحصل عليها المؤسسونألسهم اأسهمًا تسمى "األسهم العينية"، وذلك في موازاة ا الحصص العينية
من  المكتتبون بأسهم الشركة خالل فترة االكتتاب العاموأيضًا في موازاة ما يحصل عليه قيمة مساهماتهم في الشركة نقدًا، 

هي التي مرحلة التأسيس،  ألسهم العينية، الصادرة فيفاإذ إن هؤالء يدفعون نقدًا قيمة ما اكتتبوا به من أسهم.  ؛أسهم نقدية
   .(Sami, 1999, p.291)في رأس مال الشركة  يحصل عليها مؤسسو الشركة لقاء تقديمهم ماًال غير النقود

عينية. ألن هذه  حصصمقابل تقديم  ال يجوز لغير المؤسسين الحصول على أسهم عينية ففي مرحلة تأسيس الشركة
يتم إدراج هذه القيمة في عقد تأسيس الشركة، وفي نشرات اإلصدار  ستخضع لعملية تقدير لقيمتها، ومن ثم حصصال

 مقابلها نقدًا فور االكتتاب بها ن بأسهم الشركة في مرحلة االكتتاب العام، فيدفعونوأما المكتتب .المتعلقة بعملية االكتتاب العام
)Al Mawla, 2010, p.70(.  

                                                        
  2120، جامعة اليرموك، وم اإلنسانية واالجتماعية""سلسلة العل جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
 جنين، فلسطينالجامعة العربية األمريكية ،كلية الحقوق ،. 
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فقط على تلك التي يحصل عليها مؤسسو الشركة، ممن قدموا  غير أن االسهم العينية في شركات المساهمة ال تقتصر
بحيث تصدر ة الشركة، عند زيادة رأس مالها، حصصًا عينية عند تأسيسها، بل قد يتم تقديم حصص عينية خالل فترة حيا

  مقابلها أيضًا أسهم عينية.

لخاصة بها، تحديدًا فيما يتعلق ونظرًا لخصوصية الحصص العينية، فقد أوردت التشريعات المختلفة بعض األحكام ا
سهم العينية، بتقدير قيمة هذه الحصص العينية. كما أوردت بعض األحكام الخاصة باألسهم التي ُتمنح مقابل تقديمها، أي األ

فإن األسهم التي يحصل عليها مؤسسو الشركة،  ،ومن جهة أخرى وتحديدًا فيما يتعلق بتداول هذه األسهم والتصرف فيها.
وحصلوا مقابلها على أسهم  نقدية، أو ممن قدموا حصصًا عينيةممن دفعوا مبالغ نقدية وحصلوا مقابلها على أسهم سواًء 

 ،وهذه األسهم تخضع في بعض القوانين لقيود على تداولها ،عينية، تسمى معًا (األسهم التأسيسية)، أو أسهم المؤسسين
ى هذه القيود على األسهم العينية التأسيسية دون األسهم النقدية بعد تأسيس الشركة مباشرة، في حين تقصر قوانين أخر

التأسيسية، وكذلك ُتخضع هذه القوانين األسهم العينية التي تصدر الحقًا لتأسيس الشركة، أي عند زيادة رأس مالها، لقيود 
  على تداولها، شبيهة بالقيود المفروضة على األسهم العينية التأسيسية.  

األسهم العينية في شركات المساهمة العامة، بشقيها  القيود الواردة على تداولبحث سنتناول ونحن في هذا ال
  د.واالستثناءات على هذه القيو، خالل فترة حياتها ،والصادرة الحقًا لتأسيس الشركة ،التأسيسية

  أهمية البحث

والقيود التي يمكن أن ترد على الحق  تنبع أهمية البحث من أهمية مسألة تداول األسهم في شركات المساهمة العامة،
ذلك أن قابلية السهم للتداول هي من خصائص السهم في هذا النوع من الشركات، وهو ما يعرف بمبدأ  ؛في هذا التداول

. ويترتب على هذا المبدأ أنه ال يجوز حرمان Al Btoosh, 2014, p.36) ;(Al Oraini, 2009, p.216 (حرية التداول)
الشركات، قه في التصرف باألسهم التي يحملها، وأن ال يخضع ألية قيود بهذا الشأن، إال ما نص عليه قانون المساهم من ح

  . (Taha, 2018, p.240) نص عليه النظام الداخلي للشركة، وهو ما يعرف بالقيود القانونية والقيود االتفاقية وأ

ذلك أن هناك العديد من  ؛ف بأسهمه دون أي قيد أو شرطفمبدأ (حرية التداول) ال يعني إطالق يد المساهم في التصر
االعتبارات التي تدفع لوضع القيود على تداول األسهم، سواء أكانت قيودًا قانونية أم اتفاقية، وهي االعتبارات التي ترمي في 

مع الشركة، وكذلك حماية  النهاية إلى تحقيق مصلحة الشركة والشركاء المساهمين فيها، باإلضافة إلى حماية الغير المتعامل
  االقتصاد الوطني في الدولة.

ومن أهم القيود على تداول األسهم في شركات المساهمة العامة ما تخضع له األسهم العينية التي تصدر عن هذه 
ذلك. سواء أكانت أسهمًا عينية تأسيسية أم غير لمدة محددة تعينها التشريعات،  ، من قيود زمنية على تداولها،اتالشرك

إبقاء مقدمي هذه األسهم في الشركة للمدة المقررة لحظر  لزمنية على تداول األسهم العينيةوالحكمة من تلك القيود ا
درت قيمتها بأكثر من قيمتها الحقيقية، وكذلك من باب الحرص على تحقيق استقرار تداولها، وذلك خشية أن تكون قد ُق

 .(Taha, 2018, P.241) اتهاالمركز المالي للشركة، وألسعار األسهم ذ

  إشكالية البحث وأسئلته

ما إذا وفي وجاهة مبررات هذه القيود، وتتمثل إشكالية البحث في طبيعة القيود المفروضة على تداول األسهم العينية، 
تساعد  وكذلك في االستثناءات على هذه القيود. فهل ،كانت هذه القيود تشكل تمييزًا ضد أصحاب األسهم العينية أم ال

 العامة األحكام الخاصة باألسهم العينية وبتداولها، وبقيود هذا التداول، على وجود تلك األسهم في شركات المساهمة
  وإصدارها لها، أم إنها تعيق ذلك؟ وهل االستثناءات على تلك القيود واقعة في مكانها، أم إنها تفرغها من مضمونها؟ 
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  منهج البحث ونطاقه

كًال من المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وذلك بالنسبة للقوانين محل البحث، وهي:  ،هذا البحث اتبع الباحث في
 1997) لسنة 22، وقانون الشركات األردني رقم (1النافذ في الضفة الغربية 1964) لسنة 12قانون الشركات رقم (

بإصدار قانون شركات المساهمة  ،1981) لسنة 159القانون المصري رقم (مع اإلشارة في بعض الحاالت إلى وتعديالته، 
  .1996 ) لسنة1قانون الشركات الكويتي رقم (ة، وإلى شركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودو

  خطة البحث

 األسهم العينية"، ويتضمن القيود الواردة على تداولجرى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: جاء أولهما تحت عنوان "
على تداول األسهم القانونية األسهم العينية"، والمطلب الثاني بعنوان "القيود  ماهيةاألول بعنوان "المطلب ، ثالثة مطالب

أما المبحث الثاني فهو  ".أثر التحول في شكل الشركة على قيود حظر التداول، وجاء المطلب الثالث بعنوان "العينية"
العينية األسهم العينية"، ويتضمن ثالثة مطالب، جاء أولها تحت عنوان "تداول األسهم  بعنوان "االستثناءات من قيود تداول

المملوكة للدولة"، في حين  العينية األسهم تداول" والورثة"، أما المطلب الثاني فهو بعنوان واألقاربفيما بين المؤسسين 
   عملية االندماج".األسهم (العينية) الناتجة عن تداول جاء المطلب الثالث تحت عنوان "

  األسهم العينية  القيود الواردة على تداول: المبحث األول

األسهم العينية، فيما نتناول في المطلب الثاني القيود  ماهية، نتحدث في أولها عن ثالثة مطالبيتضمن هذا المبحث 
  كل الشركة على قيود حظر التداول".، وفي المطلب الثالث نناقش "أثر التحول في شعلى تداول األسهم العينيةالقانونية 

  األسهم العينية : ماهيةالمطلب األول

عرف البعض األسهم العينية بأنها "األسهم التي تمثل حصصًا عينية في رأس مال الشركة، التزم المساهم بتقديمها، 
لتي يحصل عليها مؤسس وعرفها آخرون، بأنها "األسهم ا .)Al Okayli, 2010, p.231(مقابل األسهم التي حصل عليها"

  .)Sami, 1999, p.291(ة لقاء تقديمه ماًال غير النقود"الشرك

ويالحظ على هذا التعريف األخير أنه حصر تقديم الحصص العينية في المؤسسين، وهو أمر غير دقيق. صحيح أن 
زيادة رأس مال الشركة، الغالب هو تقديم هذه الحصص من قبل المؤسسين، غير أنه يمكن تقديمها من غيرهم في مرحلة 

  ولذلك وضعت التشريعات المختلفة إجراءات لتقديم مثل هذه الحصص في تلك المرحلة.

النافذ في الضفة الغربية، أنه: "يتمتع أصحاب  ،1964) لسنة 12) من قانون الشركات رقم (80جاء في المادة (وقد 
 ية، باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون".األسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب األسهم النقد

يرسي هذا النص قاعدة عامة مفادها المساواة بين حملة األسهم النقدية وحملة األسهم العينية في الحقوق التي يتمتعون 
نه بعد قليل. بها، لكنه يستثني من ذلك الحقوق التي منعها القانون عن األسهم العينية صراحة، وهو ما سنبي  

حقه في الحصول على األرباح، وفي التدخل في إدارة الشركة، وفي التصرف في تتلخص  وحقوق المساهم في الشركة

  .بأسهمه وفقًا للقانون، وفي استيفاء قيمة أسهمه عند تصفية الشركة

، أن: 24/3/2009قضائية، بتاريخ /)70) لسنة (195وقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (
إال أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود  ،هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد"...األصل 

وحماية  ،قصد به ضمان جدية مشروع الشركةما ي -أي القيود القانونية–ومن األولى  ،قانونية أو الئحية وأخرى اتفاقية
والحد من  ،ومحاربة التالعب والغش من جانب المؤسسين ،وظيف أموالهم في شراء األسهمت يجمهور المدخرين راغب

  .2..".المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة
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أنه: "تتضمن على  النافذ في الضفة الغربية ،1964) لسنة 12) من قانون الشركات رقم (77المادة ( نصتوقد 
ذكر فيها أنها أسهم عينية". وهذا عطى أرقامًا متسلسلة خاصة، ويمن بيانات، وُتاألسهم العينية ما تتضمنه األسهم النقدية 

إذ يكتب في شهادات األسهم التي يحملها  ؛النص يتحدث عن مسألة شكلية، تتعلق بشهادات األسهم الصادرة عن الشركة
مختلفة عن تلك التي تحملها شهادات  أصحاب األسهم العينية طبيعة ونوع أسهمهم، كما أنها ُتعطى أرقامًا متسلسلة خاصة،

  األسهم النقدية.

) منه 111فقد جاء في المادة ( ؛بين األسهم العينية واألسهم النقدية 1997كما ساوى قانون الشركات األردني لسنة 
ية، وإذا كانت بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب األسهم النقد ،أنه: "يتمتع مالكو األسهم العينية في الشركة المساهمة العامة

  .األسهم العينية تأسيسية، فُتطبق عليها القيود المطبقة على األسهم النقدية التأسيسية"

) من القانون 100وهذه القيود تحديدًا هي المتعلقة بحظر التصرف بهذه األسهم وتداولها، وفقًا لما جاء في المادة (
  لمبحث.في المطلب الثاني من هذا ا التي سنتحدث عنهااألردني، 

) من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات 131جاء في المادة (المساواة بين األسهم النقدية واألسهم العينية، وفي سياق 
أنه: "مع عدم اإلخالل بأوضاع األسهم الممتازة وغيرها من األسهم ذات الطبيعة الخاصة،  1981) لسنة 159رقم ( المصري

  .."..األسهم متساويةتكون جميع حقوق والتزامات أصحاب 

) من قانون الشركات النافذ في الضفة 78وبالمقابل، واستثناًء من قاعدة المساواة بين األسهم، فقد جاء في المادة (
 ،الغربية أنه: "ال تعطى األسهم العينية إال عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها، وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها"

سهم العينية هو منح المساهم الذي قدم الحصة العينية وثيقة أو شهادة ملكية األسهم، وهو ما يجب أن والمقصود بإعطاء األ
فإن كانت منقوًال ماديًا، فإن تسليمها  ؛يحدث بعد إتمام تسليم هذه الحصة. وتتحدد كيفية هذا التسليم تبعًا لطبيعة الحصة

عقارًا، فيكون ذلك بتسجيل العقار باسم الشركة. فإن تم هذا التسليم،  يكون بنقل حيازتها من مقدمها إلى الشركة، وإن كانت
  فإن قيمة هذه األسهم العينية تعتبر مدفوعة بالكامل، وبالتالي يمنح مقدمها وثيقة ملكيتها. 

ي هذه فف ؛عما هو عليه الحال بالنسبة لألسهم النقدية ،النافذ في الضفة الغربية ،وهذا األمر مختلف في هذا القانون
األسهم، وفقًا لهذا القانون، يمكن دفع قسط من قيمة األسهم التي اكتتب بها المساهم، ويحصل هذا المساهم على وثيقة 

  ) من ذات القانون. 62مؤقتة تتضمن اسمه وعدد أسهمه وعدد األقساط، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (

ذكر فيها أن قيمة األسهم قد ي ،هذا المساهم شهادة أسهموفقط بعد تسديد كامل قيمة األسهم (النقدية)، يعطى 
سددت بكاملها، وعند ذلك يتمتع حاملها بحق ملكية مطلقة لألسهم المبينة فيها، وبجميع حقوق المساهم، مثل اقتسام 

  ) من هذا القانون.64األرباح، وحضور االجتماعات العامة، والتصويت فيها، وذلك وفقًا لما جاء في المادة (

فإن المقدمات العينية ستخضع إلجراءات تقدير لقيمتها بما يضمن صحة ودقة هذا التقدير، وذلك رعاية  ،وقبل كل ذلك
لحاملي األسهم النقدية ودائني الشركة، وال يتحقق هذا الضمان إال إذا وضعت الحصص العينية بكاملها تحت تصرف الشركة 

  .(Eyd, 1970, pp.101-102) بعد االلتزام بنقل ملكيتها إليها

الذي لم يدفع كامل قيمتها، يكون مدينًا للشركة بالقيمة غير المدفوعة  ،ومن جهة أخرى، فإن المساهم باألسهم النقدية
) من قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، وهذا األمر غير متصور بالنسبة لحامل 63/1من هذه األسهم، وفقًا للمادة (

) من هذا القانون المشار إليها، قد دفع كامل قيمة مساهمته مرة واحدة، وهو 78ي يعتبر، وفقًا للمادة (األسهم العينية، الذ
  لن يعطى األسهم (العينية) إال بعد إتمام تسليم المقدمات العينية، أي بعد دفع كامل قيمة تلك المساهمة.

على المساهم باألسهم النقدية، وال ينطبق على  وهناك حكم آخر في قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، ينطبق
/ب) من هذا القانون، من أنه إذا لم يسدد المساهم (بأسهم نقدية) 63/3المساهم باألسهم العينية، هو ما جاء في المادة (

لني. وبطبيعة األقساط المستحقة عليه، بانتهاء التاريخ المحدد لذلك، يحق للشركة أن تعرض تلك األسهم للبيع في المزاد الع
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ذلك أنه  ؛) المشار إليها أعاله78فإن هذا األمر غير متصور وال يمكن تطبيقه على األسهم العينية، وفقًا للمادة ( ،الحال
  بتسليم المقدمات العينية التي تقابل هذه األسهم، تعتبر قيمتها قد دفعت بالكامل. 

) منه، التي نصت على أنه "ال يجوز 58/3ون، ما جاء في المادة (ومن األحكام الخاصة باألسهم العينية وفقًا لذات القان
) من هذا القانون 59/3للمكتتبين بأسهم عينية التصويت في القرارات المتعلقة بأسهمهم العينية"، وكذلك ما جاء في المادة (

   .أن من مهام الهيئة التأسيسية أن تبحث في األسهم العينية التي أعطيت للمؤسسين

فيما يتعلق بتوقيت إصدار األسهم العينية، وفي حكم مشابه  1997ة لموقف قانون الشركات األردني لسنة وبالنسب
) من 110) من قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، غير أنه أكثر تفصيًال ووضوحًا، جاء في المادة (78لموقف المادة (

لشركة المساهمة العامة لمالكيها، إال بعد إتمام اإلجراءات القانونية القانون األردني أنه: "ال تصدر األسهم العينية في ا
  الخاصة بتسليم المقدمات العينية إلى الشركة، ونقل ملكيتها إليها". 

التي تقابل الحصة العينية وتمثل قيمتها، إال بعد نقل ملكية هذه  ،ويترتب على ذلك أنه ال يتم إصدار األسهم العينية
   .(Tadrus, p.316) الحصة إلى الشركة

 ،) من القانون األردني نصت على أنه: "إذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بتسليمها1/أ/97المادة ( فإن ،وقبل ذلك
خالل شهر من تاريخ تسجيلها، فيكونون ملزمين حكمًا بدفع قيمتها نقدًا، وبالسعر الذي اعتمده  ،أو نقل ملكيتها إلى الشركة

  ب تسجيل الشركة، وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية".المؤسسون في طل

بخصوص بعض االختالف بين كل من أحكام األسهم النقدية واألسهم العينية، فإن الفارق  كل ما تقدمومع أهمية 
ه بالتفصيل في المطلب الثاني األساسي بينهما يتمثل في القيود على تداول األسهم العينية في بعض الحاالت، وهو ما سنتناول

  من هذا المبحث.

  على تداول األسهم العينيةالقانونية القيود : المطلب الثاني

) من قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، 80أشرنا في المطلب األول من هذا المبحث، إلى ما نصت عليه المادة (
ع بها حملة األسهم النقدية، باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحًة من تمتع حملة األسهم العينية بذات الحقوق التي يتمت

  في هذا القانون.

إذ يضع  ؛وهذه الحقوق التي منعها القانون صراحة عن أصحاب األسهم العينية تتعلق تحديدًا بتداول هذه األسهم العينية
  نقدية.القانون قيودًا على تداول هذه األسهم، لم يضعها على تداول األسهم ال

) من هذا القانون أنه: "ال يجوز تداول األسهم العينية إال بعد انقضاء سنتين على 79/1فقد جاء في المادة (
إذا صدرت  -2إذ جاء فيهما: " ؛تواريخ إصدار هذه األسهم ،ن الثانية والثالثة من ذات المادةاوحددت الفقرتإصدارها". 

الذي قررت فيه الهيئة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائيًا، تاريخًا هذه األسهم عند التأسيس، فيعتبر التاريخ 
إذا صدرت هذه األسهم بعد التأسيس، فيعتبر تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على إحداث هذه  -3 .إلصدارها

بية، منع تداول األسهم العينية بشقيها: يعني أن قانون الشركات النافذ في الضفة الغروهذا ، األسهم، تاريخًا إلصدارها"
 ,Jaradat) المقدمة خالل فترة التأسيس، وتلك المقدمة خالل فترة حياة الشركة، قبل مرور سنتين على تاريخ إصدارها

2012, p.57).  

 أن لهيئة سوق رأس المال 2004) لسنة 12) من قانون األوراق المالية الفلسطيني رقم (17وقد جاء في المادة (
التحقق من مدى االلتزام بشروط ملكية األوراق المالية، وأية قيود مفروضة عليها بموجب القانون. ويكون لمركز "اإليداع 

  والتحويل والتسوية"، التابع للهيئة، رفض تسجيل تحويل األوارق المالية المخالفة.
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ها، بالرغم من اإلجراءات التي تضعها القوانين إال بمرور المدة المشار إلي ،إن منع تداول األسهم العينية (التأسيسية)
سببه بقاء نوع من الخشية من أن تكون قيمة الحصص العينية، التي تصدر  ،لتقدير قيمة الحصص العينية المقدمة مقابلها

من نفوذ  مقابلها األسهم العينية، قد ُقدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، وذلك لما للمؤسسين، مقدمي الحصص العينية وغيرهم
وتأثير على اآلخرين، وبمجرد تأسيس الشركة يقوم المؤسس الذي قدم تلك الحصص بالتخلص من األسهم العينية التي 

، بقيمتها غير الحقيقية، ما يعني أنه سيتمكن من الحصول على أرباح غير (Tadrus, p.316) يمتلكها، ببيعها إلى الغير

Sami, 1999, p.375);  ع التصرف باألسهم العينية مباشرة بعد تأسيس الشركةمشروعة، األمر الذي حدا بالمشرع إلى من
Radwan, 2004, p.321).  

دون األسهم  ،ويالحظ أن قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية قصر هذا المنع على األسهم العينية التأسيسية
م التأسيسية، وهو ما أخذ به قانون الشركات األردني النقدية التأسيسية. واألفضل هنا هو أن يشمل هذا المنع جميع األسه

  ، على النحو الذي سنوضحه بعد قليل.1997لسنة 

خالل فترة حياة الشركة، عند زيادة رأس مالها، فينطلق أيضًا من ذات  ،أما بالنسبة لمنع تداول األسهم العينية المقدمة
ألسهم ُقدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية. صحيح أن الهيئة العامة أي أن تكون الحصة العينية المقدمة مقابل هذه ا ؛المخاوف

غير العادية للشركة هي المخولة بإصدار قرار زيادة رأس مال الشركة، وتحديد طرق هذه الزيادة، بما في ذلك تقديم حصة 
هذه القيمة، إال أن ذلك ال على ما سيقدم لها من تقارير تثبت  عينية، وأن هذه الهيئة ستصوت على قيمة هذه الحصة، بناًء

نرى أن حظر تداول هذه األسهم  ناينفي تمامًا إمكانية حدوث غش أو تواطؤ في أمر تقدير قيمة هذه الحصة، وبالتالي فإن
  المقدمة عند زيادة رأس مال الشركة، حكم سليم وفي محله.  ،العينية

المشار إليه، أن هيئة سوق رأس المال تقوم بتوفير ) من قانون األوراق المالية الفلسطيني 11وقد جاء في المادة (
المناخ المالئم لتحقيق سالمة التعامل في األوراق المالية، وتنظيم المراقية واإلشراف على سوق األوراق المالية، وحماية 

م مراقبة تنظي تتولى الهيئة ،حملة األوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع. وفي سبيل تحقيق ذلك
  والتعامل بها. وإصدار األوراق المالية

فقد  ؛القيود على تداول األسهم العينية ، فاتخذ منحى آخر بشأن1997لسنة  )22رقم ( أما قانون الشركات األردني
في الشركة  ) من هذا القانون، من أنه: "يتمتع مالكو األسهم العينية111المادة (أشرنا في المطلب األول إلى ما نصت عليه 

المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب األسهم النقدية، وإذا كانت األسهم العينية تأسيسية، فتطبق عليها القيود 
حظر التصرف بالسهم /أ) من ذات القانون أنه: "ي100التي تطبق على األسهم النقدية التأسيسية". كما جاء في المادة (

قبل مرور سنتين على األقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطًال أي تصرف يخالف  ،اهمة العامةالتأسيسي في الشركة المس
  أحكام هذه المادة".

نالحظ من هذه النصوص أن المشرع األردني فرض حظر التصرف باألسهم التأسيسية جميعها (المقدمة من مؤسسي 
وهو بذلك ساوى  ،ها، تحت طائلة اعتبار التصرف باطًالالشركة)، بشقيها النقدية والعينية، قبل مرور سنتين على إصدار

أي أنه لم يقصر هذا الحظر على األسهم العينية التأسيسية، كما  ؛النقدية منها والعينية ،بين األسهم التأسيسيةمساواة تامة 
ني يْفضل منهج قانون ونرى، في هذا الصدد، أن مسلك قانون الشركات األردفعل قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية. 

  ة.الشركات النافذ في الضفة الغربي

إبقاء صلة جميع المؤسسين، أيًا كانت طبيعة مساهمتهم في الشركة، نقدية هي فإن الحكمة من هذا القيد  ،وهنا أيضًا
تهم عند تأسيس وتثبيت أسعار أسهمها، وللتأكد من جدي ،أم عينية، قائمة بالشركة مدة كافية الستقرار أحوالها المالية

في إنجاح مشروعها، وحماية للغير الذين قد يتضررون من مخالفة المؤسسين لقواعد التأسيس، بما في ذلك  ،الشركة

Al Takroori & Al Sinnawi, 2014,  ;(Al Okayli, 2010, p. 245 التالعب بقيمة الحصص العينية المقدمة منهم
p.231).   
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–كة المساهمة العامة تحديدًا، حمالت دعائية واسعة، ومبالغ بها، قد تؤدي ذلك أنه عادة ما يصاحب تأسيس الشر
إلى بيع أسهم المؤسسين بأسعار مرتفعة، ال تتالءم مع مركز الشركة المالي، بهدف تحقيق مكاسب سريعة، وإثراء  -الحقًا

فإن هذا القيد يهدف إلى  ،ك. بل وأكثر من ذلp.85)Sarkhoh, 1983,  ;(Al Qalyoobi, 2016, p.766 غير مشروع فوري
أو برأس مال وهمي، وبالتالي فإنه يؤدي إلى منع المؤسسين، مقدمي الحصص العينية، وحتى  ،تجنب تأسيس شركات وهمية

مقدمي الحصص النقدية، من بيع أسهمهم فور تأسيس الشركة، بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية، وهو ما يعني أن هذه القيمة 
 ،(Al Okayli, 1999, p.245) بعد اتضاح المركز الحقيقي للشركة، بما في ذلك حقيقة رأس مالها ،سرعان ما ستنخفض

  .3فهذا القيد يراد به حماية االئتمان العام، وضمان سالمة المعامالت، ولذلك هو من النظام العام

للتأكد من سالمة تقدير والغريب أن البعض هنا اعتبر أن الهدف من هذا الحظر هو إعطاء فرصة كافية للمؤسسين 
 وتقويم الحصص العينية، في حين أن الحصص العينية في هذه المرحلة ُتقدم من المؤسسين أنفسهم، ال من غيرهم

)Tadrus, p.316.(  

/أ) من القانون األردني، المشار إليها، ال يقتصر 100أن هذا القيد، الذي نصت عليه المادة ( -وبحق–ويرى البعض 
لطرق التجارية، وإنما يمتد ليشمل التصرفات بالطرق المدنية. كما أنه جاء عامًا، بحيث يشمل جميع على التداول با

كالبيع،  ،التصرفات التي يجريها المؤسسون على أسهم التأسيس، سواء أكانت هذه التصرفات ناقلة لملكية هذه األسهم بعوض
لرهن، وذلك حتى ال يتخذ هذا الرهن وسيلة للتحايل على منع بيع كالهبة أو الوصية، أو تقرر حقوقًا عليها، كا ،أو بغير عوض

  .(Sarkhoh, 1983, p.85) خالل فترة الحظر األسهم

وتأكيدًا من قانون الشركات األردني على المساواة بين األسهم النقدية والعينية، فإنه لم يضع أي قيد ومن جهة أخرى، 
عند زيادة رأس مالها، فلم ، (Al Btoosh, 2014, p.107) فترة حياة الشركةالتي تقدم خالل  ،على تداول األسهم العينية

 يحظر تداول هذه األسهم، فيمكن لحملتها تداولها فورًا، وذلك بعكس قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية في هذا الشأن
(Abu Zeineh, 2012, p.252) .  

إلى وقت توزيع  ،هناك من يقيد جواز التصرف بأسهم المؤسسينبل إن مألوف في معظم القوانين،  قيد حظر التداولو
أسهم )، وهناك من التشريعات ما يذهب إلى حد منع تداول Yamilki, 2006, p.247( أول أرباح حقيقية على المساهمين

، الذي 2016لسنة ) 1المساهمين، من غير المؤسسين، حتى مرور فترة زمنية معينة، مثل قانون الشركات الكويتي رقم (
) منه على أنه: " ال يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم، إال بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية 172ينص في المادة (

  ...".لها، عن اثني عشر شهرًا على األقل

ثار نقاش في ظل القوانين التي تضع هذا القيد على تداول أسهم المؤسسين، وفي ذات الوقت ال تنص هذا وقد 
مقابل ما قدموه من حصص عينية، وما يقدم  ،على منع تداول األسهم العينية جميعها (ما صدر منها للمؤسسينصراحة 

الحقًا عند زيادة رأس المال)، فاعتبر البعض أن القيد على تداول أسهم المؤسسين يكفي للقول بوجود هذا القيد على 
  من يقدمون الحصص العينية. األسهم العينية، انطالقًا من أن المؤسسين هم في الغالب

أن مثل هذا القيد ال يفترض، وإنما يجب النص عليه صراحة، خاصة أن تقديم ب -وبحق–وقد رد آخرون على ذلك 
فإن التشريعات التي  ،ومن جهة أخرى .الحصص العينية ال يقتصر على المؤسسين، بل قد يتم ذلك من قبل المساهمين

 سسين قيدت في الوقت ذاته فعًال تداول األسهم العينية، جميعها، بنصوص خاصة بهافرضت قيدًا على تداول أسهم المؤ
)Sarkhoh, 1983, p. 82 .(ونضيف نحن أن هذا الرأي، في النهاية، ال يعالج الحالة التي تصدر فيها األسهم العينية فعًال، 

  مقابل ما يقدمه المساهمون الحقًا من حصص عينية.

قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، بشأن وضع القيود على تداول األسهم العينية،  وبرأينا فإن نهج ومسلك
بشقيها التأسيسية وغير التأسيسية (الصادرة في أي مرحلة خالل فترة حياة الشركة)، وليس فقط التأسيسية منها، يفضل 

ى األسهم العينية، أيًا كانت مرحلة صدورها. إذ فيه رقابة أكثر فاعلية عل ؛1997مسلك قانون الشركات األردني لسنة 
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يْفضل، كما ذكرنا، مسلك قانون الشركات النافذ في الضفة  1997فإن مسلك قانون الشركات األردني لسنة  ،وبالمقابل
  بشقيها النقدية والعينية، وليس فقط العينية منها. ،، بمنعه تداول األسهم التأسيسية1964الغربية لسنة 

أن لمجلس مفوضي هيئة األوراق  2017) لسنة 18) من قانون األوراق المالية األردني رقم (12المادة ( وقد جاء في
المالية تعليق أو وقف التعامل بأية ورقة مالية، للمدة التي يراها مناسبة. وبمواءمة هذا الحكم مع أحكام قانون الشركات 

الية أن يعلق أو يحظر التعامل باألسهم العينية التأسيسية، لمدة األردني، نجد أنه يمكن لمجلس مفوضي هيئة األوراق الم
سنتين، إن رأى ما يستدعي ذلك في أحوال معينة. وبالنسبة لألسهم العينية التي تصدر خالل فترة حياة الشركة،  لىتزيد ع

لمجلس ممارسة صالحياته، تداولها فور صدورها، فإنه يمكن لهذا ا -كما أوضحنا–والتي لم يحظر قانون الشركات األردني 
) المذكورة من قانون األوراق المالية األردني، وحظر التعامل وتداول األسهم العينية، للمدة التي يراها 12وفقًا للمادة (

  المجلس مناسبة.

فإن التداول على خالف الحظر يعد باطًال بقوة القانون، ولكل ذي مصلحة التمسك به، كما أن  ،وفي جميع األحوال
. كما يمكن للشركة أن تمتنع (Al Okayli, 1999, p.246) محكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ألنه يتعلق بالنظام العاملل

 ,Tadrus) عن قيد مثل هذا التصرف في سجل األسهم، ومن ثم ال يسري في مواجهة الشركة، وال في مواجهة الغير
pp.330-331).  

، في المادة 2016لسنة ) 1بطالن، منها قانون الشركات الكويتي رقم (وبعض التشريعات تنص صراحة على هذا ال
) لسنة 135، في الطعن رقم (22/2/1984، قضت محكمة التمييز الكويتية، بتاريخ وفي هذا السياق ) منه.171(

  . )Al Qalyoobi, 2016, p.765( تجاري، ببطالن التصرف في أسهم المؤسسين، بطالنًا متعلقًا بالنظام العام/1983

أن: ، 21/12/2016قضائية، بتاريخ /)86) لسنة (2340في الطعن رقم ( ،وقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية
حظر تداول األسهم التي اكتتب بها مؤسسو  -حماية لجمهور المدخرين من كل تالعب أو استغالل معيب–"الشارع رأى 

وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين  ،والخسائروحساب األرباح  ،الشركة المساهمة، قبل نشر الميزانية
..، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خالل السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها، حتى تتضح .كاملتين

  .4ت من أجله"ئحقيقية حالها، وسالمة مشروعها الذي أنش

لحظر المفروض على تداول الحصص العينية ما يبرره، النتفاء الحكمة لليس نشير إلى أن هناك من يرى أنه  ،وأخيرًا
للشركة، بل إنه يجري وفقًا هيئة العامة متروكًا لمشيئة المؤسسين أو ال يسمنه، بناًء على أن تقدير قيمة هذه الحصص ل

 ,Al Oraini, 2009) براءلإلجراءات التي تحددها التشريعات المختلفة، بما في ذلك تشكيل لجان التقدير المكونة من خ
p.222) ،ونحن نختلف مع هذا الرأي، ونحبذ فكرة استمرار ارتباط مقدمي الحصص العينية، من مؤسسين وغير مؤسسين .

بالشركة، وذلك للمدة التي تحددها القوانين المختلفة، وذلك بالنظر إلى قيمة وأهمية الحصة العينية في الشركة. ثم إنه حتى 
التحقق من قيمة الحصة العينية تكفل عدم المبالغة في قيمتها، وبالتالي منع الغش والخداع بشأن هذه  لو كانت إجراءات

  وغير منطقي على أقل تقدير. ،القيمة، فإن استعجال مقدم تلك الحصة الخروج من الشركة هو أمر غير مبرر

  المطلب الثالث: أثر التحول في شكل الشركة على قيود حظر التداول

وانين الشركات عادًة التحول أو التغيير في شكل الشركة، بحيث تتحول من شكل إلى آخر، فهل يكون لهذا تجيز ق
هذا السؤال، يجب أن نعرف أوًال ما إذا كان من الممكن  نحتى نجيب ع التحول أثر على قيود حظر تداول األسهم العينية؟ 

  .لشركات، أو أن تتحول شركة ما إلى شركة مساهمة عامةأن تتحول شركة المساهمة العامة إلى شكل آخر من أشكال ا

، النافذ في الضفة الغربية، على أنه إذا 1964) لسنة 12) من قانون الشركات رقم (45نصت الفقرة األولى من المادة (
: تحديد غيرت شركة المساهمة الخصوصية نظامها، بحيث أصبح خاليًا من الشروط الواجب ورودها فيه، (وهذه الشروط هي

عدد أعضائها من شخصين إلى خمسين شخصًا فقط، وتقييد حق نقل أسهمها، ومنع دعوة الجمهور لالكتتاب في أسهم 
 ،الشركة أو أسناد قرضها)، فإنها تفقد صفة شركة المساهمة الخصوصية، اعتبارًا من تاريخ وقوع هذا التغيير، ويجب عليها
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ن تقدم إلى مراقب الشركات طلبًا لتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة. وهذا يعني خالل أربعة عشر يومًا من ذلك التاريخ، أ
أن شركة المساهمة الخصوصية بإمكانها أن تعدل في نظامها الداخلي، وتقدم طلبًا إلى مراقب الشركات للتحول إلى شركة 

  .عامةمساهمة 

المساهمة العامة أن تتحول إلى شركة مساهمة ) المشار إليها، فأجازت لشركة 45أما الفقرة الثانية من المادة (
خصوصية، من خالل تعديل نظامها الداخلي، بقرار من هيئتها العامة، وتقديم طلب بهذا الشأن إلى مراقب الشركات، الذي 

  ينسب إلى الوزير بقبول أو رفض هذا الطلب.

وصية إلى عامة، أو العكس، على تداول فيما يتعلق بتأثير هذا التحول أو التغيير في شكل الشركة من مساهمة خص
) من هذا القانون، الذي ال يجيز تداول 79/1األسهم العينية التي صدرت قبل هذا التحول، فإننا نشير إلى أن نص المادة (

األسهم العينية إال بعد انقضاء سنتين على إصدارها، يسري على شركات المساهمة بشقيها الخصوصية والعامة، فإذا كانت 
ُقدمت في رأس مال شركة المساهمة الخصوصية حصص عينية، أو ُقدمت هذه الحصص عند زيادة رأس مالها، فإن  قد

بطبيعة -األسهم العينية التي تصدر مقابلها في الحالتين، تكون أصًال خاضعة لحظر التداول هذا، وهو الحظر الذي يستمر 
  ) المشار إليه.45لعكس، وفقًا لنص المادة (إذا تحولت الشركة من خصوصية إلى عامة، أو ا - الحال

) منه، يجوز للشركة ذات المسؤولية 217، فإنه وفقًا للمادة (1997) لسنة 12وبالنسبة لقانون الشركات األردني رقم (
المحدودة، وشركة التوصية باألسهم، وشركة المساهمة الخاصة، التحول إلى شركة مساهمة عامة. وفي هذه الحالة أيضًا، 

إنه إذا كانت قد ُقدمت حصص عينية في رأس مال تلك الشركات، الجائز تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وصدرت مقابلها ف
حصص عينية (في الشركة ذات المسؤولية المحدودة)، أو أسهم عينية (في شركة المساهمة الخاصة، وشركة التوصية 

لها األسهم العينية التأسيسية، في شركة المساهمة العامة، التي  باألسهم)، فإنها يجب أن تخضع لذات القيود التي تخضع
) 89) و(76تصدر مقابل الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون أو أي منهم. وهذا األمر هو تطبيق لنصوص المواد (

لى كل ما لم يرد مكرر/أ) من القانون األردني، التي تنص على تطبيق األحكام المتعلقة بشركات المساهمة العامة ع 89و(
  بشأنه نص صريح في األحكام التي تنظم األشكال المشار إليها من الشركات.

ونحن هنا نتحدث فقط عن األسهم العينية التي يحصل عليها المؤسسون، ألننا كنا قد ذكرنا أنه وفقًا لقانون الشركات 
العينية التأسيسية فقط، دون األسهم العينية التي  األردني، فإن األسهم العينية التي تخضع لقيود حظر التداول هي األسهم

  تصدر مقابل زيادة رأس مال الشركة خالل فترة حياتها.

) من القانون األردني المشار إليها، التي أجازت ونظمت تحول تلك الشركات إلى 217أن المادة ( إلى يبقى أن ننوه
شركة بالتقديرات األولية لموجوداتها ومطلوباتها"، إضافة إلى من ال ًاشركات مساهمة عامة، تطّلبت لجواز التحويل "بيان

"الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل، شريطة أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا 
  صافية خالل أي منهما".

وتطبيقًا لذلك جاء في حكم  ،قيمتها هذا يعني أنه سيتم التعامل مع موجودات الشركة كحصة عينية بحاجة لتقدير
ن إعادة تقييم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أ": 5)1874/1998محكمة التمييز األردنية في الدعوى رقم (

بمناسبة تغيير صفتها وتحولها إلى شركة مساهمة عامة، بحيث يتم تقدير شهرة الشركة بمبلغ معين، وأصبح هذا المبلغ جزءًا 
..". ويالحظ هنا .أس مالها، باعتباره حصصًا عينية، وزعت على نفس الشركاء في الشركة، مثلها مثل الحصص العينيةمن ر

توزع على الشركاء كما توزع  ،أن المحكمة اعتبرت رأس مال الشركة بمقداره عند اتخاذ قرار تحولها بمثابة حصص عينية
  . )Taqatqah, 2005, p.40( الحصص النقدية

نه لما كان النص يشترط إرفاق الميزانية السنوية للشركة آلخر سنتين مع طلب التحول، فإن قيد عدم تداول غير أ
األسهم العينية التأسيسية في الشركة يكون قد زال بمضي سنتين، على األقل، على تأسيسها. أما إذا لم يكن قد مضى على 
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قترن بإبقاء القيد على تداول األسهم العينية لما تبّقى من تب أن تأسيس الشركة مدة سنتين، فإن الموافقة على تحولها يج
  مدة السنتين، من تاريخ تأسيس الشركة المتحولة إلى مساهمة عامة.

هذا ولم ينص قانون الشركات األردني على جواز تحول شركة المساهمة العامة إلى شكل آخر من أشكال الشركات، 
لق بمصير األسهم العينية في هذه الشركة، فيما لو كان من الجائز تحولها إلى شركة األمر الذي ال يثور معه الفرض المتع

  أخرى.

  االستثناءات من قيود تداول األسهم العينية: المبحث الثاني

المطلب أوردت القوانين محل الدراسة بعض االستثناءات على قاعدة حظر تداول األسهم العينية، التي شرحناها في 
  ث األول من هذه الدراسة، وهو ما نتناوله في هذا المبحث.المبحالثاني من 

  والورثةواألقارب فيما بين المؤسسين  العينية المطلب األول: تداول األسهم

يتعلق االستثناء األول بالسماح بتداول األسهم العينية بين المؤسسين أنفسهم، كما يتعلق هذا االستثناء بأقارب هؤالء 
 المؤسسين وورثتهم. 

التصرف باألسهم منه، ) 100في الفقرة (أ) من المادة ( ، فبعد أن حظر1997قانون الشركات األردني لسنة بالنسبة ل
 إذ ؛التأسيسية (العينية منها والنقدية)، فإن الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على استثناء من هذا الحظر، يشمل عدة حاالت

وفيما بين األصول والفروع، ومن مؤسس إلى آخر في الشركة، وكذلك  إلى الورثة،أجازت هذه الفقرة انتقال السهم التأسيسي 
  إلى الغير بقرار قضائي، أو نتيجة بيعه في المزاد العلني، وفق أحكام القانون.انتقالها 

ها أن حكم حظر التصرف باألسهم التأسيسية، وفقًا لهذا القانون، ينطبق على األسهم النقدية مننشير ابتداًء إلى 
على أيضًا فإن حكم هذا االستثناء، الخاص بإجازة انتقال األسهم التأسيسية في الحاالت المذكورة، ينطبق  ،وبالتاليوالعينية، 

ألسهم العينية التي يمكن أن تصدر الحقًا ل التأسيسية. أما بالنسبة واألسهم النقديةالتأسيسية، كال النوعين: األسهم العينية 
تكون محًال لهذا  وفقًا للقانون األردني، فإنها لنيوجد حظر على تداولها  والتي الزيادة رأس مالها،  لتأسيس الشركة، عند

  ونحن نسجل المالحظات التالية على هذا االستثناء الوارد في القانون األردني: االستثناء.

 ؛سهم إلى الورثة ال يحتاج إلى النص عليهانتقال األسهم التأسيسية إلى الورثة، رغم أن انتقال األهذا القانون أجاز : أوًال
  فاألسهم ستنتقل من المؤسس المتوفى إلى ورثته كبقية ممتلكاته وأمواله.

في هذا الشأن، نجد أن هذا األخير نص في  1981) لسنة 159رقم ( وبالمقارنة مع ما نص عليه قانون الشركات المصري
من ورثة المؤسسين إلى الغير،  - بطريق الحوالة–انتقال األسهم العينية على إجازة  منه )45الفقرة الثالثة من المادة (
  في حالة وفاة المؤسس.

فهو يتيح المجال لورثة المؤسس للقيام ببيع أسهم مورثهم، إن كانوا غير مهتمين  ؛ونرى أن مسلك المشرع المصري أفضل
  بالبقاء كمساهمين في الشركة.

بخالف قوانين درجة القرابة،  فإنه لم يحددعلى جواز انتقال األسهم بين األصول والفروع، القانون األردني عندما نص  ثانيًا:
نقل األسهم من  ) منه171في المادة ( الذي أجاز، 2016) لسنة 1مثًال، قانون الشركات الكويتي رقم ( أخرى، منها،

  ط.الدرجة الثانية فق حتى المؤسس أو ورثته إلى األقارب

هذه ينص على إمكانية انتقال  على إمكانية انتقال األسهم التأسيسية من مؤسس إلى أخر، دون أن ون األردنيالقاننص  ثالثًا:
رقم  المصريالشركات األسهم من المؤسس إلى عضو مجلس إدارة يريد تقديمها كضمان إلدارته، مثلما فعل قانون 

  ) منه.45، في الفقرة الثالثة من المادة (1981) لسنة 159(
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القانون بعض القوانين، مثل بخالف شروطًا أو إجراءات معينة النتقال هذه األسهم،  القانون األردني لم يشترطًا: رابع

التي يشترط فيها إعالن الشركة بالحوالة ، الحاالت بطريق الحوالةهذه أن يتم انتقال األسهم في الذي اشترط المصري، 
  . )Al Qalyoobi, 2016, p.767( اية القيد والتأشير في سجل الشركةأو موافقتها عليها، بما يعنيه ذلك من عدم كف

المشرع اعتبر أنه في هذه الحاالت وباالنتقال إلى مناقشة أسباب هذا االستثناء الوارد في القانون األردني، فيبدو أن 
ر من أثر الدعاية التي تواكب كما تنتفي الخشية على الجمهووالرغبة في التربح غير المشروع،  ،تنتفي شبهة الغش والخداع

  األسهم فيها. تأسيس الشركة المساهمة، مما حدا بالمشرع إلى إجازة انتقال 

أو أو بينهم وبين أصولهم وفروعهم، فالتصرف في األسهم في تلك الحاالت يكون فقط داخل الشركة بين مؤسسيها، 
أو نتيجة  ،بقرار قضائيأو منهم إلى الغير إلى الغير،  بينهم وبين أحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو من ورثة أحد المؤسسين

لجمهور من خالل التالعب في لاستغالل وخداع  كون هناكحيث ال يتصور في مثل هذه الظروف أن ي ،في المزاد العلني ابيعه
  . (Radwan, 2004, pp.321-322) أسعار هذه األسهم

على  (النقدية والعينية) فيما بينهم، ال يمثل في جوهره استثناًء انتقال أسهم المؤسسين غير أنه يجدر التنويه إلى أن
ذلك أنه ال يعني جواز تداولها في سوق األوراق المالية، وانتقالها بحرية، كباقي أسهم  ؛قاعدة حظر تداول أسهم المؤسسين

لمؤسس الذي ُنقلت إليه، وذلك مقيدة التداول، وحبيسة لدى ا ستبقى تلك األسهمالشركة الجائز تداولها كقاعدة عامة، بل 
    (Al Qalyoobi 2016, p.767) .للمدة المنصوص عليها قانونًا بهذا الشأن

 ,Tadrus) الغيرما يعني أنه ال يتصور أن يلحق ضرر بهذا الحظر ما زال قائمًا عليهم تجاه الغير، وهذا يعني أن 
p.331)، خشى على المؤسسين من أ فإنه ،وفي ذات الوقتفالحظر يدور وجودًا وعدمًا مع الحكمة  ؛ثر الدعاية المضللةال ي

  سهم إذا جرى بين المؤسسين أنفسهم.والغاية التي توّخاها المشرع من ورائه، فال مبرر لحظر تداول تلك األ

كما نص الذي يريد تقديمها كضمان إلدارته، ، وبالنسبة النتقال أسهم المؤسس إلى أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
فإن هناك من يعتبر أن هذه الحالة أيضًا ال تشكل استثناًء فعليًا على قاعدة حظر التداول،  على ذلك القانون المصري،
سيستمر الحظر قائمًا على تداولها، ألنها ستكون "أسهم ضمان"، وذلك كما هو الحال بالنسبة  استنادًا إلى أن هذه األسهم

. وبالتالي فإن (Tadrus, p.331) فهذه األخيرة هي بدورها أسهم ضمان أيضًا ؛ارةلألسهم المملوكة أصًال لعضو مجلس اإلد
 ,Al Oraini) ممنوعة من التداول، حتى تنتهي عضوية من انتقلت إليه في مجلس اإلدارة - بهذه الصفة–تلك األسهم ستبقى 

2009, p.221).  

لى قاعدة حظر التداول، فإننا ال نتفق مع التبرير الذي فعليًا ع وإن كنا نوافق على مسألة أنها ال تشكل استثناًء ،ونحن
ذلك أن الفرق كبير بين أسهم المؤسسين المحظور تداولها بهذه  ؛قيل في هذا الشأن، والمتعلق بمسألة "أسهم الضمان"

ن سحوِلالصفة، وأسهم الضمان المحظور تداولها ضمانًا الستمرار أعضاء مجلس إدارة الشركة في عضويتهم في المجلس، 
  إدارتهم للشركة.

فأسهم المؤسسين يحظر تداولها، ألسباب مختلفة عن حظر تداول أسهم الضمان، وهو ما تناولناه بإسهاب في المبحث 
يريد ترشيح نفسه لعضوية  أو إلى أي مساهم ،األول من هذه الدراسة، أما االستثناء من ذلك، بنقلها من مؤسس إلى آخر

بمعنى أنه بعد انتقال هذه األسهم لتلك الغاية، يستمر حظر التداول عليها، للمدة الباقية  ؛ثناء ضيقمجلس اإلدارة، فهو است
لمملوكة للمساهم العضو في مجلس اإلدارة تفقد هذه الصفة إذا انتهت مدة افي حين أن أسهم الضمان  ،قانونًا لهذا الحظر

سباب. كما أن هذا المساهم العضو في مجلس اإلدارة يستطيع عضويته في المجلس، أو لم يعد عضوًا فيه ألي سبب من األ
ويزيد عددها عما هو محدد في النظام الداخلي للشركة، كشرط للترشح لعضوية مجلس  ،التصرف في األسهم التي يمتلكها

  اإلدارة.
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في القانون المصري، مثلما جاء أيضًا أما بالنسبة إلجازة التصرف في هذه األسهم من قبل ورثة المؤسسين إلى الغير، 
فيعد البعض ذلك من األمور المنطقية، ومما تمليه قواعد العدالة، نظرًا لوفاة المؤسس المالك لهذه األسهم، وانتقالها، كبقية 

إذ كان يمكن أن ال ينص القانون على هذا  ؛. لكننا نرى أن هذا التبرير غير كاٍف(Taha, 2018, p.241) ممتلكاته، إلى ورثته
 ،ستثناء، بحيث يستمر الورثة في االحتفاظ بأسهم مورثهم حتى نهاية مدة الحظر على تداولها، ثم يقومون بالتصرف بهااال

ر حاجة هؤالء الورثة إلى بيع هذه األسهم، أو أنه ال يهمهم االحتفاظ بها، فأجاز لهم التصرف بها لكن يبدو أن المشرع قد
   الحظر. للغير، بطريق الحوالة، قبل انقضاء مدة

هل يستطيع الغير المتنازل إليه من ورثة المؤسس عن أسهم هذا األخير التصرف فيها فور وهنا يثور تساؤل مفاده: 
يها قبل علالذي كان ساريًا  ،انتقالها؟ ال نرى ذلك، بل نرى استمرار حظر تداول تلك األسهم للمدة الباقية من الحظر

هو استثناء حقيقي من حكم عدم جواز إلى الغير الورثة انتقال األسهم من الخاص بنرى أن هذا االستثناء كما  االنتقال.
  التصرف باألسهم محل البحث، قبل انقضاء مدة الحظر على تداولها، وذلك بالمقارنة مع االستثناءين السابقين.

از نقل ملكية بجو، 28/3/1983قضائية، بتاريخ /)49) لسنة (856في الطعن (وقد قضت محكمة النقض المصرية 
عضاء أبطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض، أو منهم إلى أحد  ،استثناًء ،أسهم المؤسسين قبل مضي مدة الحظر

مجلس اإلدارة، أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة. وجاء في ذات الحكم أن تنازل الطاعن، وهو أحد مؤسسي الشركة، 
ه، وهو ليس من مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، يكون قد صدر على عن تلك األسهم إلى المطعون ضد
  . 6خالف القواعد المقررة في القانون

فقد استقر اجتهاد القضاء الفرنسي على أن هذا الحظر على تداول األسهم العينية ال يمنع انتقالها  ،وبخالف ذلك
بغير هذه  تداول األسهما، ومن ثم انتفاء المخاطر المحتملة في حالة بالحوالة المدنية، المتضمنة قبول الشركة أو تبليغه

  )Yamilki, 2006, p.235الطريقة (

الواردة ذكرها، لم ينص على االستثناءات المتقدم  ، فإنهالنافذ في الضفة الغربية 1964قانون الشركات لسنة وبالنسبة ل
 .إذ إن تلك االستثناءات، على وجه العموم، جاءت في محلها ؛كوهو جانب الصواب في ذلوالمصري، األردني  ينفي القانون

 تخفف من حدة حظر تداول األسهم العينية تحديدًا، واألسهم التأسيسية عمومًا. فهي

  المملوكة للدولةالعينية األسهم تداول المطلب الثاني: 

وقد تكون مساهمتها نقدية أو عينية، قد تكون الدولة أو أي من هيئاتها أو شركاتها مؤسسًا في شركة مساهمة عامة، 
  فهل يسري حظر التداول على األسهم التأسيسية، بشقيها العينية والنقدية، المملوكة للدولة أيضًا؟

فهناك من اعتبر أن هذا الحظر يشمل أسهم التأسيس التي تمتلكها الدولة،  ؛هذا التساؤل kاختلفت اآلراء في اإلجابة ع
في حين ذهب آخرون إلى غير ذلك، واعتبروا أنه ال يجب أن تكون أسهم  ،(Sami, 1999, p.349) باعتبارها أحد المؤسسين

ة الغش من جانب الدولة"، فضًال عن "تجنب وضع الدولة مشمولة بهذا الحظر، وذلك النتفاء "احتمال المغاالة ومظّن
  .(Sarkhoh, 1983, p.86) العراقيل أمام تحرك رأس المال العام، استهدافًا للمصلحة العامة"

ة الغش والمغاالة، فإنه صحيح يرد أصحاب الرأي األول على الثاني بأنه "إذا كان صحيحًا أن الدولة تنتفي لديها مظّن
ل كثيرًا حين اكتتابه بأسهم الشركة على وجود الدولة كمؤسس، ألن ذلك يعطيه ثقة أكبر بجدوى أيضًا أن الجمهور يعو

  .(Al Shammari, 1985-1986, pp.350-352) ادية، وبحرص الدولة على الرقابة على الشركة"الشركة من الناحية االقتص

فال يمكن فعًال تجاهل أهمية وقيمة وجود الدولة كمؤسس في  ؛ونرى أن هذا الرد يفند حجج أصحاب الرأي الثاني
مكن الدولة من التصرف بأسهمها التأسيسية، الشركة على القرار االستثماري للمكتتبين، وبالتالي ال يجوز مفاجأتهم الحقًا بت

  عينية. ونقدية كانت أ
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لم يتحدث  1997أما عن موقف القوانين محل الدراسة من هذه المسألة، فنالحظ أن قانون الشركات األردني لسنة 
وكذلك الحال  )، المتقدم شرحها.100عنها صراحة، ولم يذكرها ضمن االستثناء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (

نص في  ،بالنسبة لقانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، فإنه لم يتطرق لهذه المسألة، غير أننا نالحظ أن هذا القانون
على استثناء (أسهم الحكومة) من أحكام هذه المادة، التي تتعلق بالحجز على أسهم  ،) منه107الفقرة الثالثة من المادة (

بحدود النصاب الذي يؤهلهم لعضوية مجلس اإلدارة، طيلة فترة عضويتهم في المجلس، وحتى مضي  أعضاء مجلس اإلدارة،
  ستة أشهر على تاريخ انتهاء هذه العضوية، بحيث يحظر تداول هذه األسهم خالل تلك المدة. 

الشركة التي تساهم ؤهلها لعضوية مجلس إدارة يوهذا االستثناء يعني أنه إذا كانت الدولة تملك عددًا من األسهم، 
فيها، فإن هذه األسهم ال يجري الحجز عليها، وال تخضع لهذا القيد القانوني من قيود التداول، وهو ما يعني أن بإمكان 

  الدولة التصرف بها، حتى لو أدى ذلك إلى فقدانها النصاب المؤهل لعضوية مجلس اإلدارة.

ء األسهم العينية المملوكة للحكومة، سواء أكانت أسهمًا تأسيسية ويبدو أنه يمكن القياس على نص هذه المادة واستثنا
) من 79/1أم غير ذلك، من قيد حظر تداول األسهم العينية لمدة سنتين من تاريخ إصدارها، المنصوص عليه في المادة (

داولها قبل مضي مدة سنتين هذا القانون. وبتطبيق هذا القياس، فإنه إذا كانت األسهم العينية مملوكة للحكومة، فإنه يمكن ت
  على تاريخ إصدارها.

وقبل أن ننهي الحديث في هذه المسألة، نجد جديرًا بالذكر أن هناك من القوانين ما ينص صراحة على استثناء األسهم 
شركات منها قانون الومن حظر تداول األسهم التأسيسية، بشقيها النقدية والعينية،  ،أو أي من مؤسساتها ،المملوكة للدولة
) منه على أنه: "ال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم 171، الذي ينص في المادة (2016) لسنة 1الكويتي رقم (

إال بعد مضي سنتين ماليتين على األقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم 
  ...".العامة إلى الغير .. الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات.من

 األسهم (العينية) الناتجة عن عملية االندماجتداول المطلب الثالث: 

ويحصل هذا االندماج إما بالمزج أو ، تجيز تشريعات الشركات عادًة عملية االندماج بين الشركات بشروط وقيود معينة
ة وإنشاء شركة جديدة، يتشكل رأس مالها من مجموع االتحاد بين شركتين أو أكثر، مما ينتج عنه انقضاء الشركات المندمج

الذمم المالية للشركات المندمجة، أو أن يحصل من خالل قيام شركة تسمى الشركة الدامجة بضم شركة واحدة أو أكثر، هي 
  .الشركة أو الشركات المندمجة، التي تقدم ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة، فيزداد بها رأس مال هذه األخيرة

ن طريق الحصص العينية، أما في حالة ، عويعتبر االندماج في حالة الضم كأنه زيادة في رأس مال الشركة الدامجة
من خالل تقديم حصص عينية، هي التي تشكل رأس مال هذه  ،فيعتبر إنشاًء للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج ،المزج

  . (Al Qalyoobi, 2016, p.768) الشركة الجديدة

ضمن حديثنا عن مسألة تداول األسهم العينية والقيود عليها، هو  وما يجعلنا نتناول حالة األسهم الناتجة عن االندماج
أن موجودات الشركة أو الشركات المندمجة تعتبر بمثابة حصة عينية يزيد بقيمتها رأس مال الشركة الدامجة في حالة 

لشركة الجديدة الناتجة عن االندماج، في حالة االندماج بطريق المزج. وفي االندماج بطريق الضم، ويتكون منها رأس مال ا
َتصدر مقابل تلك الحصة أسهم لصالح مساهمي الشركة أو الشركات المندمجة، باعتبارهم مساهمين في الشركة  ،الحالتين
 هم في الشركة أو الشركات المندمجةأو الجديدة الناتجة عن االندماج، بحيث ُتوزع عليهم بنسبة ما كان لهم من أس ،الدامجة

(Al Oraini, 2009, p.416).  

وقد استثنت التشريعات محل هذا البحث أسهم الشركات األطراف في عملية االندماج، وهي أسهم عينية كما ذكرنا، من 
أن اعتبار االندماج  للمدة الزمنية المحددة لذلك في تلك التشريعات. وسبب هذا االستثناء ،قيد حظر تداول األسهم العينية

لحظر تداول األسهم الناتجة عن عملية االندماج، سيؤدي إلى إحجام المساهمين عن اتخاذ قرارات بالدخول في  سبب
، وهو ما (Basboos, 2010, p.113) عمليات االندماج، خاصة أن أسهمهم كانت قد حظرت من التداول عند تأسيس الشركة
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تي جمدت فيها أسهمهم من التداول، فيصعب تصور قبولهم بحظر جديد على تداولها، بسبب يعني تضاعف الفترة الزمنية ال
  .  (Mehriz, 2000, p.643) عملية االندماج

إلى الغش، الذي يمكن أن يقع  قًافإن هذا االستثناء الخاص باالندماج، ال يجوز أن يكون وسيلة أو طري ،لكن بالمقابل
ة أو الشركات المندمجة، وبالتالي فإن األصل أن تكون هناك شروط بهذا الشأن، تتعلق عند تقدير قيمة موجودات الشرك

 ،(As Sageer, 2004, p.521) قبل االندماج ،تحديدًا باشتراط مضي مدة معينة على تأسيس الشركة أو الشركات المندمجة
  وهو ما تفاوتت نظرة القوانين محل الدراسة إليه، على النحو الذي سنوضحه.

ال يسري منع التداول على األسهم ) من قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية أنه: "79/4د جاء في المادة (فق
العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة، كانت أسهمها متداولة قبل االندماج". يؤكد هذا النص صراحًة على أن األسهم 

قبل  صًالأتداول أسهم الشركة المندمجة إذا كانت متداولة م يجيز المعطاة لمساهمي الشركة المندمجة هي أسهم عينية، ث
االندماج، بسبب مضي المدة المطلوبة بعد تأسيسها لتداول أسهمها، ما يعني أنها تعيش حالة من االستقرار والوضوح بشأن 

ل لخداع الجمهور بدعاية بما في ذلك قيمة أسهمها، وأنه ال مجا ،(Al Takroori & Bader, 1999, p.221) مركزها المالي
عطى لمساهمي هذه ُتأي أن األسهم العينية التي  ؛(Al Takroori & Al Sinnawi, 2014, p.231) كاذبة في هذا المجال

 ,Jaradat( ، إذا كانت أسهمها متداولة فعًال قبل االندماجالشركة المندمجة تكون قابلة للتداول فور إتمام عملية االندماج
2012, p.57.(  

قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، ألن هذا  المشرع أحسن صنعًا في النص على هذا االستثناء في نشير إلى أنو
يشمل  - أي الحظر–فهو  ؛القانون يحظر تداول األسهم العينية قبل مرور سنتين على إصدارها، مهما كان توقيت إصدارها

فإنه إذا  ،وبالمقابل ركة، وليس فقط األسهم العينية التأسيسية، كما أوضحنا.التي تصدر خالل فترة حياة الش األسهم العينية
كانت أسهم الشركة المندمجة غير متداولة قبل االندماج، فإن قيد التداول على أسهمها يبقى قائمًا إلى أن تنقضي المدة 

  المقررة قانونًا لهذا القيد.

ة ممثًال في جزء منه بأسهم متداولة، وفي جزء آخر بأسهم غير غير أنه قد يحدث أن يكون رأس مال الشركة المندمج
ن االستثناء من قاعدة حظر تداول األسهم العينية ال ينطبق إال على عدد من األسهم التي إمتداولة، هنا يمكن القول 

 ،داول قبل االندماجالذي كانت أسهمه قابلة للت ،تصدرها الشركة الدامجة، يتناسب مع الجزء من رأس مال الشركة المندمجة
 ون أسهمًا لها ذات الخصيصةأما المساهمون في الشركة المندمجة، الذين كانت أسهمهم غير متداولة قبل االندماج، فيتلّق

(Sarkhoh, 1982, p.371).  

إذا كانت أسهم الشركة الدامجة هي التي يسري عليها حظر التداول؟ نرى أن هذا الحظر يبقى  لكن ما هو الحال
أي أن  ؛قيام هذه الشركة الدامجة بضم الشركة المندمجة إليها، على استمرار هذا الحظرلمرًا، وال أثر لعملية االندماج ومست

هذا القيد يسري على الشركة المندمجة فقط، فال يشترط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الدامجة وقت االندماج 
رها هذه الشركة الدامجة كمقابل للحصة العينية التي تلقتها من الشركة مدة معينة، وبالتالي تكون األسهم التي ستصد

المندمجة غير خاضعة للحظر، وقابلة للتداول الفوري بمجرد إصدارها، بينما ال تزال أسهم الشركة الدامجة، التي أصدرتها 
  . (As Sageer, 2004, p.517) عند تأسيسها، خاضعة للحظر، لعدم مضي سنتين عند االندماج على تأسيس هذه األخيرة

هذا ولم ينظم هذا القانون حالة االندماج بطريق المزج أو االتحاد، التي يتم فيها إنشاء شركة جديدة من خالل 
الحصص العينية التي تقدمها الشركات الداخلة في االندماج كرأس مال للشركة الجديدة، ونرى أنه يمكن تطبيق ذات الحكم 

هما غير متداولة قبل يأنه إذا كانت أسهم إحدى هاتين الشركتين الداخلتين في عملية االندماج أو كلتبمعنى  ؛في هذه الحالة
االندماج، فإن هذا الحظر يستمر أيضًا بعد االندماج على أسهم الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج، للمدة الباقية النقضاء 

  هذا الحظر. 
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فإنه، بخالف قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية، لم يحدد  1997سنة أما بالنسبة لموقف القانون األردني ل
 ،، واكتفى بالنص(Basboos, 2010, p.113) صراحة نوع األسهم الناتجة عن االندماج، وما إذا كانت أسهمًا نقدية أم عينية

إذا كانت  ،ها بمجرد إصدارها)، التي تنظم حالة االندماج بطريق الضم، على "جواز تداول أسهم1/أ/222في المادة (
  الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة، وانقضى على تأسيسها المدة المحددة في قانون األوراق المالية".

فاألسهم الصادرة عن الشركة الدامجة، بعد تقييم صافي أصول وخصوم الشركة المندمجة، التي تعادل الزيادة في رأس 
بمجرد إصدارها، إذا توافر الشرطان المشار إليهما، وهما أن تكون الشركة الدامجة  مال الشركة الدامجة، يمكن تداولها

  شركة مساهمة عامة، وانقضى على تأسيسها المدة المحددة في قانون األوراق المالية. 

قد مر يعني أن هذا القانون لم يشترط، لجواز تداول األسهم في هذه الحالة، أي فور تمام االندماج، أن يكون  وهو ما
على تأسيسها مدة معينة، بل يشترط ذلك فقط بالنسبة ألسهم الشركة الدامجة، وهذه مسألة منتقدة بنظرنا، ونرى أن هذه 

 وليس فقط بالنسبة للشركة الدامجة، تجنبًا للتحايل والخداع، واستغالل االندماج ،الشروط يجب مراعاتها بالنسبة للشركتين
قبل مضي المدة المقررة لذلك، فتلجأ الشركة إلى االندماج بشركة أخرى أسهمها متداولة،  ،لاللتفاف على منع تداول األسهم

  . كي يتمكن مساهمو األولى من تداول أسهمهم من خالل الثانية

/د) من القانون األردني، ومفاده أن 225فإن ما يحد من سلبيات هذا األمر هو ما نصت عليه المادة ( ،وعلى العموم
يجب أن يقدم مرفقًا ببيانات ووثائق منها: "البيانات المالية آلخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة في  طلب االندماج

وهو ما يعني أنه يجب أن تكون قد مضت على تأسيس الشركتين الدامجة ، االندماج، مصادقًا عليها من مدققي الحسابات"
أصًال الحظر على تداول أسهمهما التأسيسية (بشقيها العينية  وبانقضاء هذه المدة يكون قد انتهى، والمندمجة مدة سنتين

  .(Abu Zeineh, 2012, p.256) القانونوالنقدية)، وفقًا ألحكام هذا 

لموقفه ونظرته لكل من األسهم التأسيسية  ًاربما يكون موقف القانون األردني في هذا الشأن امتداد ،وعلى أية حال
بشقيها النقدية والعينية، فوضع القيود  ،فهو ساوى بين األسهم التأسيسية ؛أشرنا إليه واألسهم العينية، على النحو الذي

الزمنية على تداولها، وبالمقابل لم يضع مثل هذه القيود على تداول األسهم العينية التي تصدر خالل فترة حياة الشركة، وهو 
صافي أصول وموجودات الشركة أو الشركات المندمجة  تطبيقه في حالة االندماج، التي يشكل فيهاوما يمكن القياس عليه 

  حصصًا عينية. 

ومع ذلك، فإننا نرى أنه يمكن تطبيقه على االندماج  .حالة االندماج بطريق الضم فقطفإن ما تناولناه ينظم  ،كرناوكما ذ
تكون الشركات الداخلة في  /د) من القانون األردني أن225بطريق المزج، خاصة في ظل ما أشرنا إليه من اشتراط المادة (

شأ عن تنفإذا رغبت شركتان أو أكثر في االندماج بطريق المزج، بحيث  .عملية االندماج لديها بيانات مالية عن آخر سنتين
 التأسيسية سهماألاندماجها شركة جديدة، فإن أسهم هذه الشركة الجديدة تكون قابلة للتداول فور إتمام االندماج، ألن 

على - سنتين مدة نظرًا لمضي  قبل االندماج، كانت قد أصبحت قابلة للتداولالشركات الداخلة في االندماج،  للشركتين أو
  على تاريخ تأسيس كل منها. -األقل

أي أنه ال يجوز النظر إلى أسهم الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج بطريق المزج كأسهم تأسيسية، تخضع للحظر 
 -كما ذكرنا–سيسية (بشقيها النقدية والعينية)، وبالتالي فإن أسهم تلك الشركة الجديدة تكون المفروض على األسهم التأ

  قابلة للتداول فور إتمام عملية االندماج. 

تنص على وقف تداول أسهم الشركات الراغبة في االندماج،  األردني ) من القانون226تجدر اإلشارة إلى أن المادة (
وسوق تداول  ،وهيئة األوراق المالية ،جالس إدارتها بتبليغ قرار االندماج لمراقب عام الشركاتاعتبارًا من تاريخ قيام م

ومركز إيداع األوراق المالية، ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات االندماج  ،األوراق المالية

على ، في حالة االندماج بطريق المزج، ردني لم يفرض قيودًاأن المشرع األ ستفاد منهونرى أن هذا الحكم ي. وتسجيلها
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 ,Abu Zeineh) تداول أسهم الشركة الناتجة عن االندماج، وأنه يمكن تداول هذه األسهم بعد انتهاء إجراءات االندماج
2012, pp.257-258).  

  مةالخات

في كل من نية في شركات المساهمة العامة، تداول األسهم العي القيود القانونية علىفي هذه الدراسة موضوع  ناولنات
 1997) لسنة 22النافذ في الضفة الغربية، وقانون الشركات األردني رقم ( 1964) لسنة 12قانون الشركات رقم (

   .1981) لسنة 159المصري رقم ( الشركات قانونمع بعض اإلشارات المتفرقة إلى وتعديالته، 

همة العامة لقاء ما يقدم من حصص عينية في الشركة، وهذه الحصص قد يتم تصدر األسهم العينية في شركات المسا
تقديمها إما خالل مرحلة تأسيس الشركة من قبل المؤسسين (أسهم تأسيسية)، أو الحقًا خالل فترة حياتها، عند زيادة رأس 

  يحصل مقدموها على أسهم عينية. ،وفي كلتا الحالتين .مالها

وى، كقاعدة عامة، مع األسهم النقدية، فيما يترتب عليهما من حقوق والتزامات، غير أن وهذه األسهم العينية تتسا
. معينة خصوصيتها تؤدي إلى وجود بعض األحكام الخاصة بها، وتحديدًا فيما يتعلق بتداولها، الذي يخضع لقيود قانونية

  لية:  التا النتائج الرئيسيةوبناء على ما تناولناه في هذ الدراسة، خلصنا إلى 

 تداول األسهم التأسيسية، بشقيها النقدية والعينية، قبل مرور  1997) لسنة 22قانون الشركات األردني رقم ( حظر
هذا الحظر على  ،النافذ في الضفة الغربية 1964) لسنة 12قانون الشركات رقم ( قصر ، بينماسنتين على إصدارها

 .لتأسيسيةاألسهم العينية التأسيسية دون األسهم النقدية ا
 النافذ في الضفة الغربية، تداول األسهم العينية المقدمة خالل فترة حياة  1964) لسنة 12رقم ( قانون الشركات حظر

 هذا الحظر 1997) لسنة 22قصر قانون الشركات األردني رقم (في حين الشركة، قبل مرور سنتين على إصدارها، 
 .عينية المقدمة خالل فترة حياة الشركةعلى األسهم العينية التأسيسية دون األسهم ال

  الخشية من أن تكون الحصص العينية التي  يها، هورالعينية، أيًا كان وقت صد حظر تداول األسهم قيدمن الحكمة
صدرت تلك األسهم مقابلها ُقدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، األمر الذي يضر بالمساهمين والدائنين، وينعكس سلبًا 

لضمان تقدير قيمة المختلفة وهذا على الرغم من اإلجراءات التي تنص عليها القوانين  ،المالي للشركةعلى المركز 
 الحصص العينية بصورة حقيقية.

  ال يقتصر قيد حظر التداول على الطرق التجارية للتداول، وإنما يمتد ليشمل التصرفات بالطرق المدنية، بحيث يشمل
 يها مالكو األسهم العينية، أيًا كانت طبيعتها. جميع التصرفات التي يمكن أن يجر

 ) 1964) لسنة 12ليس لتحول شكل الشركة من مساهمة عامة إلى خصوصية، أو العكس، وفقًا لقانون الشركات رقم 
 النافذ في الضفة الغربية، تأثير على قيد حظر تداول األسهم العينية، ألن هذا القيد يسري أصًال على كلتا الشركتين.

 انتقال األسهم يتمثل في إجازة قيد حظر تداول األسهم العينية، استثناء من على  قانون الشركات األردني نص
إلى ورثة مالكيها، وفيما بين األصول والفروع، ومن مؤسس إلى آخر في الشركة،  ،بشقيها العينية والنقدية، التأسيسية

، بينما لم ينص قانون أو نتيجة بيعها في المزاد العلنيوأجاز كذلك انتقال هذه األسهم إلى الغير بقرار قضائي، 
 الشركات النافذ في الضفة الغربية على هذا االستثناء.

 علق بحالة اندماج الشركات، على اعتبار أن ما تقدمه يتباستثناء على قيد حظر التداول  أخذت القوانين محل الدراسة
أو الناتجة عن االندماج، هو حصة عينية. وقد تفاوتت  ،دامجةالشركة أو الشركات المندمجة في رأس مال الشركة ال

جازة تداول أسهم الشركة أو الشركات المندمجة إ هوالستثناء هنا جوهر امدى هذا االستثناء، إال أن في هذه القوانين 
 بعد االندماج مباشرة، إذا كانت هذه األسهم متداولة قبل االندماج.

 نافذ في الضفة الغربية وقانون الشركات األردني، صراحًة، على استثناء األسهم لم ينص كل من قانون الشركات ال
 األسهم العينية، سواء أكانت أسهمًا تأسيسية أم غير ذلك.حظر تداول  المملوكة للدولة من
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افذ الن 1964) لسنة 12بإضافة األحكام التالية إلى نصوص قانون الشركات رقم ( وصينبناء على ما تقدم من نتائج، 
 في الضفة الغربية:

هذا الحظر على األسهم  ال أن يقتصرالعينية، األسهم النقدية و شامًال لألسهم حظر تداول األسهم التأسيسية يكونأن  -1
 العينية التاسيسية.

أن يشمل حظر تداول األسهم العينية جميع هذه األسهم، سواء ما صدر منها للمؤسسين خالل مرحلة تأسيس الشركة  -2
 در منها خالل فترة حياة الشركة، عند زيادة رأس مالها.أو ما يص

المتعلق بإجازة انتقالها بين المؤسسين أنفسهم، أو منهم إلى  قيد حظر تداول األسهم العينية، منباالستثناء  األخذ -3
 أعضاء مجلس إدارة الشركة، الذين يريدون تقديمها كضمان لحسن إدارتهم.

اول األسهم العينية، المتعلق بإجازة انتقالها من المؤسسين إلى أصولهم وفروعهم، األخذ باالستثناء من قيد حظر تد -4
 ومن ورثتهم إلى الغير.

أن يتم األخذ باالستثناءات السابقة بالنسبة لألسهم العينية الصادرة عند زيادة رأس مال الشركة، وعدم قصر تلك  -5
  االستثناءات على األسهم العينية التأسيسية.

بعد االندماج على تداول أسهم الشركة الجديدة استمرار الحظر على في حالة االندماج بطريق المزج،  ،يتم النصأن  -6
غير متداولة قبل  همايالداخلتين في عملية االندماج أو كلتوذلك إذا كانت أسهم إحدى الشركتين  الناتجة عن االندماج،

 .اء هذا الحظرللمدة التي كانت باقية قبل االندماج النقض وذلكاالندماج، 
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Abstract 

This research deals with the restrictions on the trading of in-kind shares in public shareholding 
companies. Such shares are awarded in exchange for in specie shares offered in the company, either by 
the founders, during the foundation phase of the company, or others, when increasing its capital during 
its lifetime. 

Although in-kind shares are generally subject to the same provisions as monetary shares and 
entail the same rights and obligations, the specificity of in specie shares has led to some provisions for 
in-kind shares issued against them, specifically with regard to restrictions on trading of these shares; 
i.e., prohibition from trading for a certain period as from the date of issuance. The research discusses 
the nature and justification of these restrictions; namely the fear that in specie shares for which in-kind 
shares were issued are valued at more than their real value, which harms shareholders and creditors 
and reflects negatively on the financial position of the company. 

The research shows that some laws imposed a ban on trading both foundational in-kind and 
monetary shares (i.e., those issued at the time of foundation of the company), with the exclusion of 
shares issued later on. Other laws imposed this ban on in-kind shares only, whether foundational or 
non-foundational. 

The research also addresses exceptions to the prohibition of trading in-kind shares, which do not 
conflict with the purpose of prohibiting their trading. Such exceptions include transfer of in-kind 
shares between the founders of the company or in case of merger of companies. 

Keywords: In specie shares, In-kind shares, Monetary shares, Foundational Shares, Share trading, 
Prohibition of trading. 

 
 الھوامش

فة الغربية جزءًا من المملكة األردنية الهاشمية، وما زال ساريًا في هذا القانون هو قانون أردني، صدر في الفترة التي كانت فيها الض  1
  الضفة الغربية، حيث لم يصدر قانون شركات فلسطيني حتى اآلن.

  https://www.cc.gov.egمنشور في موقع بوابة محكمة النقض المصرية:   2
  .85، ص1983، مشار إليه لدى: يعقوب صرخوه، 1980ار آذ 10حكم غير منشور لمحكمة االستئناف العليا الكويتية، صادر بتاريخ   3
منشور في "النشرة التشريعية والمبادئ القانونية الحديثة الصادرة عن محكمة النقض"، المكتب الفني لمحكمة النقض، جمهورية مصر   4

  .130، ص2017العربية، فبراير، 
 .2231، ص1999)، 8و7د ()، العد47، السنة (األردنيين منشور في مجلة نقابة المحامين 5
 منشور على موقع (بوابة مصر للقانون والقضاء): 6

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=55861  
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  ملخصال

تعتمد عليها في تخفيض مستويات  ةنت الجزائر الجباية البيئية كأداتب ،التخفيف من ظاهرة التلوثو ي إطار السعي لحماية البيئةف
من خالله تفرض و الحفاظ على سالمة البيئة،و للتشريع الضريبي وظيفة توجيه الجباية نحو مجابهة التلوث تالتلوث البيئي. لذلك أسند

فيزات الجبائية لألشخاص حالتو مختلف اإلعفاءات التشريع الضريبي شمليفي المقابل ، وعلى الملوثين للبيئة ارسومو الدولة ضرائب
   الذين يستخدمون في نشاطاتهم المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة تقنيات صديقة للبيئة.

  التشريع الجزائري. - جبائيةالسة اسيال ،ية الخضراءالجبا ،التشريع الضريبي ،حماية البيئة ،: التلوث البيئيالكلمات المفتاحية

 

   المقدمة

 بها االهتمام ازداد ولقد االقتصادي، والنشاط بالتنمية الوثيق االرتباط ذات الحديثة الدولية الرهانات أحد البيئة تعتبر
لذي شهده العالم منذ ظهور ن التطور التكنولوجي اأيما وس 1992 سنة" النمو حدودبـ" الشهير روما تقرير نشر منذ وتكرس

وأمام هذا التدهور البيئي في  ،ستهالك أدى إلى إرتفاع مستوى التلوثنتاج واإلوالتطور في مستويات اإل الثورة الصناعية
من أجل حماية البيئة من التلوث، من خالل تكييف  ستراتيجية وطنيةإإعتماد  سعت الحكومات إلى،رتفاع مستويات التلوثإ

ي تكييف أ ؛نظيمي بما يتوافق ومقتضيات ذلكالتالتشريعي و طارمع تحسين اإل ،ئي مع التوجهات البيئية الراهنةالنظام الجبا
 جميع األشخاص الطبيعية على الدولة تفرضها التي والرسوم الضرائب مجموعة في ذلك تمثليو لبيئة.الجباية مع متطلبات حماية ا

بيد أنه ال  .حقيق السياسة البيئية في كل دولةأحد روافد ت ةياآلليات الجبائية البيئأصبحت  ،وعليه المعنوية الملوثين للبيئة.و
. وقد سعت الدولة الجزائرية السياسة الجبائية العامة للدولة يمكن التحدث عن سياسة جبائية بيئية مستقلة بذاتها عن

 ونصوص قانونية وتكليف هيئات متخصصة تمن خالل سن تشريعاالرسوم البيئية و بدورها إلى إقرار مجموعة من الضرائب
  بينما تبقى البيئة هي الغاية. ،األداة أو الوسيلة هالبيئي، باعتبارتساهم في وضع حد لمختلف أنواع التلوث ا

الجزائرية  السياسة الجبائية تكريس إلى أي مدى تمفإن اإلشكالية التي تطرح في هذا السياق تتمثل في:  ،وعليه

   البيئي من أجل المحافظة على البيئة؟ في مكافحة التلوث

   فرضية البحث

 دورا فعاال في حماية البيئة السياسة الجبائية تلعبختبار صحة الفرضية اآلتية: إى لإ، فإنه يسعى على مشكلة البحثًا تأسيس
  المؤسساتية لتحقيق ذلك.و من حيث توظيف اآلليات القانونية

 لدراسات السابقةا

جل الدراسات  ، وإن كانهمة بسيطة ومكملة للدراسات السابقة التي تناولت الجباية البيئيةيعتبر هذا البحث مسا
ار أن الجباية باعتب،أي تناولته من المنظور اإلقتصادي ؛ذات طابع إقتصادي في مراجع موثقا بقة المتعلقة بذات الموضوعالسا

                                                        
  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
 الجزائر2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ،. 
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أثر تلوث من بين هذه الدراسات: "افحة التلوث وحماية البيئة.و ي لمكوالمالاآلداة ذات الطابع اإلقتصادي  ةالبيئية كانت بمثاب
الرسوم البيئية في توجيه و دور الضرائبودراسة: " ).Salmi Rachid, 2006( "الجزائرفي  البيئة في التنمية اإلقتصادية

  ).Al-Saeed Zannat, 2016" (السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية في الجزائر

المشرع  إصدار تشريعات جبائية من طرف سبب تأخرت القانونية في هذا المجال ربما إلى الدراساويعود كذلك إنعدام 
  الجزائري مع عدم التحديد القانوني الدقيق لمبدأ النلوث الدافع.

 أهمية الدراسة

باية البيئية تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل الموضوع الذي تعالجه، وتكمن هذه األهمية أساسا في اعتبار أن الج
تعتبر أداة ذات أهمية بالغة اعتمدتها جل دول العالم في محاربة التلوث البيئي،كما أن للجباية أهمية تجعلها احدى أهم 

   أدوات السياسة البيئية للحد من إنتاج واستهالك المواد الملوثة.

 هدف الدراسة

 اية البيئة من خالل إقرار سياسة تتوافقالدولة الجزائرية لحم التعرض لمدى توجه إلى هذه الدراسةنهدف 
مع تبيان الى أي مدى واكب المشرع الجزائري التحوالت اإلقتصادية  اإلسراتيجية الوطنية لحماية البيئة من أنواع التلوث.و

  .التوجهات البيئية الراهنة يخدموتنظيمية تتالءم وهذه المرحلة بما  من خالل اصدار نصوص قانونية

 المنهج المتبع

ي التحليلو الوصفي جيناستعملنا المنه ،شكاليةجابة على اإللى اإلإطة بمختلف جوانب الموضوع للوصول حالإل
اعتمد فقد ما المنهج اآلخر وأ ،طار التعريف ببعض المفاهيمإول في عتمدنا على المنهج األإكركيزتين في هذه الدراسة، حيث 

باستعمال التفكير والتحليل المنطقي للوصول الى نتائج مستخلصة من عليه في التعامل مع المعلومات التي تم تجميعها 
  الدراسة محل التحليل.

 تقسيم الدراسة

هذه  ، أوجبت عليناوفي هذا الشأن تم اإلعتماد على التقسيم الثنائي لخطة الدراسة.،من أجل التحكم في الموضوع
  هما:لوقوف على دراسة محورين أساسيين الدراسة ا

  .ول: مكانة تثمين حماية البيئة ضمن أهداف السياسة الجبائيةالمبحث األ -

  .المؤسساتية لتنفيذ السياسة الجبائيةو المبحث الثاني: اآلليات القانونية -

  المبحث األول: مكانة تثمين حماية البيئة ضمن أهداف السياسة الجبائية

 ،من أجل الحد من التلوثتنموي متكامل  هاته الجديدة نحو تكريس نمطوتوج نسجاما مع جهود المجتمع الدوليإ
 1997قمة كيوتو سنة و 1992سنة جانيرو  دي ريو وطبقا لتوصيات مختلف المؤتمرات الدولية، سيما قمة األرض في

حاولت  .التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون حول مشكلة اإلحتباس الحراري نتيجةة المنعقد 2002مؤتمر جوهانسبورغ سنة و
تحسين االطار و التوجهات البيئية الراهنة استراتيجية وطنية للبيئة مع تكييف نظام جبائي صديق للبيئة يخدم الجزائر بناء
جبائية هو القاسم ال والرسوم عتبار أن فرض الضرائبإب ،مقتضيات تعزيز حماية البيئةو التنظيمي بما يتوافقالتشريعي و
  د من مستويات التلوث. كما يظهر فيما يلي:للح كافة اإلصالحات الجبائية الدولية المشترك في

 نظام جبائي مع استراتيجية حماية البيئة من التلوث المطلب األول: إقرار

      من والتعديالت  ها عن طريق جملة من اإلصالحاتفيجاهدة الى تحسين مؤشرات الحوكمة إن الجزائر تسعى 
  طار سياسة جبائية بيئية فعالةإي الحد من التلوث فو ماية البيئةالنظام الجبائي وجعله فعاال في تكريس ح ستغاللإخالل 

)Yunus Ibrahim and Ahmad Yunus, 2008, p.182(.  
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  ماهية السياسة الجباية البيئية الفرع األول:

ض على إقتطاعات مالية عمومية تفر بأنها، أو الجباية اإليكولوجيةالجباية الخضراء،كما تسمى  أو ،تعرف الجباية البيئية
المنتجات و نها تفرض بشكل عام على األنشطةأأي ؛استخدامها آثار ضارة على البيئة نجم عنوالتجهيزات التي  المنتجات
 ).Masoud Mohamed, 2014, p.321-338( البيئةهي أيضا مجموعة االجراءات الجبائية التي لها تأثير على والملوثة. 

 نوع من بأنهاما تعرف الجباية البيئية ك واجراءات ضريبية تحفيزية. ،تاواتإو ،اورسوم ضرائب هذه االجراءات تتضمن:و
قتصادية لألشخاص إتوفير حوافز و هي مصممة الستيعاب التكاليف البيئيةو .االقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية اإلجراءات

  .نشطة المستدامة بيئياوالشركات لتعزيز األ

ا واسع واآلخر ضيق. فالمفهوم الواسع للسياسة الجبائية هو مأوله :مفهومين ها يأخذرفمصد السياسة الجبائية أما
  التي يتضمنها. والرسوم القراراتمجموع الخيارات التي تساهم في تثبيت أو تحديد خصائص نظام جبائي ما و

 راضالجبائي ألغ التشريع بصورة أدق استعمال أو،ستخدام الضريبةإ لىإ للسياسة الجبائية فينصرف الضيق أما المفهوم
  ).Saadi djilali, 2019, p.26ة (وأيضا بيئي اجتماعية ،قتصاديةإ

إستخدامها منها  ةض معيناغرأيمكن توظيفها كآلية عن طريق التشريع بهدف تحقيق يفهم أنه وبهذا المعنى االخير 
ى وظائفها التقليدية عن طريق اعتماد ضافة الإ.يفة المعاصرة للسياسة الجبائيةهي الوظو كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

آليات تتمثل في مختلف القواعد القانونية التي يتيحها التشريع الجبائي واالجراءات الجبائية ذات األهداف البيئية التي تأتي 
 استجابة لمتطلبات حماية البيئة.

  اهداف الجباية البيئية في اطار حماية البيئةو الفرع الثاني: خصائص

لى تحسين الوظيفة البيئية. حيث تتميز الجباية البيئية إاجراءات يهدف المشرع من خاللها  ذا تضمنتإعد بيئية الجباية ت
  بالخصائص التالية:

  .الجباية البيئية تعد األكثر مرونة لإلستجابة لمتطلبات حماية البيئة  -

  ). Abdel-Qader Awainan, 2018, p.75( لوثومعالجة أضرار الت األكثر تحقيقا إليرادات كافية لتغطية نفقات تخفيض هي  -

هذا من خالل تصميم ضرائب بيئية تضمن تغطية تكاليف السياسة البيئية ، وتحميل الملوث نصيبه من نفقات حماية البيئة -
)Bin Azza Muhammed,2016, p.104-123.(  

  .لبيئةالتجهيزات التي لها تأثير سلبي على او المعداتو جباية تفرض على المنتجات هي -

والتي لها تأثير على  إتاوات و،رسومو ،مجموع اإلجراءات الجبائية المفروضة عن طريق الدولة المتمثلة في ضرائب تشمل  -
  .)Abdel-Qader Awainan, 2018, p.78( البيئة

   ذه ه، وتساهم في تحقيق األهداف اإلقتصادية للتنمية المستدامة ألجل تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد -
            هذا له األثر اإليجابي على البيئةو لذلك تحول دون استنزافها، ،األخيرة تعامل على أنها محدودة

)Zidelmal Safia, 2014, p.157-182(.  

تحمل الجباية البيئية العديد من التحفيزات الجبائية لألشخاص المعنوية والطبيعية الذين يستخدمون في نشاطاتهم تقنيات  -
  ).Masoud Mohamed, 2014, p.326( للبيئةقة صدي

تعد من أنجع األدوات اإلقتصادية لحماية البيئة من خالل تنظيمها بقواعد قانونية تفرضها الدولة على األشخاص الملوثين  -
  .للبيئة

لهذا  ،ألوزونع ثقب اإضفاء البعد البيئي على الجباية جاء بسبب التدهور من ثلوث الهواء وارتفاع درجة الحرارة واتسا -
   .)Hosseini Kholoud, 2017, p.53( الخضراءبالجباية ى تسميتها اصطلح عل
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األحيان  التكريس ناجحا وفعاال في كثير منجعل الجباية البيئية تساهم في تكريس مبدأ الملوث الدافع حتى ان لم يكن هذا  -
  .)Moussaoui Jugurtha, 2017, p.51( البيئيةنظرًا لحداثة الرسوم 

تغيير سلوكياتهم اإلنتاجية واإلستهالكية األكثر تلويثا الى آخر أقل  علىكونها تجبر الملوثين  محفزا عد الضريبة الجبائيةت -
  ).Masoud Mohamed, 2014, p.321-338( تلويثا

حقق تتوبذلك تكنولوجيا صديقة للبيئة.  واستعمال ازالة التلوثو زيادة المداخيل المالية بغرض تمويل المشاريع البيئية- -
كذا و وال لتكريس هذه الحمايةوتوفير األم نقاص من التلوث،من خالل حماية البيئة عن طريق اإلاالزدواجية اإليجابية 

   .)Hosseini Kholoud, 2017, p.90( سهام في ميزانية الدولةاإل

  سا في مايلي:ما األهداف التي تتحقق من خالل الجباية البيئية من أجل حماية البيئة فتتمثل أساأ

غرس و تعديل سلوكهمت الضارة بالبيئة من خالل بتعاد على السلوكيالإلتحفز المنتجين والمستهلكين  ية البيئيةإن الجبا -
وبالتالي يتم التقليل من مستويات ،، وتنمية الشعور لديهم بأهمية حمايتها والحفاظ عليهاى البيئةثقافة المحافظة عل

النفايات الصلبة والسائلة والغازية خاضعة للتكليف الضريبي،  على االبتكار عندما تصبحكما تحفز المنتجين  .التلوث
أي البحث عن األساليب ؛ددة الضرائب طرقا لإلنتاج والنقل واستخدام الطاقة المتج سوف يطور دافعوعندئذ ف

  ).183-166ص،2017(سعيداني محمد السعيد ورحماني يوسف زكريا، ثايالتكنولوجية الحديثة األقل تلو

مخالفة  ردعهم عن أو .ق للبيئة بالمحافظة عليهاتحفيز المنتجين على اإلنتاج الصدي إلىالتشريعات الجبائية البيئية  تهدف -
  كل من يخالف قوانين حماية البيئة. علىعليهم بشكل غرامات مالية بفرض عقوبات  التشريعات البيئية

  يعة للمشاريع االقتصادية للحد من التلوث.للجباية البيئية الدور في اإلستجابة السر -

فقد كانت السبب الرئيسي في إنخفاض حجم النفايات  ؛مصادر التلوث المختلفة  محاربة الجباية البيئية كسياسة تهدف الى -
  .)Zidelmal Safia, 2014, p.157-182( المنزلية في العديد من الدول

ومن جهة  ،الكافية لتغطية نفقات تخفيض ومعالجة أضرار التلوث من جهة هدف مزدوج في تحقيق اإليرادات لجباية البيئيةل -
نتاج من خالل إعادة تدوير اإليرادات المحصلة لصالح العاملين تساهم في إعادة توزيع الدخل واإل أخرى

)Moussaoui Jugurtha, 2017, p.157.(  

الشركات على و إلى تحفيز المشروعات صوصالخ وجه على تهدفو.هذا بالنسبة ألهداف الجباية البيئية بصفة عامة
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10- 03 تضمن القانون الجزائري ،استخدام تكنولوجيا أقل تلويثا.و في هذا الصدد

 منه على 76 إذ نصت المادة ؛لى أن الرسوم اإليكولوجية تعتبر وسيلة لتحفيز حماية البيئةالمستدامة ما يدل ع
تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي ":مايلي

كما  ."تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة االحتباس الحراري والتقليص من التلوث بكل أشكاله
تخفيض  كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة منيستفيد ": مايلي من ذات القانون على77نصت المادة 

بحماية الساحل  المتعلق 2002فيفري  5 الموافق 02-02 من القانون 30نصت المادة  . وقد"في الربح الخاضع للضريبة
ل أخرى تتوافق تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيا غير الملوثة، ووسائ"وتثمينه على: 

تدامة للساحل والمناطق واستدخال التكاليف اإليكولوجية في إطار السياسة الوطنية لتسيير المدمج والتنمية المس
  .ة"الشاطئي

 57فقد نصت المادة .هيئة اإلقليم والتنمية المستدامةيتعلق بتفهو  2001اكتوبر 12مؤرخ في ال 20-01قانون الأما 
قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات واألقاليم واألوساط الواجب ترقيتها وفقا تحدد في ": مايلي منه على

األحكام القانونية يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية في إطار  ،ألدوات تهيئة اإلقليم المصادق عليها، عالوة على ذلك
 ."المعمول بها
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ائي آداة فعالة من التشريع الجب/أو جعل المشرع الجزائري من الجباية البيئيه ،والمحافظة عليها طار حماية البيئةإفي 
مكرسا التوجه البيئي على المستوى  ،الذي يعتبر محرك محاربة التلوث مستعينا بمبدأ الملوث الدافع ،أجل تحقيق ذلك

  ائي.التنظيمي الجبو التشريعي

  الفرع األول: مبدأ الملوث الدافع كأساس قانوني للجباية البيئية

حماية  نجازات معتبرة في مجال تفعيل متطلباتإئة يمنح مجموعة من المزايا تحقق ن توظيف الجباية في مجال البيإ
الذي  ألساسيالمحرك ا لهذا يعتبر مبدأ الملوث الدافع ).Munawar Osirir and Hamo Muhammad, 2010( البيئة

  د الجباية البيئية.إيجابموجبه تم 

من طرف  1972ظهر ألول مرة سنة الذي  "الملوث الدافع"القانوني  المبدأ أساس فرض الجباية البيئية وليد إن
وتكرس  رذثم تج ،)Abdel-Qader Awainan, 2018, p.86( أقره اإلتحاد األوروبيو التنمية اإلقتصاديةو منظمة التعاون

 اذ يعتبره الكثير من فقهاء القانون أساس الجباية االيكولوجية ؛خاصة في األنظمة الجبائية ،لف النظم القانونيةفي مخت
)Hosseini Kholoud, 2017, p.96 مكافحة التلوث الذي). فمضمون هذا المبدأ هو جعل الملوثين يتحملون نفقات 

حدى إويعتبر هذا المبدأ  .لبيئة في إطار التنمية المستدامةماية اوهو يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم ومقاصد ح ،يتسببون فيه
  المالية الهامة في تكريس الحماية القانونية للبيئة. دواتاأل

فالشخص الذي يمارس نشاطا ملوثا ويتسبب في  ؛الغنم بالغرم :مبدأ الملوث الدافع أساسه القاعدة الشرعية ،إذن
من التلوث  من مقتضيات العدالة أن يساهم في نفقات الوقاية ، عليهكافة مجاالتهب ضرر للغير أو المحيط البيئيالمقابل ب

  التي تكون في صورة ضرائب ورسوم بيئية.بتحمل تكاليف التلوث 

أي كأنما يعطي حق التلوث للمنتج الملوث،  ؛الخلل بعد وقوعه وإنما جاء ليصحح ،إن هذا المبدأ ال يمنع تلوث البيئة
ليه تحمل نفقات اآلثار السلبية المرافقة لنشاطه، ودفعها للسلطات العمومية التي تقوم بإصالح ما أفسده علكن في المقابل 

  نيابة عنه ترسيخا لسيادة الدولة في حماية ترابها البيئي.

ارب المصالح على المستوى تض تكمن فياقتصادية معقدة و غير أن تطبيق هذا المبدأ قد عرف إشكاالت قانونية
إنتاج  نتاج بضائعها يمكن أن تكون أعلى منإألن تكلفة  ،صدرت قواعد قانونية حامية للبيئةأالتي  الدول خاصة تلك،الدولي

يتطلب تنسيقا دوليا في مجال وضع التدابير  ليست لها قوانين مكافئة وهذا المنتجة من طرف بلدان أخرى السلع نفسها
   .)Bin Azza Muhammed, 2016, p.163( الجبائية

ن هذا المبدأ قد يصعب تطبيقه أحيانا، خاصة عندما يتعذر تحديد الملوث الحقيقي في الموارد المشتركة أعتقد أو
واتفاقيات  هذا المبدأ بقوانين إرفاقولهذا ال بد من . الي البحار والغالف الجوي لألرضعلى المستوى الدولي، كمياه أع

يصعب و .وكيفية تحصيل كل منهما لحقوقه المادية ،من هو الضحيةمن هو المتسبب الحقيقي في التلوث، ودولية تحدد 
 النصوص القانونية وقصور ،مبدأ الدافع الملوث من طرف المشرع الجزائري حداثة تبني بسبب ض الواقعتطبيقه على أر

صيل تح بخصوص حديداوت ،الدافع الملوث دأبم ديتجس في هذا منتج عنه تسجيل عجز ،تحديد كيفية تطبيقهفي  التنظيميةو
في القوانين محل الدراسة، بالمقارنة مع الضرر البيئي المحتمل  مقدار الرسوم المفروضة ياب تسجيلوأمام غ .الضريبة البيئية

  تخدم اشكالية الدراسة. إمكانية التوصل الى نتائج فقد حال ذلك دونأو المخاطر البيئية المحتملة، 

  لتشريع الجزائريالفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع في ا

 ،10- 03(القانون رقم  تنمية المستدامة) من القانون المتعلق بحماية البيئة في اطار ال03المادة الثالثة ( نصت
مع  بب في إلحاق الضرر بالبيئة،تكاليف التلوث الذي يتسبب فيه أو يمكن ان يتس جميعتحمل يى أن الملوث عل. )2003

  بيئتها الى حالتها األصلية.و واعادة األماكن من التلوث اذ كل تدابير الوقاية والتقليصخات
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    التلوث عندما يدفع نفقات مكافحة الملوث  ألن ،دافع مرتبط بمبدأ المشاركةن مبدأ الملوث الأهذا النص  ومفاد
         وليةأساس المسؤومعناه أن  .)Moussaoui Jugurtha, 2017, p.157(ترقية البيئة و يكون قد شارك في عملية حماية

           كما تم إدراجالوقاية. و أي على أساس نظرية المخاطر ؛مكن أن يكن بخطأ أو بدون خطأيعن الطرف البيئي 
               لى إنفقات اعادة األماكن  علما بأن ،التلوث اعادة األماكن الى حالتها األصلية قبل وقوع وثالتل لىعالنفقات المترتبة 

     هذا ما يحقق التكامل مع مبدأ التنمية المستدامةو .ية تدخل في صميم التعويض عن الضرر البيئيحالتها األصل
)Munawar Osirir and Hamo Muhammad, 2010, p.92(.  

اذ يتضمن هذا النظام مجموعة  في األصل نظاما ردعيا؛ يعد النظام الجبائي البيئي وتأسيسا على مبدأ الملوث الدافع،
والرسوم المفروضة على الملوثين الذين يحدثون أضررًا بالبيئة من خالل المنتجات الملوثة الناجمة عن  بمن الضرائ

  نشاطاتهم االقتصادية المختلفة.

 ،المتعلق بحماية البيئة تنظيمات تنسجم مع متطلبات التوجهو هذا فقد أوجد المشرع الجزائري تشريعات،إلى جانب
 السنوية ئي بواسطة مختلف قوانين الماليةدخلت على النظام الجباأالقانونية التي  مختلف التعديالتوذلك من خالل 

 ،كالقانون المتعلق بالنفايات ومراقبتها ،ت متزامنة مع هذا التوجه الجديدالتكميلية، ناهيك عن النصوص القانونية التي جاءو
تسيير الكوارث و خطار الكبرىاألنون المتعلق بالوقاية من والقا ،التنمية المستدامة إطارانون المتعلق بحماية البيئة في القو

 طار التنمية المستدامة.إفي 

  المؤسساتية لتنفيذ السياسة الجبائيةو المبحث الثاني: اآلليات القانونية

 صياغةستحداث وإالى  1992الجزائر سنة  لحماية البيئة، لذلك سعت اعتمدت الجباية البيئية كأنجح الوسائل القانونية
 الغراماتو كالرسوم )،Salmi Rachid, 2006, p.210(بمقتضى قانون المالية ألول مرة تساهم في حماية البيئة تشريعات 

 سبب فيه الملوث للغير.تتفرض الدولة من خاللها التعويض عن الضرر الذي ي هي تشريعات جبائية بيئيةو تاواتواأل
الدولة  سسات تقومتطلب األمر أيضا تعزيز أدوات وهياكل ومؤ ،ة التلوثوباإلضافة الى الرغبة السياسية القوية في محارب

  وبالتالي المساهمة في تفعيل وتكريس السياسة الجبائية.،وتحصيل الضريبة البيئية بتسخيرها من أجل تقدير

  المطلب االول: فرض الرسوم البيئية في النظام الجبائي الجزائري

المعنوية الملوثين و جميع األشخاص الطبيعية على الدولة تفرضها التي والرسوم ضرائبال مجموعة في البيئية الجباية تتمثل
وقد صنفت الرسوم البيئية  فهذا يعني أن هناك بعدا بيئيا للجباية. ،بما أن الرسوم البيئية هي جزء من النظام الجبائيو للبيئة.

  كما يلي : في النظام الجبائي الجزائري

  الخطيرة على البيئة:و النشاطات الملوثة الرسم على الفرع األول:

 2000على التوالي سنتي عدل الم 1992من قانون المالية لسنة  117موجب أحكام المادة بأسس هذا الرسم 
المتعلق بالتنظيم  2006ماي  31المؤرخ في  188- 06تم تنظيمها من جديد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إذ؛ 2002و

  هي:الى أربع فئات وقد تم تصنيف المنشئات  مصنفة لحماية البيئةطبق على المنشآت الالم

  تخضع لرخصة الوزير المكلف بالبيئة.و المصنفة من الدرجة األولى المنشآت -

  تخضع لرخصة الوالي المختص اقليميا.و ة من الدرجة الثانيةالمنشآت المصنف -

  لشعبي البلدي المختص.تخضع لرخصة رئيس المجلس او المصنفة من الدرجة الثالثةالمنشآت  -

-06(المرسوم التنفيذي  رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص تخضع لتصريحو المصنفة من الدرجة الرابعةالمنشآت  -
188،2006(.  

 نجم عن نشاطها اإلستغاللي أخطار ومساوئ قدتللترخيص هي تلك التي  الخاضعة المصنفة المؤسسات نبأمع العلم 
 ، المحافظة على اآلثار والمعالموالبيئة الطبيعة حمايةوالفالحة، األمنو العمومية، النظافة الصحة على سلبية تأثيرات لها تكون
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خطرأومساوئ للمصالح  أي تسبب ال للتصريح فهي تلك التي الخاضعة المصنفة المؤسسات السياحية. أما المناطق وكذلك
  .)Moussaoui Jugurtha, 2017, p.150( المذكورة سالفا

سواء ما تعلق ،زوده بالكثير من النصوص التنظيميةو عناية كبيرةهذا الرسم  حظ أن المشرع الجزائري قد أولىالمالو
نظرًا لكونه العمود الفقري لكل ،تطبيق الرسم على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة ةبالمنشآت المصنفة أو بكيفي

معامل المضاعف من حيث تقنية ال/سواء من حيث مجال تطبيقه أو ،ئريالرسوم البيئية الموجودة في النظام الضريبي الجزا
  رداته.إيردعي أو من حيث الالتي تبرز طابعه 

  الرسوم المرتبطة باالنبعاثات الملوثةو الفرع الثاني : الضرائب

              قتصادية ذات المخرجات الملوثة للبيئةنتاجي للوحدات اإلذه الضرائب على مخلفات النشاط اإلتفرض ه
)Al-Saeed Zannat, 2016, p.82(.  رسوم خاصة على االنبعاثات و نبعاثات الجويةلى رسوم خاصة على اإلإوتقسم

  السائلة.

على التلوث  رسم التكميليلى الإتقسم هذه الرسوم الرسوم الخاصة على االنبعاثات الجوية أو الرسوم التكميلية:  - أوال
  لرسم على الوقوداو الطبيعة الصناعية يالجوي ذ

من  2002: أسس هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة الطبيعة الصناعية يرسم التكميلي على التلوث الجوي ذال -
 من المنشآت المصنفة والتي تتجاوز العقبة القانونية المسموح بها للتلوث نبعثالم الجوي أجل التقليص من التلوث

  ).21،2002-02القانون (

        الذي كان يمس البنزين  2002من قانون المالية لسنة  38أسس هذا الرسم بموجب المادة  ود:الرسم على الوق -
         يقتطع و .دج على كل لتر 1بمبلغ  ن رصاص،البنزين بدووالبنزين الممتاز،و :البنزين العادي،ةبأنواعه الثالث

 لى شركة نفطالإدفعه و توكل مهمة تحصيله. ويةلبتروليعاد دفعه كما هو الحال بالنسبة للمنتوجات او ناتج هذا الرسم
  ).21،2002-02القانون (

بالمياه المستعملة ذات المصدر  ة متعلقةيويشمل هذا الرسم رسوما تكميل الرسم الخاص على االنبعاثات السائلة: -ثانيا
  الشحوم.و بالزيوت الصناعي ورسوما أخرى متعلقة

لى حجم المياه إسبب انشاء هذا الرسم يعود ملة ذات المصدر الصناعي: إن الرسم التكميلي على المياه المستع  - أ
ولقد  .)11،2003- 02 (القانون الصناعية الملوثة الملقى بها سنويا في الوسط الطبيعي.و يحدد هذا الرسم

بل ستثمار في أجهزة معالجة المياه قاإلو تغيير تصرفاتهمعلى ين يالمصنف استحدث هذا الرسم من أجل تشجيع
  .)Zidelmal Safia, 2014, p.157-182( صرفها

من القانون رقم  61تحضير الشحوم بموجب المادة و الشحومو الرسم على الزيوت انشئالشحوم: و رسم الزيوت  - ب
من  66بموجب المادة  المعدل 2006قانون المالية لسنة  المتضمن 2005ديسمبر  31المؤرخ في  05-16

  .2018قانون المالية لسنة 

  الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبةو الضرائب :رع الثالثالف

  رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات.و لى رسم متعلق برفع القمامات المنزليةإبدورها تنقسم 

رسم التطهير، حيث يؤسس لفائدة البلديات التي تستعمل في مصلحة رفع يسمى ورسم رفع القمامات المنزلية:  - أوال
من رفع القمامات المنزلية،كما يؤسس سنويا رسم  يطبق على كل الملكيات المبنية التي تستفيدو القمامات المنزلية

  .)03،2003-477(المرسوم التنفيذي  خاص برفع القمامات المنزلية باسم المالك أو المنتفع
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 .2002مالية من قانون ال 203أسس هذا الرسم بموجب المادة  الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات: -ثانيا
ـ ب فتهتحدد تعر و،المخزنة من طرف المنتجينو يفرض هذا الرسم على عدم تخزين النفايات الصناعية غير المعالجةو

لى: رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات إويقسم  الخطيرة.و لخاصةدج للطن المخزن من النفايات ا 10500
 ،21- 02 (القانون تجة عن نشاطات العالجرسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات النا ،الخطيرة وو الصناعية السامة

2002(.  

من  64نصت المادة  ،وفي هذا الشأن الخطيرة:و الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية السامة  -  أ
 كمياتاللصناعي على المصدر ايؤسس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي "على أنه : 2018ن المالية لسنة قانو

  ."التي تتجاوز القيم المحددة

من أجل حث  تم إنشاء هذا الرسم الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الناتجة عن نشاطات العالج:  - ب
و/ أوالخطرة وتشجيعهم على عدم  الصناعيين أو منتجي هذه النفايات على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة

دج للطن  2400لعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات وتخزين النفايات ا
، 11-17 (القانون دج 30.000رجعي ليصبح قد عدل السعر الم 2018غير أن قانون المالية لسنة .المخزن
2017(.  

لقد و .أو المنتجة محلياالمستوردة  يقع هذا الرسم على األكياس البالستيكية الرسم على األكياس البالستيكية: - ثالثا
ستيكية هي كل تغليف األكياس البال و.)2004 ،22-03 (القانون 2004من قانون المالية لسنة  53أنشئ بموجب المادة 

 توظيف المواد البالستيكيةوالمخصص لتغليف  ينلمرتفع الكثافة ومتعدد البروبيلأوا المنخفض يثيليناإل مصنوع متعدد
  .)2009، 87-09نفيذي (المرسوم الت

 اذ يفرض على األطر؛2006من قانون المالية لسنة  60ة : أحدث هذا الرسم بموجب المادالرسم على العجالت - رابعا
 21في المؤرخ  117-07من المرسوم التنفيذي  05مادة ال لقد أمرتو المستوردة أو المصنوعة محليا. المطاطية الجديدة

مع إلزام  ،بيق الرسم على العجالت المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنعة محلياتط ةالمتعلق بكيفي 2007أفريل 
  المنتجيين بوجوب اظهار مبلغ الرسم المحصل من قبلهم على الفواتير المسلمة للموزعين.

  في تفعيل السيلسة الجبائية المطلب الثاني: دور الهيئات اإلدارية

لم يكن مرفوقا  لويجد طريقة الى التكريس الواقعي لم يكن لوالسياسة الجبائية ياسة البيئية إن التحالف الجديد بين الس
  قتراحه هي مهمة خالصة ألداة الضرائب.إوعداد التشريع الجبائي إ ةمليبإطار مؤسساتي قوي، يتكفل بتجسيده عمليا. لكن ع

  لتكريس التشريع الجبائي الفرع األول: دور المديرية العامة للضرائب كآلية

 ،المتضمن تنظيم اآلداة المركزية لوزارة المالية 2007نوفمبر  28المؤرخ في  364-07 جب المرسوم التنفيذيبمو
لقد . وكل مديرية فرعية تتشكل من مكاتب ومصالحو مديريات إلىكلي للمديرية العامة للضرائب التي تتفرع حدد النظام الهي

  : تتمثل أساسًا فيو ،م المديرية العامة للضرائبحددت المادة الخامسة من ذات المرسوم التنفيذي مها

 كذا تنفيذ التدابير الضرورية إلعداد وعاء الضرائبو التنظيميةو عداد النصوص التشريعيةإو قتراحإو السهر على دراسة -
  شبه الجبائية.و الرسوم الجبائيةو الحقوقو تحصيل الضرائبو تصفيتهاو

  االتفاقيات الدولية التي تحتوي على أحكام جبائية أو شبه جبائية.و بائية الدوليةمناقشة االتفاقيات الجو السهر على تحضير -

  التهرب الجبائيين.و تنفيذ التدابير الضرورية لمكافحة الغش -

  الرسوم أيا كانت طبيعتها.و الحقوقو بالضرائبالمتعلقة  القضائيةو داريةالسهر على التكفل بالمنازعات اإل -
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المرسوم  السيما مؤشرات نجاعة المصالح الجبائية ،دارة الجبائيةمردودية مصالح اإلو ة تسييرمراقبو توفير أدوات تحليل -
  .)2007-364-07( التنفيذي

  السهر على تحسين عالقات المصالح الجبائية مع المكلفين بالضريبة. -

  السياسة الجبائية للدولة التنظيم الجبائي في تنفيذو الفرع الثاني: أهمية مديرية التشريع

كان لزاما  ،دولة الجزائريةالنقدية التي شهدتها الو وبعد سلسلة اإلصالحات المالية ،في بداية تسعينات القرن الماضي
لى خلق تنظيم يهدف الى توضيح إ 1991مدت منذ سنة عف،تشريعية للمنظومة الجبائيةو وضع سياسة قانونية تهاعلى حكوم

الوسائل و اتبالنقص في اإلمكاني1992عد أن تميزت اإلدارة الجبائية قبل مهام إدارة الضرائب على اختالف مستوياتها ب
 التوجهات اإلقتصاديةو اصالح منظومتها الجبائية وجعلتها تتواكب مع اإلختيارات سلطاتباشرت ال ،نطالقا من ذلكإو.المادية
ه ذالضريبية للتطبيق الفعال لهارة بل تدعيم ذلك بإصالح هيكلي لإلد ،بعدم االكتفاء بسن التشريعاتوذلك  ،للدولة

  .التشريعات

 خالل الجــزائر عـرفتها االقتصادية التي باإلصالحات المـالي القطاع في اهاما طرف باعتبارها الجبائية اإلدارة تأثرت ولقد
   .بمهـام جديدة تتكفل  مستحدثةهياكل  إنشاء تم وعليه الفتـرة. تلك

دارة المركزية لوزارة المالية المتضمن اإل 364-07 المرسوم التنفيذي الخامسة من حددت المادة ،وفي هذا الصدد
ظيم الجبائيين تستحوذ على أهم غير أن مديرية التشريع والتن،في هيكل المديرية العامة للضرائب يات المركزية الثمانيالمدير

عداد مشاريع قوانين المالية في شقها إل لسياسة الجبائية للدولة من خالوبالتالي تنفيذ ا ،أدقها على االطالقو ختصاصاتاإل
 والحقوق واالتاوات والرسوم تتضمن جميع الضرائبو ،البرلمان للتصويت عليها إلى وتقديمها للحكومة لدراستها ثم الجبائي

  .)01(وزارة المالية الجزائرية، المديرية العامة للضرائب،ص وتحصيلها الواجب فرضها

أي ؛ تمثلة في تطبيق السياسة الجبائيةالم لمذكور أعاله مهام هذه المديريةالمرسوم او لقد حددت المادة الخامسة من 
  القيام بمايلي:

  قتراح النصوص القانونية.إو عدادإو دراسة -

  االتفاقيات الدولية.و كذا االتفاقياتو كل النصوص التطبيقية المرتبطة بهاو قتراحات تدابير قوانين الماليةإتحضير  -

  مديريات فرعية وهي: )4من أربع ( تتكون المديريةو

  يلي: تكلف بماو ،جراءات الجبائيةاإلو التنظيمو يعالمديرية الفرعية للتشر - أوال

فيها  الرسوم من كل طبيعة، بماو الحقوقو التنظيمية المتعلقة بكل الضرائبو عداد مشاريع النصوص التشريعيةإو دراسة -
  ادارة الجمارك.و دارة الجبائيةعود تحصيلها لإليالرسوم شبه الجبائية التي 

  تنسيق األشغال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية. -

أو التي لها  بالضرائب والتنظيم الجبائيالمذكرات التطبيقية المرتبطة و المنشوراتو اقتراح كل النصوصو اعدادو دراسة -
  .)364- 07 المرسوم التنفيذي( صلة بهذه األخيرة

 على والحقوق ضرائببال الخاصة التنظيميةو ةالتشريعي نصوصال مشاريع إعداد على اساأس المديرية هذه تقوم ،إذن
 .طبيعتها اختالف

  وتكلف مايلي:، المديرية الفرعية للدراسات الجبائية -ثانيا

  شبه الجبائية.و القيام بكل الدراسات الضرورية لتنفيذ السياسة الجبائية -

  قصد القيام بدراسات مقارنة. ،الدوليو على المستوى الجهوي السيما ،تباع التجارب في المجال الجبائيإ -

  .)364- 07 المرسوم التنفيذي( المنجميةو تقييم النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنشاطات البتروليةو تحليل -
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 وتحليلبدراسة  تختص ماك ،الدولة تعتمدها التي ةالجبائي وشبه الجبائية السياسة بدارسةإجماال  المديرية هذه تقوموعليه 
 من الجبائي المجال في التجارب ببعض المديرية هذه تقوم كما ،البترولية بالنشاطات الخاصة التنظيميةو التشريعية النصوص كل

  .الجبائية المردودية في تحسينال من أجل غيرها بينو بينها مقارنة اتدراس جراءإ أجل

  يلي: وتكلف ما ،ة الدوليةالمديرية الفرعية للعالقات الجبائي - ثالثا

المناهج و كذا في تحضير التدابيرو ،التفاوض بشأنهاو تفاقيات الجبائية الدوليةاعداد مشاريع اإلو دراسة المساهمة في -
  األولية المتصلة بها.

الجبائية  األحكامو الحصانات الدبلوماسية أو القنصلية في المجال الجبائيو متيازاتسوية المسائل المتعلقة بتطبيق اإلت -
  تفاقيات التعاون األخرى.إالمتضمنة في 

األشخاص غير المقيمين في و التنظيمية فيما يخص تدخل المؤسسات الخارجيةو المساهمة في اعداد النصوص التشريعية -
  ).364- 07 المرسوم التنفيذي( الجزائر

 التشريعية النصوص إعداد مهمة لهذه المديرية السابق الذكر 364 -07 يفهم أنه من خالل النص التنظيميوعليه 
 أو جزائرال داخل إقامتهم محل كان سواء ،أجنبية/ أو جزائرية جنسية من حابهاصًأ كان سواء الخارجية للمؤسسات والتنظيمية

 المباشرة غير رائببالض الخاصة القضايا نظمت ونصوص قوانين بوضع قيامها بعد الجبائيةاإلمتيازات  بعض تمنحهم كما ،خارجها
 المباشرة الضرائب قانون في به المعمول التشريع وفق وتعالجها ذلك القانون له يجيز الذي ريبةضبال المكلف من المقدم الرسم مثل

  .المماثلة والرسوم

  يلي: وتكلف ما ،األنظمة الجبائية الخاصةو المديرية الفرعية للحوافز الجبائية - رابعا

  إما بمقتضى نصوص خاصة.و وحة إما بمقتضى قوانين الماليةتقييم االمتيازات الجبائية الممنو إحصاء -

  ).364-07 المرسوم التنفيذي( متيازات الجبائية الممنوحةاإلو عفاءاتمتابعة اإلو السهر على تطبيق -

 للمؤسسات الممنوحة زاتواالمتيا اتاإلعفاء تدرس ألنها قبلها لما مكملةيالحظ أنها  ،المديرية من خالل مهام هذه
 ذات لجبائيةا األنظمة على المطبقة الجبائية التدابير في تتحكم التي والتنظيمية التشريعية النصوص بإعداد تقوم كما ،ةالخارجي
   .الخاص الطابع

ي شرع فيه في إصالح القانون الجبائي، الذ استكمال من المنتظر أن تساهم عملية إعادة هيكلة المصالح الجبائية فيو
 (الضريبة على أرباح الشركات، تأسيس ضرائب ذات طابع دوليب بالخصوص تميزتسنة التي ال ، وهي1992بداية عام 

توحيد و كذا تبسيطو ،الجبائية والملفات توحيد المصالح، ووالرسم على القيمة المضافة)،الضريبة على الدخل اإلجماليو
  .الرسومو دفع الضرائبو اإلجراءات المتعلقة بالتصريح

وكما هو  التي مست بعض اإلدارات العمومية.ية كانت في قلب اإلصالحات الهيكلية ئاإلدارة الجبا أن ، هووما يمكن قوله
 إال أنه في الواقع لم تحقق الجزائر الوظائف الجبائية األساسية في مصلحة واحدة،و تم العمل على تجميع المهام فقد ،مالحظ

ويعود ذلك أساسا  .بسبب الصعوبات التي تواجه اإلدارة الضريبيةاألهداف المطلوبة وظلت السياسات الضريبية تراوح مكانها 
 .نظمة الضريبيةورهانا صعبا أمام األ التجارة اإللكترونية التي أصبحت تشكل تحدياو اإلتصالو لعدم مواكبتها لثورة اإلعالم

مما يصعب على  ،نين الماليةإضافة لعدم إستقرار القوانين والتشريعات الضريبية نتيجة التعديالت المستمرة بموجب قوا
   ومراقبتها. المكلفين بها اتباعهاو أعوان اإلدارة الضريبية
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  خاتمة

 فقد تضمن .الذي يمتاز بالتنوع أهم اآلليات القانونية التي أقرها النظام الجبائي الجزائري ىحدإتشكل الجباية البيئية 
للحد من التلوث، كما تم تأسيس المحافظة على البيئة وحمايتها  نصوصه إجراءات وتدابير تحفز المنشأة المستثمرة على في
  وأهم اإلستنتاجات التي تم التوصل إليها تتمثل إجماال في مايلي:. ية البيئيةئالسياسة الجبا تكريسأجل دارية من إت ئاهي

ات عد األحسن من بين كل السياسللجباية البيئية أهمية في كبح التلوث من حيث أنها ترتكز على مبدأ الملوث الدافع الذي ي -
  حماية البيئة من مختلف األضرار الممكنة.و المتخذة لمكافحة التلوث البئي

 ،الملوث الدافع وهو،القانوني الدولي ن المشرع الجزائري قد تبنى المبدأفإ ،الرامية الى حماية البيئة رغم تعدد اآلليات -
  دولية وما توصلت اليه.كأساس للجباية البيئية متبعا في ذلك المساعي ال

البيئية بإيقاع الضريبة على المخالف، غير أنه كان متحفظا بشأن  الجباية ئري الطابع العقابي الردعي فيإعتمد المشرع الجزا -
  .والعمل على درء الضرر قبل وقوعه لمن يعمل على استعمال تكنولوجيا متقدمة ونظيفة اعتماد النظام التحفيزي

مما  المواد الملوثة،و على التصرفات لم يعتمد الضرائب المباشرةو تاواتاألو إعتمد كثرة الرسوم قدزائري إن المشرع الج -
  .المرجو منه ؤدييال  البيئية في التشريع الجزائري قاصريجعل دور الجباية ا

  .ضريبة البيئيةمما يصعب عملية تطبيق نظام ال ،المتخصصين في مجال الجباية البيئية مقابل قلةسجل كثرة التشريعات ت -

أنه لم يحدد طريقة توزيع حصيلة الجباية البيئية المنصوص  هو يعاب على النظام الجبائي البيئي في الجزائريالحظ أنه ما  -
حماية و أي وجهت لمجال ال يتعلق بمكافحة التلوث ؛وجهت ألهداف غير بيئيةو ،2002عليها في قانون المالية لسنة 

 الطرقات السريعة. وهذاو طرقاتالصندوق الوطني لل إلى توجه نصف حصيلته الذيود مثل الرسم على الوق ،البيئة
  الفعالية الجبائية.و بين الفعالية البيئية يشكل تعارضا

وهو أساس الربط بين الجباية  ،ومولدا للجباية البيئية محركابدأ الملوث الدافع الذي يعد غم تأخر الجزائر في األخذ بمر  -
ذلك  سجل نوايا السلطات العمومية في تأسيس العديد من الرسوم البيئية. وقد شملت ،ماية البيئةوتعزيز ح البيئية

  االنبعاثات الجوية،التدفقات الصناعية السائلة وغيرها.،كالنفايات ،العديد من المجاالت

وال يساير  ال يتناسب ثباتهاو يئيةللجباية البيئية دور في تعزيز الحماية القانونية للبيئة إال أن وتيرة الجباية الب وان كان -
   .اتساع مجال عمل القطاع الخاص الذي يساهم في زيادة التلوثو حجم التطور الصناعي

وتحقيق  تبقى سياسة التشريع الجبائي المتبعة من أجل تفعيل االقتصاد األخضر ،إطار حماية البيئة ل المساعي فيرغم ك -
هذا ال غير أن  .ال يمكن تقييمها في غياب اإلحصائيات الدقيقةو في الجزائر أةأهداف الجباية البيئية تجربة حديثة النش

 اسة كاآلتي:يمن أجل دعم هذه الس اإلقتراحات يمنع من تقديم بعض

  التوصيات

بصفة  طدون اإلشارة إليها فق على المشرع الجزائري اإلعتماد على الحوافز الضريبية كوسيلة لحماية البيئة بشكل صريح، -
وهو تقليص يمس قيمة الضريبة المستحقة مقابل االلتزام  مثل تخفيض سعر الضريبة ،في تشريعات متفرقة ضمنية

تخفيض تكلفة الحصول عليها من ثم و ،وإعفاء العتاد واآلالت غير الملوثة للبيئة من الضريبة الجمركية.ببعض الشروط
 عتماد على األسلوب الردعي.بدل اإل

صدار التشريعات الجبائية لهذا تحتاج حاليا الى صياغة جديدة تمكنها من أداء إملحوظا في  جزائر قد عرفت تأخرًاإن ال -
   .والرسوم البيئية فيما يتعلق بالضرائبوظيفتها، 

هذا  فإن ،التوجهات الجديدة في مجال حماية البيئةو تتناسب يعد أكثر المبادئ القانونية التي رغم أن مبدأ الملوث الدافع -
صعب تطبيقه أحيانا، خاصة عندما يتعذر تحديد الملوث الحقيقي في الموارد المشتركة على المستوى المبدأ قد ي

 بقوانين واتفاقيات دولية تحددلهذا ال بد من مرافقة هذا المبدأ و .عالي البحار والغالف الجوي لألرضالدولي، كمياه أ
وتكمن صعوبة  .صيل كل منهما لحقوقه الماديةوكيفية تح ،من هو المتسبب الحقيقي في التلوث، ومن هو الضحية



  السياسة الجبائية في إطار حماية البيئة من التلوث                                                                                                                   868
  

 .الضريبة البيئية صيلتح بخصوص ديداوتح الواقع أرض على دأبمال هذا سيدتج في المسجل العجز بسببتطبيقه محليا 
بحماية البيئة  ةالمتعلقالقانونية  تفعيل جميع النصوص، ووهو أسلوب التحفيز ،على اإلدارة أن تعزز الحل البديللهذا 

  ، مع ضرورة إصدار نصوص تنظيمية توضح بدقة كيفية تطبيق مبدأ الدافع الملوث.إطار التنمية المستدامة في

  والرسوم البيئية بالقدر الذي يمكن أن يعطيها الفعالية. جب مضاعفة غرامات التأخير في حالة عدم تسديد هذه الضرائبت -

التي ليست لها آثار سلبية على البيئة / أو أقل خطورة ا آثارحفيز بعض األنشطة التي لهيجب التدخل من خالل البيئة لت -
  أصًال.

اإلعتماد على  عن إن إحالل الدور الرقابي المباشر والمستمر على أنشطة المشاريع الصناعية من طرف الدولة ال يغني -
 التحفيزات البيئية.و الضرائب والرسوم
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Abstract 
In the context of seeking to protect the environment and reduce pollution, Algeria has 

adopted environmental collection as a tool that it depends on in reducing environmental 
pollution. Therefore, the tax legislation has been assigned the function of directing taxation 
towards confronting pollution and preserving environmental safety, through which the state 
imposes taxes and fees on polluters of the environment. The environmental legislatoin 
includes various tax exemptions and tax incentives for people who use in their various 
activities arising from their contaminated products environmentally friendly technologies. 
Keywords: Environmental pollution, Environmental protection, Tax legislation, Green levy, 
tax chain, Algerian legislation.  
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  أثر التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي

  (دراسة تحليلية مقارنة بين النظام اإلجرائي السوري واألردني) 
  

  * تميم محمد مكائيل و  علي سلمان يوسف

  14/12/2020 تاريخ القبول    16/07/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

"يتعارض مع منح القضاء سلطًةقانونية التجريم والعقاب ال مبدَأ إن  لتحقيق السياسية العقابية الحديثة في تفريد  واسعًة ًةتقديري
يتفق مع المبادئ  قانوني في نطاق تنظيم باشربل يجب أن ُت ،ًةتحكمي سلطًة عدهذه السلطة التقديرية ال يجب أن ُت أن العقاب، إال

نعقدة في أثينا عام المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في دورته السابعة الم العبارات جاءت توصيةبهذه  ."األساسية التي يعتنقها التشريع
1956.  

جتماعي عن المشاركة اإليجابية للقاضي الجزائي في سياسة الدفاع اال ع فيالتوسلسفة العدالة الجنائية في العقاب إذ تقتضي ف
يُة مرتكب السلوك اإلجرامي دراسًة موضوعيًة، من أجل تحديد المعاملة العقابية المالئمة التي قوامها دراسُة شخصطريق تفريد العقوبة، 

في أثناء مباشرة تلك  ميل القاضيأن التطبيق العملي كشف عن إمكانية  كبة، وشخصية وظروف مرتكبها. إالمع الواقعة الجرمية المرت
ا النوع من المعاملة العقابية المحكوم عليه بهذ معاملَة ربرالتي ُت األسباب أنلمصلحة المحكوم عليه أو ضد مصلحته، طالما  السلطة

  . تبقى حبيسة وجدان القاضي

أنظار الرأي العام وترقُّب أطراف الدعوى، جاءت  ونظرًا لخطورة األحكام الجزائية التي يصدرها القاضي الجزائي، وباعتبارها محطَّ
وري واألردني وكيفية مالءمتها مع التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقاب في النظام اإلجرائي السهذه الدراسة لتبحث في السلطة 

  ز.م أو التحيلتكون بمنأى عن شبهة التحكُّ، مبدأ الحياد

  ، ضوابط تفريد العقوبة.التفريد القضائي للعقاب، مبدأ الشرعية، التحكُّم، التحيز، مشكلة التفاوت في العقوبة الكلمات المفتاحية:

  

  مقدمةال

تتفاوت السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في مجال تفريد العقوبة من تشريع آلخر، وذلك تبعًا لتطور التشريع ومواكبته 

نح في األنظمة القانونية الحديثة على م شرعفلم يعد يقتصر الم ؛لألنظمة القانونية الحديثة في السياسة الجنائية والعقابية
القاضي صالحية تقدير العقوبة بين حدين، بل تجاوز ذلك إلى منحه حية اختيار نوع العقوبة وتخفيفها إلى ما دون الحدر 

األدنى المقرخّفر لها في الجريمة من خالل استعمال األسباب المفة التقديريما ، وإنَّة. ولم تتوقف تلك السلطة عند هذا الحد
ؤسسة المحكوم عليه في تأهيله وإصالحه أو االستغناء عن ذلك باستعمال م مدى جدارة تنفيذ العقوبة بحقامتدت إلى تقدير 

  وقف تنفيذ العقوبة.

وكان السبب طلقة بالقاضي الجزائي القائم هو منح القاضي الجزائي تلك السلطة وراَء الرئيسعلى عملية  ةالثقة الم
د في عملية اختيار العقوبة العادلة، بضرورة تحقيق حدوبشكل م ،الة الجنائية في العقابارتباط فلسفة العدتفريد العقوبة، و

سواء التناسب الفعلي بين الجريمة والمجرم على حد. فالمعشر عند رسمه متكون الضوابط المحيطة بالجريمة العقاب،  عالم

                                                        
 2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  

 سوریا.جامعة دمشق ،كلیة الحقوق ،  
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لذلك  .)1(القة الجنائية، وهو الجاني، يكون مجهوًال بالنسبة إليهتغيرات العأحد م ألن في ذهنه، وحدها من حيث المبدأ حاضرًة
نجده يسند إلى القاضي الجزائي مهمحيطة بالمجرم بحكم اتصاله المباشر معه، من خالل منحه من ة اإلحاطة بالضوابط الم

بالشكل الذي يتالءم مع خطورته  رمجم التي تسمح بمعاملة كّل فريد العقاب عند تطبيق العقوبة،النظم المرنة ما يتيح له ت
ة (اإلجرامية وظروفه الخاصAbdel-Al, 2012, P.322(.  

عنه اتجاهان: اتجاه تقليدي يستند إلى طبيعة دور  ضالذي تمخَّام الفقهي حول مبدأ حياد القاضي االنقس وإزاء
رة من جانبه حيال الدعوى المطروحة عليه، تمثل بالموقف السلبي وغياب المبادالقاضي في الخصومة المنظورة أمامه، الم

أطراف الدعوى أو ضد مصلحته، واحتفاظه  أحِد زه لمصلحِةواتجاه حديث ينطلق في مفهومه لحياد القاضي من عدم تحي
2(تساوية بين أطرافهابمسافة م(يكون حياد ، ويبدو ذلك واضحًا من خالل  .االتجاه الحديث إلى في مفهومه القاضي أقرب

الذي يعكس دوره ووظيفته االجتماعية في دراسة شخصية ، )3(لي للقاضي في الخصومة الجزائيةلدور اإليجابي أو التدخُّا
رتكب الجريمة، ومعرفة ظروفه وأحواله، للوقوف على األسباب التي دفعته الرتكاب الجريمة من أجل اختيار ما هو مالئم من م

  .)Numur, 1989, P.10جزاء أو تدبير(

أثناء مباشرة اإلجراءات في زه لمصلحة طرف ضد آخر األساسي لحياد القاضي في عدم تحي نطلقالم تمثلهنا ي من
 بصورٍةهذه السلطة  مارسإذ يجب أن ُت ؛لطته التقديرية في تفريد العقوبةباشرة سأثناء مفي الجزائية، وعلى وجه الخصوص 

فة التقديرية أو من خّفعليه من االستفادة من نظام األسباب الم ، فال يحرم المحكومعن الرغبات واألهواء بعيدٍة ٍةميغير تحكُّ
ال يجوز تحديد عقوبة و .ألحكام المنصوص عليها في القانوننظام إيقاف تنفيذ العقوبة إذا توافرت فيه جميع الشروط وا

الجريمة المها األدنى أو األقصى أو اختيار نوع العقوبة والرتكبة بحدرتكبي قضاء بها أو التمييز في المعاملة العقابية بين م
إالتماثلة مع التشابه في الظروف العينية والشخصية الجرائم الم ضمن ضوابط منة، ُتعيبرللمحكوم عليه وللرأي العام لماذا  ر

على -من نظام إيقاف تنفيذ العقوبة االستفادة  الشركاء في الجريمة حق أحد ضي بهذه العقوبة دون األخرى، ولماذا منحُق
 قفي حين حجبت تلك المعاملة التمييزية عن شريكه الذي ارتكب ذات الجريمة. هذه الممارسة العادلة لن تتحقَّ - سبيل المثال

 نم في الدعوى المعروضة عليه الذي يعني أن ينظر ،شرف على عملية تفريد العقوبةمن خالل حياد القاضي الجزائي الم إال
دون تحيفي لمصلحة أحد األطراف أو ضد مصلحته، فينظر  زالدعوى متجرستهدفًا إنزال حكم دًا عن الميل والهوى، م

  .Hosni, 1988, P.785)( القانون على وقائع الدعوى

محكوم عليه بهذا معاملة ال ربرالتي ُت تروكة لمطلق تقدير القاضي الجزائي، فاألسبابتلك السلطة م ممارسَة طالما أنو
ة وما تتركه من طلقة في تقدير األدلَّشأنها في ذلك شأن سلطته الم ؛المقدار أو النوع من العقاب تبقى حبيسة وجدان القاضي

ة وحصر مشروعية األدلَّ، ال سيما ةأثر في قناعته الوجدانية. وقياسًا على ضوابط سلطة القاضي الجزائي في تقدير األدلَّ
التي تناقش فيها الخصوم بصورة علنية كضمان إجرائي لحياده ونزاهته،  ،ة المطروحة عليه في الجلسةنية باألدلَّقناعته الوجدا

كان ال بد من عقلنة السلطة التقديرية في تفريد العقوبة لتكون بمنأى م. لذلك تأتي هذه الدراسة ز أو التحكُّعن شبهة التحي
وري واألردني وكيفية مالءمتها مع ي الجزائي في تفريد العقاب في النظام اإلجرائي السفي السلطة التقديرية للقاض لتبحَث

مبدأ الحياد، الذي يعد معظم الوثائق والتشريعات  هأكدت ،المبادئ األساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة واحدًا من أهم
  . )4( الدولية

ة الدراسةإشكالي  

عدالَةال على الرغم من أن الجنائية في العقاب تفترض تفريده، بالشكل الذي يي إلى اختالف العقوبة باختالف جسامة ؤد
كان له الدور األساسي في القضاء على العيوب  مماالجريمة من جهة، وظروف الجاني وطبيعة شخصيته من جهة أخرى، 

الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة المعاملة جميع الطلقة في مفإنذنبين، م ذلك لم يتواكب مع تنظيم قانوني يتناسب 
ا َخلَّوخصوصية سياسة تفريد العقاب، ممصدور من اإلشكاالت التي تنشأ عند استعمال هذه السلطة، ومن بينها عددًا  ف

بعض األحكام في وقائع متشابهة، متفاوتة في العقوبات من حيث الحد وعدم ار النوعي للعقوبةاألقصى واالختي األدنى والحد ،
المساواة في المعاملة العقابية بين مرتكبي الجرائم المتماثلة مع تشابه الظروف العينية  .ةة والشخصيوبالتالي، فإن إشكالي
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 ًةتحكمي السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقاب سلطًة عدالبحث تدور حول الجواب عن السؤال اآلتي: هل ُت
"حياد  :ومنها ،يمارسها وفقًا ألهوائه الذاتية وبشكل يتعارض مع تلك المبادئ الكبرى التي تحكم سير الدعوى الجزائية

جعل تلك السلطة بمنأى عن ت أن ما هي الضمانات أو الضوابط التي من الممكن ،القاضي الجزائي" ؟ وفي حال اإلجابة بنعم
م؟ وهل جاء النظاز أو التحكُّالتحيم اإلجرائي السوري واألردني مًا لتلك الضوابط؟قر  

  أهمية البحث

فممارسة تلك السلطة متروكة لتقديره، وله  ؛القاضي الجزائي في تفريد العقاب تعاظم دور ى أهمية البحث في ظّلتتجلَّ
حيث يمكن أن يقضي على المحكوم علواحٍد الجمع بين مظاهر التفريد القضائي للعقاب في آن ،األدنى للعقوبة  يه بالحد

المقررة للجريمة، ثم يعمد إلى تخفيف العقوبة إلى ما دون الحد خفَّاألدنى استعماًال لألسباب المفة التقديرية، ثم يقرإيقاف  ر
ثة بضرورة إقرار وبما يتماشى مع السياسة الجنائية والعقابية الحدي ،وحرصًا على تحقيق الردع العام والخاص .تنفيذ العقوبة

عقوبة تتناسب مع الجريمة الماالنعكاسات السلبية للعصر الرقمي على حياد مؤسسة  جرم، وفي ظّلرتكبة وشخصية الم
مة بين السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ءالقضاء بشكل عام، وانكفاء الباحثين عن هذا الموضوع، جاءت هذه الدراسة للمال

  أثناء ممارسة تلك السلطة.في ف قاضيه لحياد كضمان إجرائي لحماية المتهم من تعسمبدأ اوفي تفريد العقاب 

  ف البحثأهدا

تنحصر أهداف البحث في اإلجابة عن التساؤالت التي تم ة الدراسة، وذلك بتسليط الضوء على طرحها في بند إشكالي
وري ة مظاهر هذه السلطة في النظام اإلجرائي السمفهوم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبة، ومعرف

واألردني، وكيف من الممكن تحقيق التوازن بين المشاركة اإليجابية للقاضي الجزائي في سياسة الدفاع االجتماعي عن طريق 
الضوابط اإلجرائية ز. كذلك يهدف البحث إلى بيان مدى كفاية م أو التحيتفريد العقوبة وبين إقصاء تلك المشاركة عن التحكُّ

وري واألردني في النظام اإلجرائي السالكفيلة بحماية المأثناء مباشرة السلطة التقديرية في تفريد في ف قاضيه تهم من تعس
1956نعقدة في أثينا عام العقوبة، بما يتالءم مع توصيات المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في دورته السابعة الم.  

ثة البحمنهجي  

إذ سنقوم  ؛قارنباع المنهج التحليلي المتحقيقًا لألهداف المرجوة من الدراسة، سنقوم بمعالجة موضوعها من خالل اّت
وري واألردنيبتحليل األحكام التشريعية والقضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة في النظام اإلجرائي الس.   

ل: دور التفريد القضائي للعقاب في االمبحث األولتعبير عن التحيحتملز الم  

ة جديدة تتمثل في وجود فرقكشف التطبيق العملي لمؤسسة التفريد القضائي للعقاب عن إشكالي بين العقوبة  شاسع
حتى أن أحد الفقهاء يصف ، )Al-Safu, Ahmed, 2019, P.252( المنصوص عليها قانونًا والعقوبة التي يحكم بها القاضي

عن األزمة التي كان يعيشها من قبل، ويكمن  خطورًة التي ال تقلُّلقانون الجزائي في الوقت الحاضر نها أزمة اتلك اإلشكالية بأ
سبقًا وعلى وجه التحديد م التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقاب ال تسمح للمتهم أن يعلم السلطَةفي أن سبب ذلك 

بنص) شبه  إالالثاني لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (ال عقوبة  الشق ي أنمقدار ونوع الجزاء الذي سينزل به، وهذا يعن
ل إزاء تلك النصوص القانونية التي ُتعطَّموسع من سلطة القاضي في تفريد العقاب، مما يفتح  م القضائيالتحكُّالمجاَل أمام 
ُلشّكوي المتهم في محاكمة عادلة تهديدًا على حق )Bakkar, 1997, P.503 بشكل سلبي على ). كما انعكست تلك السلطة

من  فالقاضي ال يوقع ذات العقوبة على كّل ؛تماثلة لناحية مقدار ونوع العقابرتكبي الجرائم الممبدأ المساواة بين م        
ة للجناة الشخصي ة للجريمة والظروفمن الجرائم التي تنتمي إلى طائفة واحدة، مع تماثل الظروف العيني يرتكب جريمٍة

)(Awad, 2005, P.1.  

القضاَة ومع التسليم بأن بل يتأثرون بمحيطهم االجتماعي ومبادئه وبتلك اآلراء والمواقف زلٍةال يعيشون في ع ،
 رالتي تكون غايتها في كثيى عملية إصدار األحكام القضائية سلبًا عل ينعكسفإن ذلك المعروضة في وسائل اإلعالم المختلفة، 
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تعاظم  هذا ما نالحظه في ظّل .(Neliubšienė, 2019, P.87)من األحيان إرضاء الجماهير بدًال من إرضاء روح العدالة 
دور العصر الرقمي ووسائل اإلعالم في نشر أخبار الجريمة، وما له من تداعيات سلبية على قناعة قاضي الموضوع، وعلى 

القاضي بتأثير هذا النشر وراء غضب الرأي العام، أو وراء آالم ودموع  فقد ينساق .ر العقوبةوجه الخصوص في تقدي
المجني عليهم وذويهم، فيقدالعقوبَة ر بعة في تَّوفقًا لهذا الغضب وذلك األلم، دون النظر إلى المعايير القانونية السليمة الم

نة من جريت على عيدى الدراسات التي ُأففي إح .(Hammouda, 1999, P.33) و (Hosni, 1988, P.784)العقوبة تقدير 
تلك القضايا، في قضاة مصر حول مدى تأثير التغطية الصحفية لجرائم الرأي العام على عقيدة القاضي الجزائي حين نظره 

نسبًة فإن من القضاة  قليلٍة غير)ُتو نة البحثعيقدالدراسةمجتمع % من إجمالي 38بـ  ر( في  ًايرهناك تأث وافقت على أن
من بينها ميل القاضي الجزائي إلى تشديد العقوبة إلرضاء هذا التأثير يأخذ عدة صور ووبالتالي في الحكم،  ،وجدان القاضي
مرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين اتهموا ذلك قضية الم ؤيدا يممو .)Zalta, 2016, P.78-81الرأي العام (

منهم، حيث  47وفاة مما أدى إلى ) AIDSفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف باإليدز (من ليبيا ب طفًال 380بحقن 
عن تأليب  كمًا سياسيًا، فلم تتواننظمات حقوقية عالمية حاعتبرته م هو ماحكم القضاء الليبي على المتهمين باإلعدام، و

 قلقضاء الليبي بضرورة تخفيف الحكم، وهذا ما تحقَّعلى ا الرأي العام العالمي الذي استطاع في نهاية المطاف أن يضغَط
بالفعل، حيث نطقت المحكمة الليبية بالسجن المؤبالمتهمين د بدًال من اإلعدام في حق )Abdul Qadir, 2013, P.223.(  

         سها التي تجد أسالعقوبة نحو التخفيف أو التشديد، مدى تأثير قضايا الرأي العام على تقدير ا ضحمن هنا يّت
       بين الظروف  ءمةالتي يمكن تعريفها بالقدرة على المالتفريد العقاب أو تقدير العقوبة، في سلطة القاضي الجزائي في 

الواقعية للحالة المعروضة والعقوبة التي يقرها القانون، وهي في أبسط صورهار القدرة على التحراألدنى  ك بين الحد
) Al-Safu, Ahmed, 2019, P.254() وAl-Ganzuri, 1968, P.171(ا مهحدأهما أو عند لتحديدها بينواألقصى للعقوبة 

 ).Abdel-Al, 2012, P.314() وAl-Jbour, 2007, P.96() وAl-Kasasbih, 2015, P.339() وAzeir, 1967, P.433(و
التي  ،انونية الواردة في القانون الجزائييمكن تأصيل سلطة القاضي الجزائي في تفريد العقاب بتلك النصوص الق ،وعليه

على الباحث  ،ومن خالل ذلك .و تشديدها، ومدى إمكانية تنفيذهاتخفيفها أبتدريج واختيار العقوبة، وبتسمح للقاضي 
على حدة، من أجل إيضاح مساحة كّل حالٍة ي لكّلالتصد منها بالتعبير عن التحيحتمل من جانب القاضي في النظام ز الم

وري واألردني. لذلك ُناإلجرائي السوزالدراسَة ع على مطلبين، نفرد لبيان السلطة العادية للقاضي الجزائي في تفريد  َلاألو
  العقوبة، ونرصد الثاني للسلطة االستثنائية الممنوحة له في هذا المجال.

ل: السلطة العادية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبةالمطلب األو  

في مدى ما يسمح له التشريع من اختيار نوع العقوبة وتدريج  للقاضي الجزائي في تفريد العقوبةثل السلطة العادية تتم
وهذا ما نجده في السياسة العقابية لكّلةجريمة على حد ها، وذلك ضمن اإلطار القانوني لكّلكم ، من المع السوري شر

  واألردني.

مي للعقوبةج الّكالفرع األول: نظام التدر  

ًا أعلى للعقوبات التي تقبل بطبيعتها التجزئة، كالعقوبات السالبة ًا أدنى وحدشرع حدفي تحديد الم ُلهذا النظام يتمثَّ
للحرية والمقيءالمال ترك للقاضي سلطَةدة لها والغرامة، ويينمة في تقدير العقوبة بين هذين الحد. فالمعشر وري أخذ الس

وقد حدد  ،)5(ين أدنى وأعلى ثابتين في العديد من الموادنت النصوص العقابية حدفقد تضم ؛مي للعقوبةج الّكالتدربنظام 
المعاألردني شر 6(أدنى وأعلى في العديد من مواد قانون العقوبات :ينعقوبات الجرائم بحد(.  

ما لم تكن  فال يجوز له تجاوزهما ؛يناسبة بين هذين الحدوهنا تكمن سلطة القاضي التقديرية في اختيار العقوبة المن
حيث قضت محكمة التمييز األردنية بأنه:  ،هناك ظروف تستدعي التخفيف أو التشديد. وفي هذا االتجاه سار القضاء األردني

يها األدنى واألقصى"إذا تراوحت العقوبة بين حد، المحكمة ال تتناسب مع الفعل التي قضت بها  العقوبَة فال مجال للطعن بأن
يها األدنى العقوبة بين حد فرض ذهبت في العديد من أحكامها بالقول: "إنفقد ورية ا محكمة النقض الس. أم)7(المرتكب"
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"على  جبي ه. وقضت في أحكام أخرى أنَّ)8(به محكمة الموضوع وال يدخل تحت تمحيص محكمة النقض" واألعلى تستقلُّ
  .)9(مع التعليل" ،قانوني ربرترفعهما إذا كان لذلك م األدنى للعقوبة من جهتي الحبس والغرامة، ثم بالحد أن تبدَأالمحكمة 

حالة  ورية حول تقدير محكمة الموضوع للعقوبة،من خالل استقراء اجتهادات محكمة النقض الس للباحِث ضحيتَّو
يها دون رقابة عليه من رية قاضي الموضوع في تقدير العقوبة ضمن حدح رقرفهي من جهة ُت ؛التناقض الواقع في أحكامها

محكمة النقض، ومن جهة أخرى تصادر تلك الحية من خالل إلزامه بالبدء بالحداألدنى للعقوبة مع ضرورة التعليل في حال  ر
  تجاوزه.

التي تتمثل في قدرته على التقديرية في تقدير العقوبة، ضي للعقوبة يعكس الصورة األساسية لسلطة القا الكمي جالتدرف
التحين األدنى واألعلى للعقوبة لتحديدها بينهما أو عند أحدهما بحيث تتناسب سلطة القاضي في تقدير العقوبة رك بين الحد

تناسبًا طرديًا مع المدى المفكلَّ ؛د للعقوبةحدما لسلطة التقديرية للقاضي، وكلَّي العقوبة اتسعت اما ازداد المدى بين حد
  نقص ضاقت.

  الفرع الثاني: نظام االختيار النوعي للعقوبة

ينظام االختيار النوعي للعقوبة (العقوبات التخييرية) من أفضل وسائل التفريد القضائي للعقاب، ألنه يمنح القاضي  عد
ف القاضي في العديد من الجرائم تحت تصر شرعإذ يضع الم ؛)10(تعددة للجريمةاالختيار بين العقوبتين أو العقوبات الم حريَة

عقوبتين أو أكثر تاركًا للقاضي سلطة الخيار بين أن يطبيهما (تإحدى العقوبتين أو كل ق(Ibrahim, 1965, P.108)11(، 
مراعيًا في ذلك شخصية المجرم وظروفه ومالبسات جريمته ضمن مهات السياسة الجنائية اوجعاصرة.لم  

في  العقوبة التخييرية يظهر بوضوح مجاَل نجد أن وري،من خالل استقراء النصوص العقابية في القانون الجزائي السو
من قانون العقوبات السوري.  622ومثالها الوحيد المادة ر لعدٍد نادٍر جدًا في الجنايات، ، في حين تقر)12(الجنح والمخالفات

ع اوقد أخذ المشرطلقألردني بنظام العقوبات التخييرية الم، حيث يحدد المشرمن العقوبات ويترك للقاضي حرية  مجموعًة ع
  .)13( Al-Kasasbih, 2015, P.342)(ٍة تام االختيار فيما بينها بحريٍة

وبعد بيان السلطة العادية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبة، ال بلنا من إبداء مالحظتين  دتسترعيان انتباه المل تأم
وري واألردني:في األحكام التشريعية والقضائية للنظام اإلجرائي الس  

ال جريمة وال عقوبة «وري واألردني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو مبدأ شرع السي المتتمثل في تبّن المالحظة األولى:
    ترك  م القضاة بما يضمن وحدة القانون واستقرار التعامل، ألنالذي جاء للحيلولة دون تحكُّ، »قانوني بنص إال

سلطة التجريم والعقاب في يد السلطة القضائية يقود إلى الفوضى واالضطراب في عملية إرساء قواعد العدالة الجزائية 
)Al-Siraj, 2013/2014, P.138(د إإذ  ؛لزم القاضي الجزائي بضرورة التقيمبدأ الشرعية ي بحدود الشرعية ن

الجزائية، فال يللقاضي أن يقضي بعقوبة تقلُّ ُغسو عن الحد األقصى أو أن يحكم بعقوبة لم ينص  األدنى أو تجاوز الحد
عليها القانون، وبالتالي يأتي مبدأ الشرعية كملسلطة القاضي في تدريج العقوبة واختيار نوعها خوفًا من إساءة  ٍدحد

  وائه الذاتية.استعمالها وفقًا أله

أعطى القاضي الجزائي  فإّنهوري واألردني مبدأ الشرعية، شرع السي المتكمن في أنه على الرغم من تبّن المالحظة الثانية:
ين واختيار نوعها في العديد من الجرائم، كما اشتملت األحكام القضائية على حرية قاضي سلطة تقدير العقوبة بين حد

زه لمصلحة المحكوم عليه أو ضد م القاضي وتحيهذا من شأنه أن ينطوي على تحكُّوعقوبة، الموضوع في تقدير ال
أثناء تقدير العقوبة  في قد يتأثر القاضيفنة. عيحايدين وضمن ضوابط ممارس من قبل قضاة ممصلحته في حال لم ُت

ضت في الماضي لجريمة تعر قد نته أو زوجتهلها هو أو أحد أفراد أسرته، كما لو كانت اب ضمريرة تعر ةبتجربة شخصي
اغتصاب، ثم ُتعرض على ذات القاضي إحدى قضايا االغتصاب، فيميل إلى تشديد العقوبة على المتهم على الرغم من 

. ومن الممكن أن يتأثر القاضي في محيطه القضائي وغيره من القضاة الذين تدرب لديهم، التباين التام بين الواقعتين
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نجد بعض المجرمين من  ،)، ومن الناحية العمليةAwad, 2005, P.15ه ينهج ذات النهج في هذا المجال (فنجد
  معتادي اإلجرام يحبذون إحالة قضاياهم إلى قاض منهجه التخفيف ويكرهون إحالة قضاياهم إلى آخر معروٍف بالشدة.

وإذا كان النص الجزائي س والغرامة وُخعينة عقوبتي الحبيضع لجريمة مرالقاضي في النطق بإحداهما ي، القاضي  فإن
(أ) قد يختار النطق بعقوبة الغرامة بينما يجوز للقاضي (ب) في قضية مماثلة تمامًا اختيار النطق بالعقوبة السالبة للحرية 

)(Azeir, 1967, P.482-483 )14(، فقد  ؛ينوكذلك الحال عند تدريج عقوبة الجريمة بين حديقضي أحد القضاة بالحد 
من التفاوت وعدم الثقة بالعدالة  حالًة وّلدهذا من شأنه أن يواألقصى،  آخر بالحدقاض األدنى للعقوبة في حين يقضي 

الجزائية من وجهة نظر مرتكبي الجرائم المإذا كان هذا التفاوت ال يجد أساسه في التفريد العقابي، بل يكمن ة تماثلة، خاص
الدراسات اإلحصائية التي قام بها  نتهوهذا ما بي .لنزعة العنصرية التي تسيطر عليهمختالف شخصيات القضاة أو نتيجة افي ا

 كانتعن وجود تفاوت في العقوبة، ولو تساوت في النوع، حيث  1972في مقاطعة نيويورك الجنوبية سنة  ونالمختص
أطول في مدتها  الصادرة بعقوبة السجن األحكامتهمين السود عن نظرائهم البيض، في ذات الجرائم التي بالنسبة للم

التي مشكلة الحياد االجتماعي للقاضي" عرف بـ "وهذا ما يAwad, 2005, P.15(. يرتكبونها، ومع تماثل ظروف ارتكابها (
ظهره القاضي يانًا التحفظ الذي يز وأحالعدالة مع وجود التحي ما يخص ترتبط بنزاهة القرارات التي يتخذها القاضي في كّل

تجاه أشخاص معي15(عينةنين أو فئة اجتماعية م(.  

هذا ما سنبحثه في ووباإلضافة إلى السلطة العادية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبة، فإنه يتمتع بسلطة استثنائية، 
  المطلب الثاني.

  تفريد العقوبةالمطلب الثاني: السلطة االستثنائية للقاضي الجزائي في 

يتمتع القاضي الجزائي إلى جانب السلطة العادية في تفريد العقوبة بسلطة استثنائية تسمح له بتجاوز الحدود القانونية 
للعقوبة الم؛رة أصًال للجريمةقر إذ يجوز للقاضي النزول بالعقوبة المقرها األدنى المنصوص عليه، رة للجريمة إلى ما دون حد
عينة إلى ما فوق فة، كما يجوز له االرتفاع بالعقوبة المخفَّفي حال توافر الظروف الم نوعًا منها أخف أخرى عقوبةبأو الحكم 

حدمنهاكم بدًال ها األعلى، أو الح بعقوبة أشد، أو إضافة عقوبة أخرى إليها في حال توافر الظروف الموإلى جانب  .دةشد
ينشطر هذا المطلب إلى فرعين،  ،ذلكعن المحكوم عليه. وتفريعًا  ة تنفيذ العقوبة بحقيتمتع بسلطة تقرير مدى إمكاني ،ذلك

الحجب و، وذلك على الترتيب اآلتي: أثر الظروف القضائية على تقدير العقوبة (الفرع األول)، ستقلم سألة بفرعم كلَّ نخصو
  القضائي لتنفيذ العقوبة (الفرع الثاني).

الظروف القضائية على تقدير العقوبةل: أثر الفرع األو  

عبارة عن وقائع تبعية تقترن بالنموذج القانوني للجريمة وال تدخل في تكوينه  إالالظروف بمعناها العام ما هي 
)(Azeir, 1967, P.32قضائيًة ًاأو ظروف قانونيًة ًان تكون ظروفأا ، وهي إم ًةفخفَّم أو مللعقوبة. دًةشد  

مطلق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي لناحية البحث في وجودها متروكة  - وحدها  الظروف القضائية  وباعتبار أن
دراستنا ستكون مقتصرًة وترتيب آثارها القانونية، فإن عليها بعيدًا عن الظروف القانونية التي يقرلزم القاضي رها المع ويشر

من التشريع  وموقف كل ،دة للعقوبةشدفة والمخّفاألسباب القضائية" بشقيها الموهذا يستتبع دراسة الظروف القضائية " .بها
  والقضاء في سورية واألردن منها.

خّفأوًال: الظروف القضائية المفة التقديرية)خّففة (األسباب الم  

خّفيمكن تعريف الظروف القضائية المروف متروكة لتقدير القاضي فة التقديرية بأنها: عبارة عن ظخّففة أو األسباب الم
تخوله تخفيف العقوبة في الحدود التي عيتقلُّ بعقوبٍة نها القانون. فيكون له أن يحكم عن الحد قرر للجريمة األدنى الم

)(Numur, 1989, P.39التي ترمي إلى عدم فصل الجاني، حين ات الحديثة في السياسة العقابية . وانطالقًا من االتجاه
بإيقاعه في درك الجريمة، فقد وجد الفكر الجزائي  كبير ليه، عن ظروفه االقتصادية واالجتماعية التي ساهمت إلى حدالحكم ع
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سات التصاقًا بمبدأ تفريد المؤس أكثر عدالتي ُتفة"، هي مؤسسة "األسباب المخّفاصر ضالته في مؤسسة حديثة العهد المع
ها تفاوتت فيما بينها في درجة إقرارها ومدى سلطة القاضي في تحديدها. أنَّ إالت الجزائية، التشريعا عظمها مإذ تبنتَّ ؛العقاب

فة، في حين اتجهت تشريعات خّففي تحديد الظروف الم واسعًة تقديريًة حيث اتجهت بعض التشريعات إلى منح القاضي سلطًة
يعات الحديثة إلى منح القاضي سلطة نسبية في وأخيرًا عمدت بعض التشر .فة حصرًاخّفأخرى نحو تحديد الظروف الم

وري شرع الساتبعها الم االتجاهات معرفة أيهو نا هنا هم. وما يIbrahim, 1965, P.159)تحديد الظروف المخففة (
فة التقديريةخّفواألردني في تحديده لألسباب الم.  

منهما  ي كلتجاهات الحديثة في السياسة العقابية وتبّناالألردني وري واشرع السمن التأكيد على مواكبة الم دال ب بدايًة
من قانون العقوبات  246إلى  243فة، وهذا ما نالحظه من خالل القواعد التي وضعتها المواد من خّفنظام األسباب الم

من قانون العقوبات األردني. ومن خالل تحليل نصوص تلك المواد 100و 99 ادتانوري، والمالس، ع نجد التقاء المشر
السل تاركًافة خّفوري مع نظيره األردني في عدم تحديد أنواع األسباب المحالة على  منهما حرية تقديرها للقاضي في كّل كل

فهي قد تكون ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، كالفقر أو الجوع، أو ذات طبيعة  .Al-Fadil, 1976, P.469)( وجه االنفراد
ة أو فيزيولوجية، كاألمراض الجسدية والعقلية، أو ذات طبيعة نفسية، كالقلق واالكتئاب والحزن، أو ذات طبيعة بيولوجي

مادية، كتفاهة الضرر الذي أحدثته الجريمة، أو عدم خطورة الوسيلة التي استعملت في ارتكابها، أو إسقاط المجني عليه حقه 
الشخصي أو االستفزاز المأن ء المتهم الرتكاب الجريمة، أو ه منه أو إغراوجتتعلق بشخص الجاني نفسه، كإقدامه  األسباب

  .)Al-Siraj, 2013/2014, P.701( على الجريمة ألول مرة في حياته، وندمه، وشبابه ونوع عمله

وتطبيقًا لذلك، ذهبت محكمة النقض السة بقولهاوري: إن) موضوع التي التقديري هو من صالحيات محكمة ال التخفيف
16(رت العقوبة المناسبة تبعًا لظروف القضية وخصوصيتها)قد(رت محكمة التمييز األردنية . وقرأنه: "يستفاد من نص 

في تحديد األسباب  تقديريًة شرع ترك للقاضي الجزائي ومنحه سلطًةالم أن ) من قانون العقوبات100و  99المادتين (
بناًء فة، وتخفيف العقابخّفالم عليها، ال يخرج عمده قانون العقوبات، وأنه يستمد هذه األسباب من ظروف الجريمة ا حد

قت بشخص الجاني تعّل ووقوعها في مكان وزمان يجعالن خطرها أقل، أ أوقت بماديات الجريمة، ومالبساتها، سواء تعلَّ
...")17(.  

ا سبق ذكرهويظهر مم أن المع السالنهج الذي يمنح القاضي الجزائي منهما ذلك  ني انتهج كّلوري واألردشر         
ق بماديات العمل اإلجرامي وبشخص ما يتعّل فة، حيث له أن يستخلصها بحرية تامة من كّلخّفبمفرده تحديد األسباب الم

        يثة في تفريد العقابالمجرم الذي ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة بما ينسجم مع السياسة الجنائية الحد
) (Awad, 2005, P.130و)(Ibrahim, 1965, P.160منهما لم يضع ضوابط ُتعين القاضي على استخالصها، تاركًا  فكلٌّ ؛

األمر لمطلق سلطته التقديرية، فله سلطة استخالصها من ظروف القضية المعروضة عليه وخصوصيتها، وهو الذي يقرر 
)، مع التأكيد Numur, 1989, P.41له في حال توافرها ( ًاعلى حدة من عدمه، مع جعل التخفيف جوازي حالٍة توافرها في كّل

تلك السلطَة على أن بمعنى أنه يتقيد بمقدار التخفيف في حال األخذ باألسباب المخففة التقديرية  ؛في مقدار التخفيف قيدٌةم
حسبما نص عليه المع احترامًا لمبدأ الشرعية شر(Al-Siraj, 2013/2014, P.702)  و(Numur, 1989, P.56) . وهذا

ستفاد من نصوص المواد التي نّظمفة التقديرية في قانوني العقوبات خّفمت كيفية تخفيف العقوبة في حال توافر األسباب الم
وري واألردنيالس. نح مثًالففي الج، خّفيمكن للقاضي أن يالحبس إلى عشرة عقوبَة ض 18(وريأيام في قانون العقوبات الس(، 

  .)19(أو إلى أسبوع في قانون العقوبات األردني

ثانيًا: الظروف القضائية المدة (األسباب المشددة التقديرية)شد  

إذا كان المعشر علىوري واألردني لم يضع ضوابط ُتعين القاضي الس مر فة التقديرية، تاركًا أخّفاستخالص األسباب الم
ق لتحقيق ذلك، فهل اتبع ذات النهج فيما يتعّل واسعًة تحديدها وترتيب آثارها القانونية لتقدير القاضي ومانحًا إياه سلطًة

باألسباب الم؟دةشد وهذا يستتبع طرح التساؤل اآلتي: هل هناك أسباب قضائية مشدفة في خّفدة على غرار األسباب الم
أين نجد تأصيلها القانوني؟ ،ردني؟ وفي حال اإلجابة بنعموري واألالقانون الجزائي الس  
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اتجه المع السشروري واألردني نحو تقييد سلطة القاضي الجزائي حيال الظروف أو األسباب المدة للعقوبة على شد
عقوبة في التشريع فال .ع في هذا التطبيقفال خيار للقاضي في االمتناع عن تطبيقها أو التوس ؛)20(عكس بعض التشريعات

وري واألردني ُتالسشدد لظروف وحاالت معينة مدة على سبيل الحصر (حد(Al-Siraj, 2013/2014, P.704.  من وينتج
في  فال يترك للقاضي حريًة ؛وبالتالي التزامه بتشديد العقاب قها،شددة عند تحقُّذلك التزام القاضي بتطبيق الظروف الم

 ،وجد خشية على المتهم من تخفيف العقوبةتذلك أنه ال  ربرل تلك الحرية الممنوحة له في تخفيفها، ومتشديد العقوبة تقاب
بينما يخشى عليه من تشديدها، ومن ثم ال يكون رفع العقوبة إلى نوع إالأشد  آخر بموجب أسباب يدها القانون نفسه حد

  .)Al-Jbour, 2007, P.136وال يترك تحديدها للقاضي (

وجوب تشديد عقوبة االعتقال عند توافر  رقروري التي ُتمن قانون العقوبات الس 193ويبدو ذلك واضحًا في المادة 
التي  194الحبس البسيط فتجعله حبسًا مع التشغيل، وكذلك المادة  عقوبَة دشدة، وُتشغاًال شاقَّأ صبحالدافع الشائن بحيث ُت

األصلية ال تتضمن عقوبة  ارتكبت بدافع الكسب، بإضافة الغرامة، إذا كانت العقوبة جريمٍة ّلد عقوبة ُكيوجوب تشد رقرُت
للجريمة  فإذا كان الدافع ؛جريمة ى الدافع في كّلوري أوجب على القاضي أن يتحرشرع السالم أن ضحومن ذلك يتَّ .الغرامة
عليه تطبيق أحكام ف ،ن الدافع لها هو تحقيق الكسب أو الربح والمنفعةوإذا كا ،193يجب عليه تطبيق أحكام المادة  ،ًاشائن

ما  إالويجب تطبيقها في جميع الجرائم  ،تلك المواد وردت في األحكام العامة من قانون العقوبات ، باعتبار أن194المادة 
استثني بنص خاصكما أن . المع السالتي عالج فيها أحكام من قانون العقوبات، ) 251ولغاية  248من وري في المواد (شر

مة العقاب ءالمجال أمام القاضي لمال فسحى يال خيار للقاضي فيه. غير أنه حّت ًاكرر واجبقد جعل تشديد عقوبة الم ،التكرار
هما دون أن ين يحكم القاضي بأحدهما أو بقدر بينجعل تشديد العقوبة في أكثر حاالت التكرار بين حد مجرم مع حالة كّل

قضاء برمًا بعقوبة جنائية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انفمثًال من حكم عليه لجناية حكمًا م .ةيتجاوز ضعف العقوب
)، 249/1جنحة عقابها الحبس، يتعرض ألقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها (المادة  العقوبة أو سقوطها بالتقادم

  ين.كرر بين هذين الحدوري في تقدير عقوبة المائي السوهنا تتضح سلطة القاضي الجز

وعند مراجعة األحكام العامة لقانون العقوبات األردني، نالحظ أن المع األردنيلم يتناول الدافع الشائن أو دافع  شر
 101من ففي المواد (. عقابد للشدما تناول حالة التكرار كسبب منَّإ، )21(الكسب كقواعد تسري أحاكمها على جميع الجرائم

، حيث ًاكرر واجبشرع أحكام التكرار، جعل تشديد عقوبة المالتي عالج فيها الم ،) من قانون العقوبات األردني104ولغاية 
 فمثًال ؛كررد سلطة القاضي في تقدير عقوبة المتشديد العقوبة ولم يترك هذا األمر لتقدير القاضي، كما أنه قيبالقاضي  لزمأ

ِكمن حم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكمًا متستلزم قانونًا عقوبة الحبس ارتكب جنحًة برمًا ثم، كم عليه مدة ال تتجاوز ح
 سلطة القاضيف .)101/2لتضعيف خمس سنوات (المادة يتجاوز هذا ا أألعلى  ،ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية

  خمس سنوات.التضعيف يتجاوز  الأعلى  ،قوبةبتضعيف الع دٌةقيم هنا

وعلى هذا األساس، اتجه جانب من الفقه الجزائي إلى أن الظروف المشددة هي مجرد ظروف قانونية، وأن طلق ما ي
عليه "الظروف القضائية المشددة أو األسباب القضائية المشددة" مجري تحمل القاضي ، وذلك كناية عن األسباب التمجاٍز د

الجزائي على االرتفاع بالعقوبة التي يوقعها على الجاني إلى الحد بتغيير نوع العقوبة إلى نوع  قرر لها قانونًا أواألقصى الم
باشر من خالل االشتراط على دة بشكل غير مشدهذا االتجاه اعترف بوجود األسباب القضائية الم ومن ذلك نالحظ أن .أشد

أو التزامه بالعقوبة األشد في حالة التخيير  ج الكميرة للجريمة في حالة التدرقراألقصى للعقوبة الم م تجاوز الحدالقاضي عد
  ).Al-Fadil, 1976, P.472-473(و(Al-Jbour, 2007, P.134)  النوعي بين عقوبتين

من قانون  193ص عليه في المادة وري الدافع الشائن المنصوشددة للعقوبة في التشريع السمن األسباب المف
له، لهذا ترك أمر  ٍدحدم تعذر وضع معياٍرمن المو، )22(وري لم يعرف الدافع الشائنع السشرفالم .التي سبق ذكرها ،العقوبات

ف األخالقية تقدير طبيعة هذا الدافع إلى محكمة الموضوع لتبحث عنه من خالل البيئة االجتماعية والقيم والمعتقدات واألعرا
 دشدالم د السببوإن كان قد حد ،وريشرع السالم ). وهنا نالحظ أنAl-Siraj, 2013/2014, P.384السائدة فيها (
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في تقدير طبيعة الدافع من  واسعًة عاد ومنحه سلطًة فإنهللعقوبة بالدافع الشائن أو التكرار وألزم القاضي بضرورة التشديد، 
  ين من جهة أخرى. كرر بين حدة المجهة، وتقدير عقوب

تمثلة بتقدير طبيعتها واإلقرار بتوافرها الملجزائي في مجال الظروف القضائية وإزاء تلك السلطة الممنوحة للقاضي ا
ومن ثم تقدير مدى إمكانية تطبيق آثارها على العقوبة، يتساءل الباحث عن اآللية الموري تبعة في النظام اإلجرائي الس

فإ ،ف قاضيه. فكما هو معلومواألردني لحماية المحكوم عليه من تعسن ب القاضي مطالبأن يعلى المتهم نصيبه من  وقع
يصطدم مع ذلك  أن إال .)Al-Mazury, 2015دون إسراف في الرحمة أو مبالغة في القسوة، ليأتي حكمه عادًال ( العقاب

يصادف نشر أخبار الجرائم ومرتكبيها عبر وسائل االعالم المختلفة هوى في نفسه،  فمن الممكن أن ؛الطبيعة البشرية للقاضي
فيستجيب لذلك الهوى ويسارع إلى الحكم بما ينسجم مع هذا النشر ويتعمب د أن يحكمقصي المحكوم عقوبات مغّلظة، أو ي

خّفعليه من االستفادة من نظام األسباب المة االعالم المختلفة أحكامه، فيشبع بذلك غرورًا يكون أجهز فة التقديرية، لكي تنشر
  .)Hammouda, 1999, P.33-34( ذلك على حساب العدالة لو تمى كامنًا في شخصيته حتَّ

  ي: الحجب القضائي لتنفيذ العقوبةالفرع الثان

ع بنظام تعليق تنفيذ األحكام على شيقصد بالحجب القضائي لتنفيذ العقوبة ما يعنيه المرط أو وقف تنفيذ العقوبة شر
وهو وسيلة من وسائل تفريد العقاب  .Bakkar, 1997, P.494)أو وقف تنفيذ الحكم كما درج الفقه الجزائي على تسميته (

وأحد تدابير الدفاع االجتماعي، ابتكرته السياسة الجنائية الحديثة، وذلك من أجل تجنيب المتهمين المتورطين في الجريمة 
بهم في أوساط  التي ال تكفي عادة لتأهيلهم وإصالحهم، من الزجالحبس قصير المدة، ية، والمحكوم عليهم ببصورة استثنائ

تهم والنطق بالعقوبة، السجون الفاسدة، وذلك من خالل إعطاء الصالحية للقاضي الجزائي بعد أن يحكم بإدانة الم           
أن يقروقف تنفيذها، وإخضاع المحكوم عليه ل رشروط وواجبات معينة نص طلق عليها (مدة عليها القانون، خالل مدة ي

            التجربة). فإذا انقضت هذه المدة والتزم المحكوم عليه بهذه الشروط والواجبات دون ارتكابه جريمة جديدة، سقطت
رضت عليه وعقوبة الجريمة الجديدة تي ُففعليه أداء العقوبة ال ،وسقط الحكم معًا، أما إذا نقضها بارتكاب جريمة العقوبة

)Al-Siraj, 2013/2014, P.721و ( (Najam, 1988, P.151) و (Numur, 1988, P.11) و(Al-Jbour, 1998, P.39).  

التي وضعها في الل األحكام والشروط الناظمة له وقف تنفيذ العقوبة، من خ وري واألردني نظامع السشرى الموقد تبنَّ
لقاضي صالحية إيقاف تنفيذ العقوبة اوري مانحًة من قانون العقوبات الس 168واعد الموضوعية، فجاءت المادة إطار الق

ضمن شروط م؛دةحد ت على أنَّإذ نص1: "ه- بوقف تنفيذها، إذا لم  للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر
ي القاضي عند الحكم بوقف ورالس شرع"، كما منح الملخ...إنوعها أو أشد يسبق أن ُقضي على المحكوم عليه بعقوبة من

  .)23(رعلى سبيل الحص .ق.ع) 168المادة ( هذه الواجبات في نص شرعالم دأن ينيطه بواجب أو أكثر، وقد حد التنفيذ

أمع األردني فقد أعطى محكمة الموضوع صالحية إيقاف تنفيذ العقوبة عا المند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن شر
بت فيها ِكه أو الظروف التي ارُتأو الحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة، إذا رأت من أخالق المحكوم عليه أو ماضيه أو سّن

مكررة) من قانون العقوبات  54من المادة  1إلى مخالفة القانون (الفقرة  الجريمة ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود
  ألردني.ا

ومن خالل ما تقدم، نستطيع أن نخلص إلى أنه على الرغم من اختالف شروط وأحكام نظام وقف تنفيذ العقوبة في كل 
ع القاضي بالسلطة التقديرية في منح المحكوم في تمتُّ ُلالمشترك بينهما يتمثَّ القاسم فإنوري واألردني، الس ينمن القانون

للقاضي  أعطى الصالحيَة األردني شرعالم أي الحكم بالعقوبة مع النفاذ، كما أن ؛و االمتناع عن ذلكعليه وقف تنفيذ عقوبته أ
 ،مكررة 54المادة  دة بنصحدوذلك في إحدى الحاالت الم ،الجزائي في إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة وفق سلطته التقديرية

ردني صالحية إبقاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الرغم من توافر للقاضي الجزائي األ فإن ،وبمعنى آخر .2 الفقرة
إحدى حاالت اإللغاء المنصوص عليها، وهذا االتجاه لم ينتهجه المع السشروري الذي قربقوة  إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة ر

  العقوبات.من قانون  170القانون عند توافر إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة 



  ...أثر التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي                                                                                                  882
  

ويترتب على منح القاضي الجزائي السلطة التقديرية الواسعة في تقرير إيقاف تنفيذ العقوبة لدى المع السوري شر
ع األردني من جهة أخرى، نتيجة في غاية األهميةواألردني من جهة، وإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة لدى المشر، وهي أن نظام 

ومن ناحية  .هذا من ناحية ،عليه ِدلزمة بالروقد يطلبه من المحكمة وليست م ،ًا للمحكوم عليهوقف تنفيذ العقوبة ليس حّق
الثقة للمحكوم عليه ومنحه ميزة  القانون أو المجتمع الذي أعطى كّل إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة ليس من حق إنف ،أخرى

  وقف تنفيذ عقوبته لعّله يسلك طريق الفضيلة.

وطالما أن نظام إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وإلغائه يالتي ر أشكال التفريد القضائي للعقاب من أخط عد          
           ابط الستعمال تلك السلطة الخطيرةمن التسليم بضرورة وجود ضو دلكها قاضي الموضوع، لذلك ال بتيم

(Mohamed Ahmed, 1997, P.747) (Al-Raggad, 1992, P.84)   سة مبنية على ثقة كبيرةفإذا كانت هذه المؤس
فال يجوز أن  ؛ة وحدها، وشرط مصلحة الفاعل نفسهدًا بشرط المصلحة العامقيم استخدامها يجب أن يكون فإنبالقاضي، 

يمنح الالتنفيذ إ وقف لمية أن تنقلبستحقيه خش تسة إلى كارثة اجتماعية، فهذه المؤسي كثرة اؤدستخدامها إلى االعتقاد 
أن لكّل شخص الحق في ارتكاب جرم أول )Al-Raggad, 1992, P.105()24(. ؤّكهذه الضوابط من شأنها أن ُت لذلك فإند 

القاضي في أن منحه للمحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة أو حجبه عنه لم يكن وليد تعاطف وتساهل أو تحامل وقسوة،  حياد
ة والظروف التي ة واالجتماعية والنفسية والصحيللمحكوم عليه من النواحي العقلي وشامل فني على فحص بناًء وإنما جاء

 ,Numur, 1988)و  Najam, 1988, P.163-167)( حيطة بالجريمةوكذلك الظروف الم ،أحاطت به عند ارتكابه الجريمة
P.12).  منطقي أمام تساؤل الباحثان نفسيهماجد يلذلكهل أقر : النظام اإلجرائي السوري واألردني ضوابط مدة تكفل حد

تقدير القاضي في منح أو  أثناء ممارسة سلطته التقديرية في تفريد وقف تنفيذ العقوبة وإلغائه؟ وهل ينم في حياد القاضي
إلى تنفيذ العقوبة فيه؟ وفي  دون حاجٍة تأهيل المحكوم عليه حجب وقف تنفيذ العقوبة عن االحتمال القوي في أن يتحقق

أوضح عند بحثنا عقلنة  ى بصورٍةما هي الوسائل الكاشفة لسالمة هذا التقدير؟ هذا ما سوف يتجلَّف ،حال اإلجابة بنعم
  السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقاب.

  العقابالمبحث الثاني: عقلنة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد 

الجزائيَة العدالَة إن في الوقت الحاضر، وخاصة في األنظمة القانونية القائمة على مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي، تمر 
 الذي أصبح محلَّم القضاة ف النظام القديم المنطوي على تحكُّمن جديد إعادة إحياء تعس تفي مرحلة حرجة، حيث تم

 التقديريَة على منح القاضي الجزائي السلطَة بترتَّ ذلك إلى االهتمام الزائد بتفريد العقاب، حيُث در، وم)25(م القانونتحكُّ
 .اح مشكلة التفاوت في العقوبةرالش يها أحدسممشكلة الفوضى التقديرية في اختيار العقوبات أو كما ي ظهور باختيار العقوبة

ومن هنا تبدو الضرورة مة إليجاد ضملحانات لحق الفوضى التقديرية في اختيار  في ظّل عادلٍة تهم في محاكمٍةالم
       جملًة دأكَّ 1956نعقدة في أثينا عام لقانون العقوبات في دورته السابعة الم الدولي المؤتمر ًة وأن، خاص)26(العقوبات

لتحقيق  واسعًة تقديريًة  يتعارض مع منح القضاء سلطًةقانونية التجريم والعقاب ال مبدَأ نأمن التوصيات من بينها: " 
 بل يجب أن  ،ًةتحكمي سلطًة دعهذه السلطة التقديرية ال يجب أن ُت أن إالالسياسية العقابية الحديثة في تفريد العقاب، 

 )Al-Safu, Ahmed, 2019, P.262( ة التي يعتنقها التشريع"مع المبادئ األساسي فقيتَّ قانوني تنظيم نطاق في اشربُت
تلك ومة بين السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقاب ءوهذا يعني ضرورة المال .(Azeir, 1967, P.445)و

القاضي بمبدأ الشرعية،  لزمالحياد ي مبدَأ نإإذ  ؛ومنها حياد القاضي ،المبادئ الكبرى التي تحكم سير الدعوى الجزائية
قها القاضي على طباره أساسًا في التجريم والعقاب، فيعلم طرفي الدعوى الجزائية بحدود القاعدة القانونية التي سيباعتب

 عقوبًة وقعاألدنى لها أو أن ي عن الحد األقصى للعقوبة أو أن ينزَل الحد ، فال يجوز للقاضي أن يتجاوز)27(وقائع الدعوى
غير تلك التي حدعدها المشر للجريمة أو أن يقرر إيقاف تنفيذ العقوبة في غير الحاالت المضمن ضوابط  إالدة بالقانون حد

  معينة.

الحياد ينطوي على جانبين: األول  شرَط فإن ،بية لحقوق اإلنسانووباالستناد إلى السوابق القضائية للمحكمة األور
تجاه أحد الطرفين  ينحاز التجاه أحد أطرافها أو أ سبقم ى موقفلدى القاضي الناظر في الدعو يكون شخصي: ويعني أال
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في الدعوى، والثاني موضوعي: ويضمن معاملة القاضي الناظر في الدعوى جميع أطرافها على قدم المساواة وبشكل عادل 
من مراحل اإلجراءات مرحلٍة في أي(Neliubšienė, 2019, P.94)  .لحياد القاضي وهو الحياد ل وانطالقًا من الجانب األو

م أمام التحكُّ المجاَل من شأنه أن يفتح في تفريد العقاب واسعًة تقديريًة القاضي الجزائي سلطًة منح نإالشخصي، يمكن القول 
عدم وجود ضوابط  ز لمصلحة أحد أطراف الدعوى الجزائية في ظّلالقضائي واإلخالل الجسيم بميزان العدالة نتيجة التحي

 -على سبيل المثال  –فإذا أخذنا  .في الكشف عن سالمة هذا التقدير دة يمكن للقاضي الجزائي االستناد إليهاحدنونية مقا
تأن  امن شأنهففة للعقوبة وتقرير مدى إمكانية استفادة المتهم منها، خفَّسلطة القاضي الجزائي في تحديد األسباب المكشف 

عن التحيإ إذ ؛ص تلك األسبابحتمل في استخالز المرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياد القاضي الجزائي تتلك السلطة  ممارسَة ن
اء التقديرات الخاطئة في تحديد ب صدور أحكام غير سليمة، تترتب عليها نتائج ضارة، من جروعواطفه المتزنة، وذلك لتجنَّ

خّفما يصلح وما ال يصلح أن يكون سببًا مفًا، ممم متماثلةسلبًا على المساواة بين المتهمين الذين ارتكبوا جرائ ا ينعكس. 
فمن الممكن أن تختلف حالون إليهم، ومن هذا المنطلق أصبح حظوظهم ومصائرهم تبعًا لالختالف في تقدير القضاة الذين ي

بها القاضي، تحول دون  دة يستهديحدالعقاب، وضع ضوابط م فريدمن المهم، مع االعتراف بسلطة القاضي الجزائي في ت
 .)Al-Gharib, 2010, P.103-104ما كان ذلك ممكنًا (ها كلَّئاالنحراف بهذه السلطة عن مقصدها األصلي، وتفادي مساو

من عقلنة سلطة القاضي الجزائي في تفريد العقاب، وذلك من خالل: إلزام القاضي الجزائي بتسبيب الحكم  دال ب ،وبمعنى آخر
  ل)، والرقابة على سالمة المنطق القضائي في تفريد العقاب (المطلب الثاني).بة (المطلب األوالصادر بالعقو

ل: إلزام القاضي الجزائي بتسبيب الحكم الصادر بالعقوبةالمطلب األو  

مما ال شك إ إذ ؛و اإلدانة تتوقف على صحة تسبيبهااألحكام الجزائية الصادرة بالبراءة أ سالمَة فيه أنالرقابَة ن 
 بًةسبإذا كانت األحكام م ؤتي ثمارها إاللمحاكم الدرجة الثانية على األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولى لن ُت القضائيَة

هو العصب األساسي لعدالة الحكم الجزائي، ألنه ينطوي على األسانيد القانونية  Motivation فالتسبيب .تسبيبًا كافيًا
التي انطباقها على النصوص القانونية، التي جاءت حصيلة تمحيص المحكمة في وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها و ،والواقعية

من جانب القاضي  بناًء على هوى أو ميل شخصي ، ولم يأِتواقتناع وتفكير الحكم الصادر جاء عن وعي برهن على أنُت
)Homed, 1987, P.953(وبالتالي .، فإن التسبيب َةظنَّيدفع عن الحكم الجزائي م المتقاضين  ه ثقَةبكسالريبة والشك وي

وبشكل أساسي تلك  ،في إثبات مدى احترام محكمة الموضوع للمبادئ القانونية العامة مهمًادورًا  والرأي العام، ويلعب
  ).Al-Khresheh, 2005, P.40-41( المبادئ التي تتصل بحياد القاضي

أبالذكر  والجديرن التسبيب وجودًا وعدمًا مع سلطة القاضي الجزائي ونطاقها، فيكون الزمًا عندما يباشر القاضي  يدور
لاللتزام القانوني  للقاضي هي التي تكون محًال َةالتقديري السلطَة لهذا السبب نجد أنو .سلطة تقديرية في الدعوى الجزائية

 ى ال تكون سلطًةيحكم تلك السلطة حتَّ من إيجاد ضابٍط د، حيث ال بAl-Khresheh, 2005, P.61(بالتسبيب، ومعيارًا له (
وظَُّت ًةتحكميألطراف بشكل ينال من حياد القاضيفي تعزيز مصالح أحد ا ف. وبما أن جوانب تلك السلطة هو سلطة  أحد

هذه المعاملة لوقوف على سبب اختيار القاضي العقوبة، لهذا كان الزمًا شمولها بضابط التسبيب، ل فريدالقاضي الجزائي في ت
من إمكانية إساءة استعمال السلطة  الضمانات التي من شأنها أن تحدواحدًا من  عدفالتسبيب ي .دون األخرىالعقابية 

ونزاهته ساعد على ضمان حياده التقديرية الممنوحة للقاضي، وبالتالي ي(Neliubšienė, 2019, P.99). التساؤل ثار وهنا ي
  العقوبة.  فريدوري واألردني لمبدأ تسبيب الحكم الصادر بتمدى تجسيد النظام اإلجرائي السعن 

اشتماوري واألردني نحو التسليم بضرورة لقد اتجه النظام اإلجرائي الس28(لهوجبة ل الحكم النهائي على األسباب الم( ،
يتها أو غموضها من األسباب الحصرية لقبول الطعن بطريق النقض أو وجبة أو عدم كفاكما جعل خلو الحكم من أسبابه الم

  .)29(التمييز

ومن هنا يمكن القول بلزوم توافر شرطين لصحة التسبيب هما: بيان النص ى ى يتسنَّكم بموجبه حتَّالقانوني الذي ح
على الوقائع الواردة في الحكم، ودخول العق للقضاء الرقابة على مدى انطباق النصبالذات  وبة المقضي بها في هذا النص

)Awad, 2005, P.123-126(ستوجبة للعقوبة من خالل بيان عناصر الركن المادي والركن المعنوي ، وبيان الواقعة الم



  ...أثر التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي                                                                                                  884
  

خّفللجريمة، بما في ذلك بيان الظروف القانونية المفة والمؤّثدة التي من شأنها أن ُتشدتقدير العقوبة فيبشكل مباشر  ر. ا أم
خّفالظروف القضائية المفة التقديرية)خّففة (األسباب الم، فإن المع السوري ألزم قاضي الموضوع بتعليل قراره بمنح هذه شر

وحالة ما إذا استبدلت بعقوبة الجناية التي ال 246وهي: حالة التكرار (م ،دها قانون العقوباتاألسباب في حاالت ثالث حد ،(
وحالة تحويل العقوبة الجنحية إلى عقوبة  ،)1ف 243ما األدنى ثالث سنوات عقوبة الحبس سنة على األقل (هيجاوز حد
ة لقاضي الموضوع الحرية التامة في منح هذه األسباب وريتركت محكمة النقض الس ،وفي هذا السياق .)2ف 244متكديرية (

إالتسبيب  أو حجبها في الجنايات والجنح والمخالفات، دون أن تطلب منه أي في الحاالت المحيث قضت:  ،دة بالقانونحد
  .)30("ن منح المحكوم عليه األسباب المخّففة التقديرية أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة األساسأ"

أما النظام اإلجرائي األردنيفة التقديرية، خّف، فكانت نظرته أكثر شمولية حول ضرورة تعليل القرار المانح لألسباب الم
حيث ألزم المعشر األردني قاضي الموضوع في حالة تخفيف العقوبة إلى ما دون حدفة خّفها األدنى عند استعمال األسباب الم

كما قضت  .من قانون العقوبات األردني) 100ًال (المادة علَّبًا ومسبأن يكون ذلك التخفيف م ،والجنحالتقديرية في الجنايات 
التقديرية أو  هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها واالستثناء هو األخذ باألسباب المخففة : "األصَلأنمحكمة التمييز األردنية 

فال يخضع ذلك  ،نح األسباب المخففة التقديرية أو وقف تنفيذ العقوبةفإذا ما جرى رفض الطلب بم ؛وقف تنفيذ العقوبة
فيخضع ذلك لرقابة محكمة التمييز، وعليه  ،إجابة الطلب بمنح األسباب المخففة التقديرية تا إذا جرلرقابة محكمة التمييز، أم

علَّيجب أن يكون القرار المانح لألسباب المخففة التقديرية مًال وم31(بًا"سب(.  

ومن حيث مسألة تسبيب الحكم الصادر بتقدير العقوبة بين حدالقضاَء يها أو اختيار نوع العقوبة، فنالحظ أن وري الس
قيد دون أن يمتد ذلك إلى حرية القاضي في االختيار  األدنى للعقوبة قاضي الموضوع بضرورة التسبيب في حالة تجاوز الحد

ارتفعت بالعقوبة عن  المحكمَة نإالتي ذهبت بالقول: "حيث ة ورياد من اجتهاد محكمة النقض السالنوعي للعقوبة، وهذا مستف
32("يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضهفهذا ذلك  َلعّلها األدنى دون أن ُتحد(ا بالنسبة للنظام . أم

فالقاضي  .عليه لمحكمة النقض ال سلطان موضوعي يها أمرالعقوبة بين حدتقدير  مسألَة نالحظ أنفاإلجرائي األردني، 
يتدرجما بين الحد ،طلق دون لزوم بيان األسباب، حيث قضت ين األعلى واألدنى، لتحديد العقوبة حسب اجتهاده الخاص الم

وال رقابة لمحكمة  ،مع المجرم مرتكب الجريمة الموضوع تقدير العقوبة التي تتناسب : "لمحكمِةمحكمة التمييز األردنية أن
العقوبَة التمييز عليها في ذلك طالما أن 33(يها األدنى واألعلى"المحكوم بها تقع بين حد(.  

أما من حيث مسألة تسبيب الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة أو إلغائه، نجد أن المعشر األردني تفرفي هذا  د
ألزمه ببيان  -بشكل صريح  - فإنهللقاضي في تقرير إيقاف تنفيذ العقوبة،  ًةتقديري فإذا كان قد أعطى سلطًة .الخصوص

من  1قها للحكم بوقف تنفيذ العقوبة (الفقرة األسباب، حيث يجب على القاضي بيان توافر األسباب والشروط الواجب تحقُّ
إيقاف تنفيذ العقوبة بشكل  أسباب نلى أنه يشترط على المحكمة أن تبيمكررة من قانون العقوبات األردني)، ع 54المادة 

؛ستقلم فإذا قرًاالمحكوم عليه أسباب رت منح فًةخّفم بإيقاف تنفيذ العقوبة، وجب عليها أن  نفسه الوقتفي وقضت  ًةتقديري
). Al-Jbour, 1998, P.91( ستقًالًا ومقوبة تعليًال خاصفة وقرار إيقاف تنفيذ العخّفمن القرار المانح لألسباب الم لكل فردُت

ر من كرم /54تنفيذ العقوبة في المادة  شرع استحدث نظام وقف: "المأنقضت محكمة التمييز األردنية  ،وفي هذا االتجاه
قانون العقوبات، حيث أجاز لمحكمة الموضوع في حاالت معينة وبشروط خاصة أن تأمف تنفيذ العقوبة إذا توافرت تلك بوق ر

ا إذا قرارها إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة...أم بسبأي أنها يجب أن ُت ؛وقف التنفيذ في الحكم أسباب نبيعلى أن ُت ،الشروط
 سباب حقيقيًةتلك األ . هذا واشترط القضاء األردني أن تكون)34(بتسبيب قرارها" لزمٍةفإنها غير م ،اختارت عدم وقف التنفيذ

له  تعليه ليس ستأنفالم ا عن قول المحكمة بأنان أنه: "أمالدعوى، حيث قضت محكمة استئناف عم في ملف وواردًة
  .)35(الدعوى" في ملف دليل من عندها لم يرد عليه أي دجرفهو قول م ،سوابق وحسن السلوك

 وفي النظام اإلجرائي السوري، فنالحظ أن المعشر السلم ينص صراحة على وجوب التسبيب المتعلق بنظام  وري
في تحديد العقوبة والقضاء في  الموضوع تستقُل "محكمَة على أن دؤّكمحكمة النقض ُت ، كما أن)36(إيقاف تنفيذ العقوبة
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وعدم الحكم بذلك يعني رد  ،ٍة صريحٍةبصور على طلب وقف التنفيذ أن تردب فًةكلَّوليست م ،وقف تنفيذها أو في حجب ذلك
  .)37("الطلب ضمنًا 

 .بتفريد العقوبةوري واألردني في مسألة تسبيب الحكم الصادر التفاوت بين النظام اإلجرائي الس ضحومن ذلك، يتَّ
فالقاضي الجزائي السوري مببيان األسباب في حالتين لزم :األدنى للعقوبة  األولى عند تجاوز الحدالثانية و قررة للجريمة،الم
خّفعند منح األسباب المة في الحاالتفة التقديري المحدببيان األسباب  ًالزمدة بالقانون. بينما يكون القاضي الجزائي األردني م

  إيقاف تنفيذ العقوبة.وعند فة التقديرية في الجنايات والجنح، خّفسباب الماألمنح عند 

وإلزامه ببيان  عينٍةفي تقدير العقوبة دون استناده إلى ضوابط م طلقًةم القاضي سلطًة إعطاَء نإوعليه، يمكن القول 
أسباب ذلك التقدير، من شأنه أن يؤدي إلى تفاوت العقوبة بين متماثلة، وانصراف القاضي الجزائي في رتكبي الجرائم الم

د صياغة نظرية عامة لضوابط تقدير العقوبة وتقي ضرورَة الباحُث دؤيلذلك ي .ر العقوبة وفقًا ألهوائه الذاتيةعملية تقدي
الجرمية، أسلوب تنفيذ القاضي بها، من خالل البحث في عناصر الجريمة (جسامة السلوك الجرمي، جسامة النتيجة 

كه الالحق الرتكاب الجريمة ذنب، سلوجرم (الدافع إلى الجريمة، السوابق الجنائية والقضائية للمة الملخ) وشخصيإالجريمة...
للوصول إلى تقدير  )38(لخ)إوالعائلية واالجتماعية للمجرم...من خالل ندمه واندفاعه إلى تعويض الضرر، الظروف الفردية 

لهما تحديد العقوبة المالئمةلجرم جسامة الجريمة وخطورة الم. تكون تلك الضوابط بمثابة قواعد يسترشد بها  ومن ثم
وتستبعد حاالت حرمان  ،مه في الرأفةل تحكُّيا يزفة التقديرية، ممخّفتقدير العقوبة واستعمال نظام األسباب الم القاضي عند

رتكب الجريمة من االنتفاع بهذا النظام رغم ظروفه الجديرة بالتخفيف (م(Ibrahim, 1965, P.165)39( ، من ثم يأتي      
التقديرية في اختيار العقوبة ووقف تنفيذها  ةسلطالر عند استعمال القاضي دور التسبيب للكشف عن سالمة هذا التقدي

)Saleh Kannan, 2014, P.145 وذلك من خالل إلزام القاضي بضرورة اإلشارة في الحكم إلى العناصر التي استند إليها ،(
يه، من خالل شمول تسبيبالمحكوم عل في توقيع الجزاء بهذا المقدار أو النوع أو في إيقاف تنفيذ العقوبة بحق               

تعلق بتقدير العقوبة وإمكانية تنفيذهاالحكم الجزائي الصادر باإلدانة الجانب الم )(Bakkar, 1997, P.523-524            
من خالل  إالوهذا لن يتحقَّق التقدير،  االوقوف على سالمة هذبا يسمح للمحكمة العليا ممAl-Jbour, 2007, P.145 ،)و (

اشتمال األحكام العامة لقانوني العقوبات السوري واألردني على نص قانوني ستند إليها في الزم القاضي ببيان األسباب التي ي
ن العقوبات الليبي في المادة مي، على غرار ما ذهب إليه قانوعقوبة، لكي تمارس سلطته التقديرية على نحو غير تحكُّالتقدير 

27 على أنه تالتي نصيحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص" : عليه القانون، وعليه أن يبين األسباب 
  تقديره".  ربرالتي ُت

كما يؤيضرورَة انالباحث د أن ينص المعشر السصراحًة وري تعلقة بإيقاف تنفيذ العقوبة على وجوب في األحكام الم
  .شرع األردنيستقل، وذلك على غرار المبشكل مو ،هاقرار القاضي بإيقاف تنفيذتسبيب ال

  المطلب الثاني: الرقابة على سالمة المنطق القضائي في تفريد العقاب

مارسها محاكم الدرجة الثانية على يقصد بالرقابة على سالمة المنطق القضائي في تفريد العقاب تلك الرقابة التي ُت
في  مهمًاالقضائية دورًا  الرقابُة إذ تلعب ؛)Al-Kasasbih, 2015, P.346يرية للقاضي في اختيار العقوبة (السلطة التقد

تنقية األحكام الجزائية بشكل عام والجانب المتعلق بتقدير العقوبة وإمكانية تنفيذها بشكل من الميول الذاتية التي  خاص
لجسامة الجريمة  واعيٍة على دراسٍة بناًء إال)، فال يأتي ذلك التقدير Al-Mazury, 2015يمكن أن تكون دافعًا لصدورها (

المرتكبة وشخصيجرم للكشف عن خطورته اإلجرامية، فيكون القاضي بمنأى عن الميل أو الهوى عند ممارسة تلك ة الم
ا يدفعه إلى بذل أعلى درجة، مم تمحيصه واإلشراف عليه من محكمٍة حكمه الصادر سيتم سبقًا أنألنه يعلم م السلطة،

في إمكانية تنفيذها  أثناء عملية تقدير العقوبة والبّت في د من الميول الذاتيةالمزيد من الجهد والعناية الفائقة والتجر
)Homed, 1987, P.1049.( ه حينما يتَّأنَّ على أحٍد ىفال يخفجه ذاتيٍة لمصلحٍة عينًا استجابًةالقاضي بوجدانه اتجاهًا م ،

إلى تغليظ العقوبة وكأنه  اًالمي تهم، نجدهإلى الثأر واالنتقام من الم فإن كان يميُل ؛فإنه يندفع من تلقاء نفسه إلى حيث يميل
تهم الذي يحاكمهفي منازلة مع الم. وفي بعض األحيان يضع القاضي نفسه موضع المتهم الستشعاره بوجود قاسم شترٍكم 
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النشأة والظروف الشخصية، فيتعامل مع المتهم على أساس الرأفة، فيأتي تقديره للعقوبة بعيدًا عن العدالة، بينهما من حيث 
عّطُلوي وهو تحقيق الردع الخاص والعام. ،المباشر من العقوبة الهدف  

ولما كان تفريد العقوبة هو المبروالهدف األساسي لوجود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ر )Al-Ganzuri, 1968, 
P.170كان ال ب ،(د من إيجاد نوع من الرقابة على سالمة هذا التقدير، خاصًة وأن عاهدَةالم ة الخاصة بالحقوق الدولي

المدنية والسياسية، التي أقر5فقرة  ،14، قضت في مادتها (1966تحدة عام تها الجمعية العامة لألمم الم (لكّل أن" شخص 
كم به عليه". وهنا اللجوء وفقًا للقانون إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي ح دين بجريمة حقُأ
يمن النظام  ثار التساؤل اآلتي: هل تخضع السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبة للرقابة القضائية في كل

وري واألردني؟اإلجرائي الس  

 االتجاه األول نقسم التشريعات الجزائية بشأن الرقابة القضائية على سلطة القاضي في تفريد العقوبة إلى اتجاهين:ت
تقديريًة القاضي سلطًة يمنح أو خالصًة طلقًةم أو إلزامه ببيان األسباب التي استند  قيٍد في تقدير العقوبة دون إخضاعه ألي

 العقوبَة قاضي عند ممارسة تلك السلطة غير خاضع للرقابة من قبل المحكمة العليا طالما أنإليها في هذا التقدير، فيكون ال

وهذا االتجاه تبنَّ .طار الحدود القانونيةإقضي بها جاءت في الماه المع الساالتجاه الثانيأما  .وري واألردنيشر فهو مقيد 
نظَّأو ملسلطة القاضي في تفريد العقوبة، حي مث يحدهذا االتجاه المعايير التي يجب على القاضي االستناد إليها  د         

         استخدامه لتلك  ربرفي استخدامه للسلطة التقديرية في تفريد العقوبة، ويجب عليه بيان األسباب أو البواعث التي ُت
      ع اإليطاليشربعه المائي في التقدير، وهذا ما اتَّللمحكمة العليا الرقابة على سالمة المنطق القض ا يتيحمم السلطة،

)Al-Ganzuri, 1968, P.171-172.(  

وري على سلطة القاضي في تفريد العقوبة في النظام اإلجرائي الس القضائيَة الرقابَة يمكن القول إن ،وعلى هذا األساس
تمارسها محكمة النقض أو التمييز  قٌةضي رقابٌة القانونيُة الرقابُةف. وأخرى موضوعيٍة قانونيٍة ى من خالل رقابٍةواألردني تتجلَّ

الذي يكون أساسه الرقابة على التكييف القانوني للوقائع على صحة تطبيق القانون وتأويله، بشكل غير مباشر، هدفها الرقابة 
 لىالعقوبة كأن يقضي الحكم بعقوبة تزيد عوما يكون له من أثر على تقدير العقوبة، والرقابة القانونية عند الخطأ في توقيع 

الحد األقصى للعقوبة المقررتكبة (رة للجريمة المAwad, 2005, P.100-112 ،(وتعلقة الرقابة على المسائل القانونية الم
ة ا الرقابأمMohamed Ahmed, 1997, P.746.( بتوافر الشروط الموضوعية واإلجرائية لنظام وقف تنفيذ العقوبة (

للمرة أو التمييز عند الطعن في الحكم  مارسها محكمة الدرجة الثانية (محكمة االستئناف، ومحكمة النقضالتي ُتالموضوعية 
فهي واسعٌة .قة من جهة أخرىالثانية أمامها) فهي رقابة واسعة من جهة وضي محكمَة ألن بذات  الدرجة الثانية تتمتع

فلها أن ُت ؛الموضوع بها محكمُة الصالحيات التي تتمتععيد النظر متها لجسامة الجريمة ءالفي العقوبة من خالل البحث في م
وخطورة المجرم، ولها أن تمنح المتهم األسباب فة التقديرية أو أن ُتخّفالمقرعدم األخذ بها ( رAl-Jbour, 2007, P.132 ،(

وهي رقابة  .Awad, 2005, P.114)نقاصها أو الحكم بوقف تنفيذها (فيكون الطعن في هذه الحالة سببًا لزيادة العقوبة أو إ
ضيالدرجة الثانية عند إعادة النظر بالعقوبة بناًء محكمَة قة من جهة أخرى ألن على الطعن المم، فهي تتقيد بصفة صاحبه قد

ر ملزمة في حكمها ببيان األسباب مع االلتزام بعدم إضرار الطاعن بطعنه، كما أنها غي ،من جهة وبموضوعه من جهة أخرى
التي دفعتها إلى تعديل العقوبة المحكوم بها باستثناء الحاالت المحددة بالقانون، على اعتبار أن في  العقوبة يدخُل تقدير

الثانية ( م من محاكم الدرجةسواء أكانت من محاكم الدرجة األولى أ ،طلق سلطة المحكمةمAl-Khresheh, 2005, P.86.(  

وري من النظام اإلجرائي الس مارسها محاكم الدرجة الثانية في كلوباإلضافة إلى الرقابة القانونية والموضوعية التي ُت
 وهي جزٌء ،مارسها المحكمة العليا (محكمة النقض، التمييز) على سلطة القاضي في تفريد العقوبةواألردني، توجد رقابة ُت
يكون  ،ففي النظام اإلجرائي األردني ؛ر وجودًا وعدمًا مع ضابط التسبيبها أنها تدوزميما ي أن إالمن الرقابة القانونية، 

فة خّفتعلقة بالقرار المانح لألسباب المم األولى لمحكمة التمييز الرقابة على سلطة القاضي في تفريد العقوبة في حالتين:
العقوبة أم ال،  تخفيف ربرهذه األسباب سائغة لها أصل ثابت في األوراق  وُتالتمييز ما إذا كانت  محكمُة رقرالتقديرية، حيث ُت

             (Al-Jbour, 2007, P.121)لضمان عدم إساءة استعمال هذه السلطة  وبالتالي تكون هذه الرقابة بمثابة ضابٍط
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هذه  ر عن محكمة الموضوع، على اعتبار أنقة بقرار إيقاف تنفيذ العقوبة الصادتعّلم والثانية، )Numur, 1989, P.58(و
بتسبيب قرارها إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، وبالتالي يخضع قرارها هذا لرقابة محكمة التمييز باعتبارها  لزمٌةم األخيرَة

لمحكمة النقض القضائية  الرقابَة فإن ،وريا في النظام اإلجرائي السأمSaleh Kannan, 2014, P.151. )محكمة قانون (
 توالتي تم ،دة بالقانون على سبيل الحصرحدالمفة التقديرية خّففقط على قرار تخفيف العقوبة عمًال باألسباب الم مقتصرٌة

  ين.رتكبة عند تدريجها بين حدرة للجريمة المقراألدنى للعقوبة الم سبقًا، وحالة تجاوز الحدماإلشارة إليها 

هذا النوع من الرقابة، ال يجد أساسه في الخطأ للممارسة المحكمة العليا  القانوني األساس أن وتجدر اإلشارة إلى 
 والدليل على ذلك أن .في التعليل (عدم كفاية األسباب) ما من خالل العيب في الحكم لقصورهالعقوبة، إنَّ فريدت منالناتج 

المعشر األردني والسوري حدد منييز الحكم أو نقضه على سبيل الحصر، ولم تشتمل على حالة الخطأ الناتج تم أسباب 
الذي أوردته محكمة  التعليَل نإوهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز األردنية في أحد أحكامها بقولها: " .العقوبة فريدت

الجنايات الكبرى في حكمها عندما منحت الموهي ظروف الدعوى، وإفساح المجال  فة التقديريةخّفميز ضده األسباب الم
من قانون العقوبات، ويكون الحكم  100تعليًال وافيًا ألغراض الفقرة الثالثة من المادة  عدال ي ،شريفًة للمجرم ليحيا حياًة

  .)40(معيبًا لقصوره في التعليل"

العقوبة وإمكانية إيقاف تنفيذها من إطالقات قاضي تقدير  عدوإن كان قد  األردني اإلجرائي النظام ا سبق أنمم ضحيتَّ
الموضوع، ومن ثم ال تخضع لرقابة محكمة التمييز، غير أن رقابتها في الحاالت سابقة  طلقًا، ألنها تباشرهذا القول ليس م

 ؛للعقوبة واالختيار النوعي كميإلى نظام التدريج ال ها ال تمتدقة، ألنَّنها رقابة شبه ضيإمن الممكن القول فوبالتالي  .الذكر
ذ عقوبته أو مة المحكوم عليه لوقف تنفيءفة التقديرية ومدى مالخّفهذا من جانب، وال إلى حالة عدم األخذ باألسباب الم

فيذها عقوبة وتقرير إيقاف تنال تقدير نإوري، حيث قة بالكامل في النظام اإلجرائي السوهي رقابة ضي .تنفيذها من جانب آخر
   تخرج عن رقابة محكمة النقض. مسألة موضوعية، ومن ثم وه

للقاضي الجزائي في تفريد العقوبةالسلطة التقديرية  عقلنَة من هنا نستنتج أن لها دور في تحقيق التوازن بين  رئيس
متهم، وبين تنظيم هذه ظروف الجريمة وشخصية الالمالئمة ل معاملة العقابيةممارسة هذه السلطة بشكل يتيح تحديد ال

ز من جانب القاضي لمصلحة أحد أطراف الدعوى أو اإلضرار به بما يضمن عدم الخروج م أو التحيالسلطة بعيدًا عن التحكُّ
عن قاعدة الشرعية، ومما يؤمحمايَة ن من خالل تأطيرها ضمن إطار  إال حقوق األفراد ومصالح المجتمع، وهذا لن يكون

  .)41( عشرإلرادة المًال كمشريعي، فيأتي دور القاضي مالتفريد الت

القضائيَة الرقابَة كما إن من خالل تعميم  إالناجعة  على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبة لن تكون
إعداد ملف الشخصية على الجأتي سلطة القاضي في تفريد نحرفين، حيث تناة البالغين، وعدم اقتصار ذلك على األحداث الم

العقاب بعد إعداد ملف الشخصية، الذي يعدونختصه الخبراء والموالذي يتضم ،دراسٌة ن عن حالة المة تهم الطبية والنفسي
وة واالجتماعيى يتمكَّرفق في ملف الدعوى الجزائية، حتَّيشخصية المتهمل تحديد المعاملة العقابية المالئمةمن  ن (Najam, 

1988, P.179) ) و Al-Kasasbih, 2015, P.348) و (Al-Safu, Ahmed, 2019, P.257 .(لزم القاضي فمبدأ الحياد ي
الع عليها للخصوم فرصة االّط تيحالتي ُأ ،الدعوى ة واألوراق والوثائق الواردة في ملففي حكمه بضرورة االستناد إلى األدّل

، فتأتي سلطة القاضي في )42( جيزه القانونوهو ما ال ي ،من قبيل القضاء بعلمه الشخصيى ال يكون ذلك ومناقشتها حتَّ
تفريد العقوبة باالستناد إلى ملف الشخصيالدعوى. وهذا لن يتحقَّ ة المرفق في ملفإال ق في قانون  من خالل إيراد نص

لزم بموجبه القاضي الجزائي في إعداد أصول المحاكمات الجزائية يملف الشخصيناة البالغين في قضايا الجنايات ة للج
نح.والج  
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  الخاتمة

للقاضي  على االقتناع الشخصي القائم واألردني وريالس اإلجرائي النظام نإنهاية هذه الدراسة نستطيع القول  في
سلطًة الجزائي، منح هذا األخير مّكُت واسعًة ًةتقديريمع قوبة بما يتناسب من تفريد الع نهشخصية المتهم وظروفه، وهو أمر 
قد ينطوي على خطر يهدد حق تهم في حياد قاضيهالم. لذلك كان ال بمن تحقيق التوازن بين ممارسة هذه السلطة بشكل  د

يتيح التي ُت المعاملة العقابية تحديدالئم ظروف م أو سلطة بعيدًا عن التحكُّتهم، وبين تنظيم هذه الالجريمة وشخصية الم
و .ز من جانب القاضي من خالل عقلنة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقوبةالتحينسجمًا مع يأتي ذلك م

1956نعقدة في أثينا عام توصيات المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في دورته السابعة الموما نص ،عاهدة الدولية ت عليه الم
وصادقت إليها مت ، والتي انض1966تحدة عام تها الجمعية العامة لألمم المة بالحقوق المدنية والسياسية، التي أقرخاصال

عليها الجمهورية العربية السعها الباحث والمملكة األردنية الهاشمية. ةوريانوقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أتب 
  وجزها على النحو اآلتي:وُن ،باالقتراحات

  : النتائجأوًال

على الرغم من إجماع الفقه الجزائي على ضرورة وجود ضوابط موضوعية وأخرى شخصية تحدد كيفية استعمال القاضي  -1
  واألردني جاء خاليًا من تلك الضوابط. وريالس الجزائي التشريع فإنالجزائي سلطته التقديرية في تفريد العقوبة، 

2- القاضي سلطة تفريد العقوبة متروكٌة ممارسَة إن ؛طلق تقديرهلم التي ُت فاألسباببرمعاملة المحكوم عليه بهذه المعاملة  ر
لهذا السبب من الممكن أن  .ةطلقة في تقدير األدلَّشأنها في ذلك شأن سلطته الم ،تبقى حبيسة وجدان القاضي العقابية

تعاظم دور العصر الرقمي  تفريد العقوبة، ال سيما في ظّل ةلذاتية عند ممارسة سلطينساق القاضي وراء أهوائه ا
  ووسائل اإلعالم في نشر أخبار الجريمة. 

3- لزم القاضي الجزائي بمبدأ الشرعية، باعتباره أساسًا في التجريم والعقاب، فيعلم مبدَأ إنطرفي الدعوى الجزائية  الحياد ي
الجزائي في تفريد  طلقة للقاضيالم السلطَة أن إالقها القاضي على وقائع الدعوى، طبة التي سيبحدود القاعدة القانوني

المجال  تيحا يسبقًا وعلى وجه التحديد مقدار ونوع الجزاء الذي سينزل به، ممم أن يعلمبللمتهم  ال تسمح العقاب
  محاكمة عادلة. تهم فيالم م القضائي، ويشكل تهديدًا على حقأمام التحكُّ

هذا  .رتكبي الجرائم المتماثلةشكلة التفاوت في تقدير العقوبة بين مظهور م ى االهتمام الزائد بتفريد العقابعل بترتَّ -4
أساسه في التفريد العقابي، بل يكمن في اختالف شخصيات القضاة أو نتيجة النزعة  ال يجدفي أغلب األحيان التفاوت 

  ر عليهم.العنصرية التي تسيط

5- في  تقديريًة باشر القاضي سلطًةالتسبيب يدور وجودًا وعدمًا مع سلطة القاضي الجزائي ونطاقها، فيكون الزمًا عندما ي
من خضوعها لضابط  دال ب فإنَّهفي نطاق تلك السلطة،  تهم تدخُلللم العقابيَة المعاملَة وطالما أن .الدعوى الجزائية

  التسبيب.

في مسألة تسبيب الحكم الصادر بتقدير العقوبة وإيقاف  واألردني وريالس بين النظام اإلجرائي واضح فاوٌتهناك ت -6
  .تنفيذها

ى ذلك تبنَّ واألردني وريشرع السمن الم ًالُك نفإعلى الرغم من أهمية الرقابة القضائية في ضمان سالمة التفريد العقابي،  -7
من الرقابة من  نوع في تقدير العقوبة دون إخضاعه ألي أو خالصًة طلقًةم تقديريًة لقاضي سلطًةاالتجاه الذي يمنح ا

  بقًا.اقبل المحكمة العليا، باستثناء الحاالت التي ذكرناها س

8- لزم القاضي الجزائي بضرورة االعتماد في حكمه على األدّل مبدَأ إنة واألوراق والوثائق الواردة في الحياد يالدعوى ملف، 
ة في تفريد العقوبة، الشخصي من هنا تأتي أهمية إعداد ملفو .الع عليها ومناقشتهاتيح للخصوم فرصة االّطالتي ُأ

فتأتي المعاملة العقابية للمتهم من قبل القاضي باالستناد إلى ملف الشخصية المالدعوى. رفق في ملف  
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  ثانيًا: االقتراحات

1- ال بمن صي دواألردني، من خالل البحث في عناصر  ورياغة نظرية عامة لضوابط تقدير العقوبة في التشريع الجزائي الس
الجريمة وشخصية المتكون تلك الضوابط بمثابة قواعد يسترشد بها القاضي عند تقدير العقوبة. جرم، ومن ثم  

استند إليها في توقيع الجزاء بهذا المقدار أو النوع، ويكون إلزام القاضي بضرورة اإلشارة في الحكم إلى العناصر التي  -2
ذلك من خالل اشتمال األحكام العامة لقانوني العقوبات السوري واألردني على نص قانوني لزم القاضي ببيان األسباب ي

التي يستند إليها في تقديره للعقوبة، لكي يغير تحكُّ مارس سلطته التقديرية على نحومي.  

3- أن يّتبع المعشر السنظيره األردني فيما يتعلَّ وريق بتسبيب القرار القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك من خالل النص 
صراحة في األحكام المستقل.تعلقة بهذا الصدد على وجوب تسبيب القرار بشكل م  

4- إيراد نص وري وافي قانوني أصول المحاكمات الجزائية السألردني يلزم القاضي الجزائي بإعداد ملف الشخصيناة ة للج
نح، فتأتي سلطُةالبالغين في قضايا الجنايات والج القاضي في تفريد العقاب باالستناد إلى هذا الملف الذي يه عد

و ونختصالخبراء والميالدعوى. رفق في ملف  

اسي في الرقابة القضائية على سالمة التفريد العقابي، وذلك من خالل النقض أو التمييز دورها األس محكمُة باشرأن ُت -5
هم والنيابة العامة الطعن توجبًا لنقض الحكم أو تمييزه، وبشكل يتيح للمن تفريد العقوبة سببًا ممجعل الخطأ الناتج 

  هم.تعد عن ظروف الجريمة وشخصية المالب كلَّ إذا جاءت المعاملة العقابية بعيدًة بالحكم
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Effect of the Penal Judicial Individualization on the Principle of 
Neutrality of the Criminal Judge 

(Analytical Study Comparing the Syrian Procedural Regime to the 
Jordanian One) 

 

Ali Salman Yousef and Tamim Mikail 
                  Faculty of Law, University of Damascus, Syria. 

 
Abstract 

 “The principle of criminalization and punishment isn’t incompatible with giving broad discretion 
to fulfill the modern sanctioning policy in penal individualization; however, this discretion shall not be 
considered arbitrary, but shall be conducted in the scope of a legal regulation consistent with the basic 
principles adopted by the legislation.” The recommendation of the International Congress of the Penal 
Law at its seven session held in Athens in 1956 came up in those terms. 

As the criminal justice philosophy in punishment requires to elaborate on the positive 
involvement of the judge in the Social Defense Policy through the penal individualization, it should be 
based on studying the personality of the perpetrator of the criminal conduct in an objective manner in 
order to identify the punitive treatment appropriate for the committed criminal incident, the 
perpetrator’s personality and circumstances. Howevers the practical application has revealed that 
during undertaking that authority, the judge may lean either toward or against the convicted, as long as 
the reasons justifying treating the convicted in that kind of punitive treatment remain untethered in the 
judge’s heart. 

Due to seriousness of the penal sentences issued by the penal judge, considering that they come 
into the focus of attention of the public opinion and into anticipation of parties of the proceedings, this 
study comes to look into the judge’s discretion in individualizing penalty in the Syrian and Jordanian 
procedural regimes and how to make it suitable to the principle of neutrality, in order to be isolated 
from the suspicion of domination or impartiality. 

Keywords: Penal judicial individualization, Principle of legality, Domination, Impartiality, The 
problem of inequality of punishment, Disciplines of penal judicial individualization. 
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    إمكانية سريان أحكام الحجز التحفظي على األسرار التجارية وفق التشريع األردني
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  ملخصال

التجارية وفق أحكام الحجز التحفظي في  ترتكز هذه الدراسة على البحث في مدى إمكانية سريان الحجز التحفظي على األسرار
وذلك لما يشكله الحجز التحفظي من أهمية بالنسبة للدائنين، ونظرًا للطبيعة الخاصة للسر التجاري، وما يشكله من  ،التشريع األردني

معنوية. وعليه، فقد قيمة اقتصادية، وفي ذات الوقت غياب النص التشريعي عن معالجة إمكانية الحجز عن هذا النوع من الحقوق ال
عالجنا هذه المسألة؛ من خالل تسليط الضوء على مفهوم الحجز التحفظي وشروط إيقاعه، والشروط الواجب توافرها في محل الحجز 

وقد عالجت هذه الدراسة مدى تلك  .التحفظي بشكل عام وبما يرتبط بالدراسة، وكذلك بيان مفهوم السر التجاري وأهمية الحجز عليه
  تعترض تطبيق فكرة الحجز على األسرار التجارية.أن نية من خالل إسقاط النصوص القانونية واإلشكاليات العملية التي من الممكن اإلمكا

وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية إجراء الحجز التحفظي على السر التجاري رغم صعوبة تطبيق ذلك الحجز في الواقع العملي لعدة 
ذلك بتنظيم قواعد الحجز التحفظي على السر وباالعتراف بإمكانية الحجز التحفظي على السر التجاري،  كما أوصت الدراسة .صعوبات

  التجاري ضمن قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية من خالل بيان آلية الحجز.

  .ي): (الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي، السر التجاري، حجز السر التجارالكلمات المفتاحية

  
  مقدمةال

الذي شرع  )2(ومن أبرز وسائل الضمان الحجز التحفظي .)1(يتمتع الدائنون بحق الضمان العام على جميع أموال المدين
فإذا كان للمدين أن يتصرف في ماله كيف ووقت  .حماية للدائن من تصرفات مدينه التي قد تؤدي إلى تبديد ضمانه العام

ذلك أن بعض التصرفات من شأنها أن  ؛إنما تحكمه الضوابط التي حددها القانون ،كل قيد تصرفه ليس طليقًا من فإنيشاء 
والحجز التحفظي يضطلع بوظيفة منع المدين من االستمرار بتلك  الدائنون.تلحق بالغير أضرارًا جسيمة وعلى رأسهم 

يه فإن الحجز التحفظي هو إجراء تمهيدي وعل .التصرفات بشكل يهدد الدائنين، التي تؤدي إلى االنتقاص من ذمته المالية
أن ذلك يتطلب إجراءات عديدة حتى ينقلب الحجز التحفظي إلى تنفيذي  في يسعى الدائن من توقيعه لضمان حقه، وال شك
حيث  ،ويعد مرحلة تسبقه، )3(الحجز التحفظي يقف بجانب الحجز التنفيذيو .بعد صدور حكم بصحته وتثبيته وفقًا لألصول

  ).Al-Qudah,1987, P. 260( خير إلى اللجوء للقواعد اإلجرائية في التنفيذ الستيفاء ما له في ذمة مدينهيسعى األ

المدين من التصرف به  ومنع ،إلى وضع المال تحت يد القضاء يهدفالتحفظي والتنفيذي،  هولما كان الحجز بنوعي
أن يكون مملوكًا  كذلكو وز التصرف فيه وقابًال للحجزتصرفًا يلحق ضررًا بالحاجز، فهذا يقتضي أن يكون المال مما يج

فإنها تندرج ضمن  للوفاء بديون الدائنين، ةوفي إطار حديثنا عن األموال المملوكة للمدين باعتبارها ضامن .للمدين
فبما و .فهي إما عقارات أو منقوالت، وهذه األخيرة تكون على صورتين إما منقوالت مادية أو منقوالت معنوية ؛صورتين

أما  .ال إشكال في تحديدها والحجز عليها سواء كان الحجز تنفيذيًا أو تحفظيًا ،يخص العقارات والمنقوالت المادية

                                                        
 

  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  بإشراف الدكتور حسام البطوش، كلية الحقوق في جامعة مؤتة، جملللطالب خالد الالدكتوراه  طروحةابحث مستل من.  
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من  األسرار التجارية وتعد .في إمكانية توقيع الحجز عليها ر إشكاليةيتث ولتميزها بطبيعة خاصة، فهي المنقوالت المعنوية
               في به من خصوصية  تتمتعلما  )4( عليهابرز فيها مشكلة المقدرة على توقيع الحجز أبرز المنقوالت المعنوية التي ت

           بدوره وزنًا وقيمة مما يشكل والمركز القانوني، وما يتعلق باإلفصاح والكشف عن السر التجاري وشروط حمايته الكيان
شكل قيمة مادية كبيرة، وتعاظم دورها في اآلونة األخيرة لما لها من ذلك أن بعض األسرار التجارية ت ؛في التعامل التجاري

 ,Obaidatقيمة في إنجاح المشاريع التجارية، وتوافر القواعد القانونية التي أسست مبدأ حماية السر التجاري من االعتداء (
2015, P. 31.(  

فإذا اعتبر السر التجاري ماًال،  ؛عام للدائنينماًال يدخل في الضمان ال وقد ثارت إشكالية مدى اعتبار السر التجاري
أن  في وال شك .حصيلة التنفيذ عليهيصار بعدها إلى البحث بجواز الحجز على تلك األسرار كي يستوفي الدائن حقه من 

دها البد من بيان الشروط الالزمة لمحل الحجز، وبع ،لكي نحدد مشروعية الحجز على تلك األسرارو .غاية الدقة في األمر
  مدى إمكانية الحجز التحفظي على األسرار التجارية.إسقاط تلك الشروط على حالة الحجز على األسرار التجارية لبيان 

تلك التجارية عن تحديد  واألسرارالمنافسة غير المشروعة  في قانونصمت المشرع  فيتكمن  الجزئية ههذ قيمةن إ
  تلك األسرار من أهمية، أما الثاني: فيتمثل بمشروعية الحجز وإمكانيته. بما تمثله  ؛اإلمكانية، وذلك على سندين األول

كذلك مدى جواز و ،مدى اعتبار السر التجاري ماًال الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت من ضمنهاإشكالية  وتستدعي
 عامة،محل الحجز بصفة  شروط بيان . يضاف إلى ذلكالحجز على األسرار التجارية على اعتبار أنها جزء من الضمان العام

التجارية؛ للوصول إلى تحديد دقيق لمدى إمكانية الحجز الشروط العامة لمحل الحجز في حالة الحجز على األسرار  وتحديد
  ستكون ضمن محاور هذه الدراسة.التساؤالت وغيرها  تلك .التحفظي على األسرار التجارية

 التي عالجت مسائل االستناد إلى القواعد العامة تم التحليلي، حيث فيالوص المنهج الدراسة هذه معالجة فيلقد انتهجنا 
وتطبيقها على حالة الحجز على األسرار التجارية، كما  الحجز التحفظي والتنفيذي وتحليلها وصوًال إلى مضامينها ومراميها،

  الدراسة.ن هذه ذات العالقة وصوًال للغاية المنشودة م األحكام القضائية واآلراء الفقهية تم تحليل

أما المبحث الحجز التحفظي،  ماهية :األول المبحثإلى مبحثين، تناول  قسمتفقد  ،للغاية من هذه الدراسة وتحقيًقا
  الثاني: فقد عالج مدى إمكانية اعتبار األسرار التجارية محًال ممكنًا للحجز التحفظي.

  الحجز التحفظي ماهية: المبحث األول

من قانون أصول المحاكمات  )151(إلى  )141( من الحجز التحفظي في المواد إجراء يةآل نظم المشرع األردني
اإلجراءات و ،األردني، حيث عالجت القواعد العامة مسائل االختصاص القضائي والشروط العامة في الحجز التحفظي المدنية

 ونصبلدراسة إلى المراجع المختصة ونحيل الموضوعات غير المرتبطة بإشكالية ا .المتبعة في تنفيذ الحجز التحفظي
  حول الموضوعات ذات الصلة.  نااهتمام

 .التنفيذمن قانون  )30- 27األموال التي ال يجوز إيقاع الحجز التنفيذي عليها في المواد ( األردني المشرع لقد بين
فال بد  ،لى األسرار التجاريةمشروعية الحجز ع تحديد مدىالوصول إلى ب تتمثل، ةإلى نتيجة محدد ترمي الدراسةأن  وبما

بينما  ،وشروط إيقاعه التحفظي من توضيح ذلك من خالل تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول األول: مفهوم الحجز
  .لشروط الواجب توافرها في محل الحجزل المطلب الثاني: سنخصصه

  وشروط إيقاعه مفهوم الحجز التحفظي: المطلب األول

فهو وسيلة مهمة الستيفاء حقوقه وضمانها حال  ؛فظي وأهميته تكمن في القيمة التي توفرها للدائنإن قيمة الحجز التح
تعرض الدين لخطر عدم الوفاء، كما أنه يشكل دعامة مهمة في المحافظة على استقرار العالقات التجارية بين أطراف 

  خالل الفرعين التاليين:  نوضح ذلك من ،ولبيان مفهوم الحجز التحفظي وشروط إيقاعه .المعامالت
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  مفهوم الحجز التحفظي: الفرع األول

التي جاء فيها " يحكم قاضي المدنية من قانون أصول المحاكمات  )32(الحجز التحفظي في المادة  مصطلح ورد
أو قيم على  النظر في طلبات تعيين وكيل - 2 ...:التاليةمع عدم المساس بالحق في األمور  - األمور المستعجلة بصفة مؤقته

"  نصت على أنه:التي ؛ من ذات القانون )141( مصطلح الحجز االحتياطي في المادة وورد مال أو الحجز التحفظي "
للخالف  المصطلحات تجنبًا أحدبالمشرع األردني أن يتبنى  ونرى أنه كان حريًا .للدائن طلب توقيع الحجز االحتياطي..."

  أو سوء التفسير والتأويل. 

لحجز التحفظي، وعليه البد اعرف لم يأن المشرع األردني  يتضح جليًا ،لحجز التحفظيل تعرضتالمواد التي  لوبتحلي
وضع  " :بأنه )Jubran, 1980 , P. 325( حيث عرفه البعض ،وقوف على مفهوم الحجز التحفظيللفقه لإلى اللجوء امن 

وعرفه آخرون  ."رف من شأنه إلحاق الضرر بالدائنينالمدين من التصرف فيه أي تص المال تحت يد القضاء بقصد منع
)AL-Maleki, 1979 , P. 176 (وسيلة منحها المشرع للدائن من أجل المحافظة على حقه من خالل تجميد" :بأنه        

بأنه " وضع المال  )Omar, 2012 , P. 214( وعرفه جانب آخر ."أموال المدين لمنعه من التصرف فيها أي تصرف ضار
 كما عرف أيضًا .لبيعه واستيفاء الدائن لحقه من ثمنه" تمهيدًا ،منقوًال أو ًات يد القضاء سواء كان المال عقارتح

)Mahmood, 1990 , P. 326 ( بأنه وضع المال تحت يد القضاء شريطة وجود دين محقق األداء مستحق المقدار خوفًا
بأنه " وضع المال المنقول أو غير  )Meknas, 2016 , P. 145( تعريفهوتم  .من قيام المدين بتهريب أمواله والتصرف فيها

التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى وإما لبيعه وتحقيق  ِهتحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحب لالمنقو
  حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه". ،حسب نوع الحجز ،ثمنه

الحجز التحفظي  فكرةن أ وهو يتضح لنا بشكل جلي أنها جميعًا أكدت ذات المعنى، ،وبمراجعة بسيطة للتعريفات أعاله
بماله الذي حماية الدائنين من سوء نية المدين وتعسفه، من خالل منع المدين من التصرف  تدور حول ووظيفته األساسية

 أن كمة التمييز األردنية الموقرة: "مح قضتوفي ذلك  .الدين استيفاء ةنقص الضمان العام، ويؤثر في فرصأن ي من شأنه
حكمة المشرع من الحجوز التحفظية هي حماية عاجلة للدائن لتفادي األضرار الناتجة عن تهريب المدين ألمواله حتى يحصل 

وقد رسم القانون اتباع طرق معينة في حالة  ،الدائن على حكم بدينه يستطيع معه أن يستوفي حقه من مال المدين المحجوز
  .)5("المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئةأن 

  الحجز التحفظي إيقاعشروط : الفرع الثاني

حرص المشرع األردني على إدراج شروط إليقاع  ،نظرًا ألهمية الحجز التحفظي، ولما يرتبه من آثار قانونية مهمة
  اآلتي:تتلخص في الشروط والتي  ههذمن قانون أصول المحاكمات المدنية على  )142(نصت المادة الحجز التحفظي، حيث 

، وذلك بإثبات نشوئهيا كان سبب ؛ إذ يتعين على المدين إثبات الدين أأن يثبت الدائن دين المدين وعالقة المديونية أوًال:
  ).Omar, 2012 , P. 220( الدينترجح وجود  أن الدين نفسه أو سببه أو أي معلومات من شأنها

يتعين أن يكون للدائن الحاجز دين محقق الوجود، ومستحق األداء، وغير معلق ، حيث الوجودأن يكون الدين محقق  ثانيًا:
فإنه يكون غير محق  ،وعليه، فإذا طلب الدائن توقيع الحجز التحفظي نظير دين احتمالي .على شرط واقف لم يتحقق

في  وأن يكون جادًا ،وبين مدينه في طلبه، ويحق للدائن أن يطلب الحجز التحفظي في حالة النزاع على الدين بينه
  ).Anbar, 1988 , P. 102عدمه (من  اوهذا الشرط األخير من المسائل التي تستقل المحكمة في تقدير توافره ،طلبه

 ." أن يكون مقدار الدين معلومًا تحت مصطلح " )141(وهو ما ورد في نص المادة المقدار، أن يكون الدين معين  ثالثًا:
وقد أكدت محكمة التمييز األردنية  .الحجزلدين غير معين المقدار، فتتولى المحكمة تقديره لغايات توقيع أما إذا كان ا

 أنالحجز التحفظي  إللقاءالمحاكمات المدنية تشترط  أصول) من قانون 141/3المادة ( نأالموقرة ذلك إذ قضت " 
تحدد المحكمة  ،كان مقدار الدين غير معلوم اوإذ .وغير مقيد بشرط األداءيكون مقدار الدين معلومًا ومستحق 

 ،بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات إالالمدعية  أمواليحجز من  أنوال يجوز  ،مقداره بقرارها على وجه التخمين
  .)6(" ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة



  ة سريان أحكام الحجز التحفظي على األسرار التجارية وفق التشريع األردنيإمكاني                                                                           900
  

كما يعتبر  ،شيء مستقبلي ان وجود الدين غير متوقف علىذا كاألداء إ يكون الدين حاّل، واألداء أن يكون الدين حاّل رابعًا:
يحق للدائن أن يطلب توقيع  ،ففي هذه الحالة ؛لمصلحة الدائن ًااألداء إذا كان األجل في الدين موجود الدين حاّل

 حلول المدينإعسار  يستتبع على شهر ،باإلضافة إلى ذلك .)Anbar, 1988 , P. 102األجل (الحجز كنزول ضمني عن 
وجود دين أن  يأي شخص يدع يتعين على )7( األردنياإلعسار  من قانون )21(نص المادة  وحسب أجل الدين،

  يسجل مطالبته وفق إجراءات قانون اإلعسار.

 ،المستعجلة نوعها وقيمتها تحدد المحكمة أو قاضي األمورة، حيث تقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلي خامسًا:
ي ضرر يترتب على توقيع الحجز التحفظي إذا كان أل ًانص عليها المشرع ضمان فقد ،ين النقدي والكفالةعلة التأمأما 

  اإلجراء لما يترتب عليه من مخاطر وسوء استعمال.و ،كذلك الدائن غير محق في دعواه

بما يفي بمقدار الدين  إال المدين أمواليحجز من  أنيجوز  ما يفي مقدار الدين؛ إذ الالمدين  أمواليحجز من  أن سادسًا:
 الغير،المدين لدى  أموالحجز على ال إلقاءكان المراد وإذا  .مالم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة ،والرسوم والنفقات

عائدة  أموالمن المحكمة يفيد وقوع الحجز على ما تحت يديه من  إشعارًا المشرع تبليغ هذا الطرف أوجبفقد 
 .للمدين

  الشروط الواجب توافرها في محل الحجز: المطلب الثاني

ما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية من نصوص متعلقة بالحجز التحفظي، وما ورد في قانون مضمون  باستقراء
سواء  ،عدة شروط متعلقة بمحل الحجز أن المشرع قد أوجب توافر يستنتجالتنفيذ من نصوص تتعلق بالحجز التنفيذي، 

ستشف من األحكام نها ٌتفإوإن كان المشرع لم ينص عليها بشكل مباشر  ،تلك الشروط .يًا أم تنفيذيًاأكان الحجز تحفظ
لتصرف ل يكون قابًالالناظمة للحجز وإجراءاته واألموال المستثناة منه، وهي: أن يكون محل الحجز ماًال مملوكًا للمدين، وأن 

  :نقسمها على النحو التالي ،وضيح تلك الشروطولت .فيه، وأال يكون المال مما ال يجوز الحجز عليه

  للمدين الحجز ماًال مملوكًا يكون محلأن : الفرع األول

وشرط أن  .المال بأنه "كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل" األردني ) من القانون المدني53عرفت المادة (
فالشيء الذي  .الحفاظ على الضمان العام هيكان تحفظيًا  إذ إن غاية الحجز إن ؛من األمور البدهية يكون محل الحجز ماًال

وإن كان الحجز  .وبالتالي ال يترتب عليه إلحاق أي ضرر بالدائنين ،ال يعتبر ماًال ال يؤثر بطبيعة الحال إذا تصرف به المدين
، وفقًا لة التنفيذ عليهحصيمن  الدين الستيفاءفإن الهدف األساسي للحجز التنفيذي هو بيع المال المحجوز  ،تنفيذيًا

؛ النتفاء قيمة من حجزه للتنفيذماًال فال  ،ال يعتبرعليه  المحجوز للتنفيذ إن كان الشيءو .المشرع التي رسمهالإلجراءات 
 أم عقارًا بحيازة المدين أم سواء أكان منقوًال ،للمدين ًاملك عليه أن يكون المال المحجوز من والبد أيضًاقيمته في التعامل، 
وعليه إذا تم توقيع  .)Mabrook, 2011, P. 283( شيءالفالحجز يرد على الحق المالي الوارد على  .بحيازة شخص ثالث

 بعد الحجز عليه ، حتى لو تملك المدين المال المحجوزيكون الحجز باطال ،الحجز التحفظي على مال غير مملوك للمدين

)Al-Bakri, 1995, P.102( ،تشكلما يكون للمدين أو الكفيل الشخصي أو العيني من حقوق مالية  يرد التنفيذ على حيث 
 ،فالمدين يضمن الوفاء بااللتزامات التي أشغلت ذمته بأمواله ؛) Wali, 1981 , P. 179( في ذمته المالية اإليجابيالجانب 

  ).Al-E’boodi, 2005, P. 82لغيره (وليس باألموال المملوكة 

لتساؤل حول مدى إمكانية اعتبار موجودات الخزائن الحديدية ضمن األموال المملوكة قد يثور ا ،وفي هذا المقام
، بوصفه عقد إيجار عقد استئجار الخزائن الحديدية إلى تكييف )9( المشرع األردني في قانون التجارة ولقد ذهب. )8(للمدين

عد إجارة األشياء على الودائع التي تودع "تسري قوا :التي نصت في فقرتها األولى على )117(وفي ذلك جاء نص المادة 
 :وأكدت ذلك محكمة التمييز األردنية الموقرة حيث قضت في أحد أحكامها .في خانات منها" أوفي الصناديق الحديدية 

ن األشياء المودعة في الصناديق الحديدية هي ودائع عينية يلتزم الوديع برد هذه الودائع عينًا وفق مقتضى المادة إ"حيث 
 ،ن األشياء المودعة في الصناديق ليست وديعة نقدية مصرفية يمتلكها المصرف الذي تلقاهاإو ،من القانون المدني )868(
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ن الوديعة المصرفية هي ملك للمصرف وليس للعميل المودع بخالف الوديعة إأي  ؛وال يلتزم إال برد قيمة تعادلها للمودع
أن إجارة  هوفإن ما ينبني على ذلك كله ،للمصرف تلك للعميل المودع وليسالمودعة في الصناديق الحديدية التي هي م

وبالتالي فإنها تخضع  ؛من قانون التجارة )117/1(الصناديق الحديدية تسري عليها قواعد إجارة األشياء عمًال بالمادة 
  .)10( ألحكام التقادم الطويل"

على محتويات  التحفظيال جدال في إمكانية إيقاع الحجز فموجودات الخزائن الحديدية ملك للعميل المودع، وبما أن 
، من الدائنينالقول بعكس ذلك يعني تمكن المدين من تهريب بعض أمواله وإقصائها بعيدًا عن متناول  إنالصندوق، حيث 

  ).Nabhan, 2019, P. 77البنوك (خالل وضعها في صندوق حديدي لدى أحد 

من قانون  )141(فإن المادة  ،"ردًا على ذلكالموقرة التالي في هذا الصدد:  ونسوق قرار محكمة التمييز األردنية
أصول المحاكمات المدنية تجيز للدائن أن يطلب من قاضي األمور المستعجلة إلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى 

شريطة أن يكون الدين  ،ء بديونهضامنة للوفا باعتبارهاعليه ألنه من حق الدائن أن يسعى لبقاء أموال المدين جميعها 
المدعي بإلقاء الحجز  ومستحق األداء وغير مقيد بشرط، فإننا نجد أنه ال يوجد ما يبرر رفض طلب وكيل المستأنف ًامعلوم

في األردن بما فيها األموال المودعة في كافة المستأنف ضدها لدى البنوك العاملة  باسممودعة  التحفظي على أية أموال
  .)11(محلها " وعليه تكون أسباب االستئناف في ،ق الحديديةالصنادي

) من 115أما الوديعة النقدية، فعلى الرغم من انتقال ملكيتها من العميل إلى المصرف وفق ما نصت عليه المادة (
عليه في عقد  للمصرف، ويلتزم األخير برد الوديعة بحسب ما تم االتفاق قانون التجارة األردني، بحيث يصبح العميل دائنًا

من الممكن توقيع الحجز التحفظي على الوديعة النقدية، وذلك يكون وفق أحكام  فإنه)، Naseef, 1983, P. 358الوديعة (
الحجز على أموال المدين لدى الغير المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المال مملوك 

  للمصرف.

 ًاوبما أن موجودات الصندوق تبقى ملك .الخزائن الحديدية تختلف عن حجز الودائع النقدية وعليه، فإن حجز موجودات
للعميل وليس للمصرف، فال مانع من الحجز عليها، ولكن وفق قواعد الحجز على أموال المدين المعتادة، وليس تلك 

  الموجودة لدى الغير. 

قولة مشمولة بالضمان العام، وبالتالي يمكن للدائنين توقيع الحجز من كما تعد األوراق المالية المملوكة للمدين أمواًال
في شركة من شركات المساهمة أم حصص تأسيس تخوله حق الحصول على نسبة من  ًاسواء أكانت أسهم ،التحفظي عليها

فرصهم في  من مالية تسعف الدائنين وتزيد ًاد خيار المساهمة، فجميعها تمثل حقوقااألرباح، أو أسناد قرض أو أسن
  ).Al-Loozi & Thnaibat, 2010, P. 2الحصول على ديونهم بواسطة التنفيذ عليها (

  أن يكون التصرف فيه ممكنًا: ثانيالفرع ال

، أو محاولة التنصل من التزاماته عى الدائن من خالل الحجز التحفظي إلى عدم خروج المال من الذمة المالية للمدينسي
حصيلة ستيفاء حق الدائنين من ال المال المحجوز عليه من خالل التنفيذ عليه نزع ملكيةإلى  يالتنفيذ الحجز كما يهدف

وبعض التصرفات أو الحقوق ال يصح القيام أو االنتفاع بها إال لمالكها دون سواه من األشخاص حتى وإن كانت  .التنفيذ عليه
وقد أشارت إلى ذلك  ،)Wali, 1981, P. 188(مديناتصالها بشخص الو ويعود السبب في ذلك لطبيعتها الخاصة .الدولة

) من القانون المدني التي جاء فيها " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء أن يباشر باسم مدينه جميع 366/1المادة (
لحقوق نجد أن ا ،من خالل النص المتقدم .بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز " حقوق هذا المدين إال ما كان منها متصًال

اللصيقة أو المتصلة بشخص المدين ال يمكن الحجز أو التنفيذ عليها مراعاة للصفة الشخصية للمدين ذاته، كحق االنتفاع 
بالعين المؤجرة أو الحجز على تذاكر السفر أو الشهادات الجامعية لعدم إمكانية التصرف فيها، وكذا األمر بالنسبة 

ذاته بالنسبة للمال الذي يملكه المدين بشرط عدم التصرف فيه متى كان شرط المنع  للمخاطبات والمراسالت الخاصة، واألمر
ة محدد ةمن التصرف مشروعًا وكان القصد منه حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمد
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)Mabrook, 2011, P. 291،( على نص يستند أن هذا المفهوم كما ) نصت التي  األردني مدني) من القانون ال1028المادة
شروطًا تقيد حقوق المتصرف إليه إال إذا كانت هذه  ةليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدًا كان أو وصي "أنه  على

هذا  وبتحليل ."ةمحدد ةالشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمد
فإن هذا الشرط ينتج أثره، وبالتالي  ،هناك مصلحة مشروعة لوجود شرط المنع من التصرفأنه متى كانت  يتضح أيضًا ،النص

وبما أن األمر كذلك فيكون  .المتفق عليها بمقتضى الشرط المانع من التصرف ةلمدفي ايمتنع على المدين التصرف في المال 
   .للحجز غير قابل بهالمال المشترط عدم التصرف 

  ون المال مما ال يجوز الحجز عليهيك أال: ثالثالفرع ال

أن المشرع قد في وال شك  .المشرع بنص هإال ما استثنا ،عدة عامةاقك للوفاء بديونه ةن جميع أموال المدين ضامنإ
منها حاالت ترجع إلى طبيعة المال أو الغرض  ،عمد إلى تقرير عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين العتبارات مختلفة

األموال التي ال يجوز الحجز عليها  ومنها ،مراعاة لمصالح توخاها ما ال يجوز حجزه والتنفيذ عليه بنص القانونومنها  منه،
  وعليه، سنتناول هذه االستثناءات على النحو التالي:  .)Meknas, 2016, P. 176معين (أنها مخصصة لشيء  اعتبارعلى 

  طبيعتهااألموال التي ال يجوز الحجز عليها لالبند األول: 

 :على أنه " ال يجوز التنفيذ على ما يلياألردني من قانون التنفيذ  )27(نصت المادة 

 .األموال العامة وأموال الوقف  - أ

 ية.ات األجنبية والهيئات الدبلوماسأموال السفار  - ب

 .األموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام االتفاقيات الدولية - ج
  والرخص الممنوحة للدولة".االمتيازات  - د

األموال ف .لعدة اعتبارات عليها الحجز والتنفيذ إمكانيةمن النص أن المشرع أخرج األموال السابقة من  جليًايتضح 
فهي ملك لجميع أفراد الدولة،  ؛ال يجوز الحجز عليها على اعتبار أنها أموال غير مملوكة ملكية خاصة لفرد معين العامة

ما فيما يخص أ .)Al-Qudah, 1987, P. 115عليها (علة النص في منع الحجز  جاءتومن هنا  عام،فع وتستهدف تحقيق ن
العلة  فتتمثلواألموال التي تتمتع بالحصانة مثل األموال التابعة لمنظمة األمم المتحدة،  يةالدبلوماس أموال السفارات والهيئات

تتمتع بالحصانة القضائية التي تجعلها بمنأى عن الخضوع لقواعد  فهذه األموال ؛ذاتهعدم جواز الحجز عليها في النص ب
   ).Al-E’boodi, 2005 , P. 87( الدوليةوإال ترتب على ذلك مخالفة لما هو متفق عليه في األعراف  ،الحجز والتنفيذ

بين الطرفين،  أما الحساب الجاري، فهو عقد بين المصرف والتجار يتم فيه قيد جميع العمليات والمعامالت النقدية
خالل  أنهوقاعدة عدم جواز تجزئة الحساب الجاري تجعل هذا األخير من الصعوبة بمكان امتداد الحجز إليه، على اعتبار 

فترة فتح الحساب تستمر عمليات اإليداع والسحب بين المصرف والعميل، فال يكون للمدين مال معين يمكن حجزه، مما 
الذهاب إلى عدم جواز الحجز على الحساب الجاري بوصفه من األشياء  إلى )Al-E’kaili, 2008, P. 367( دعا بعض الفقه

التي تأبى بطبيعتها أن يتم الحجز عليها بمفردها؛ ألنه يتعذر معرفة حقوق والتزامات األطراف إال عند إغالق الحساب، وعليه 
  اء تبادل المدفوعات.أثن في ال يمكن معرفة ما اذا كان للمدين حق يمكن حجزه والتنفيذ عليه

ويستدل  .وقد أجاز القضاء األردني الحجز على الحساب الجاري عند وجود اتفاق على ذلك بين العميل والمصرف
عدم جواز الحجز  أمبد أوقاعدة  نأ على ذلك بما ذهبت إليه محكمة التمييز األردنية الموقرة في أحد أحكامها حيث قضت "

التصرف  إقرار أوفيجوز االتفاق على خالفها  ،مسالة متعلقة بالنظام العام أويست قاعدة التنفيذي على الحساب الجاري ل
وعلى ضوء ذلك وما ثبت من البينة التي  ،إليه أشرناالموافقة عليه على النحو الذي  أوالذي جرى من البنك على خالفها 

  .)12("سليم أساسدعوى المدعية غير قائمة على  فإن ،قنعت بها محكمة الموضوع
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ونثمن وجهة محكمة التمييز األردنية في جواز توقيع الحجز التحفظي على الحساب الجاري، حتى ال يكون ذريعة 
  يسمح للمدين بتهريب أمواله وإخراجها من نطاق الضمان العام. ًاومخرج

له قبل  ًاخالص ًاحقيعد  فإنه بصفته ماًال يجوز الحجز عليه، لحق بالمدينيالضرر األدبي الذي عن مدى ارتباط  أما
كما تعد  .أما بعد المطالبة، فما يترتب له من حق يكون للدائن الحجز عليه على اعتبار أنه حق ذو صفة مالية .المطالبة به

رسائل البريد المملوكة للمدين قبل موافقة األخير على اطالع الغير على محتواها من الحقوق التي ال يجوز الحجز عليها 
 المرسل لالطالعتنطوي عليه من سرية لشخص المرسل إليه، أما إذا حصل الدائن على موافقة  الى اعتبار مبحكم طبيعتها ع

  .)Al-Qudah, 1987, P. 115( هاكان باإلمكان توقيع الحجز علي ،قيمة مالية اتعلى ما تحتويه وكانت ذ

منقول، كالتوابع المتصلة به إذا كانت ال يجوز الحجز عليها بصورة مستقلة عن المال غير ال ما وهناك من األموال
  .)13(والتبعي االرتفاق والحق العيني  كذلك حقوقو ،بالتخصيص)تستعمل فيما خصصت له (العقار 

  األموال التي ال يجوز حجزها بنص القانونالبند الثاني: 

يتعلق  المدنية فيمامات ) من قانون أصول المحاك142ذكر المشرع األردني األموال المستثناة من الحجز في المادة (
فال يجوز الحجز على األلبسة واألسرة  ؛) من قانون التنفيذ فيما يتعلق بالحجز التنفيذي29بالحجز التحفظي، وفي المادة (

  ، وغيرها مما تم ذكره في المواد سابقة الذكر.والفرش الضرورية للمدين وأسرته

"يتمتع المؤلف بحقوق أدبية  على أنهالمجاورة وتعديالته  ) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق8( ونصت المادة
سمه على جميع النسخ ان يذكر أفي أن ينسب إليه مصنفه و -وهي: أ ،غير قابله للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها

 ،للتصرف فيها ةيستفاد من هذا النص أن الحقوق األدبية للمؤلف غير قابلو ."على الجمهوركلما طرح المصنف  المنتجة
ستثنى من الحجز اأن المشرع  كما .قيمتهعليه عدم جواز الحجز على الحق األدبي للمؤلف مهما كانت  يبنىاألمر الذي 

 " ال) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التي جاء فيها 12حقوقًا منها على سبيل المثال ما ورد في المادة (
وال يجوز الحجز  ،غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ،ي أي مصنفيجوز الحجز على حق المؤلف ف

  على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، إال إذا ثبت أنه كان قد وافق على نشره قبل وفاته".

حملة سند  من قانون التجارة األردني على أنه " تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى )135(نصت المادة و
وجدير  .كد حق الحامل في مقابل الوفاءؤيتبين أن المشرع قد نص على ضمانة ت ،النص وبتحليل .السحب المتعاقبين"

عند قيام المسحوب عليه بالتوقيع على سند السحب ليعلن  :األولى ؛بالذكر أن حق الحامل في مقابل الوفاء يتأكد في حالتين
 ،أما الحالة الثانية .مسحوب عليه أو الساحب التصرف بمقابل الوفاء بأي شكل من األشكالفي هذه الحالة ال يحق للو، هقبول

عند إخطار المسحوب عليه بتخصيص مبلغ مالي محدد للوفاء  تكونفالتي يتأكد فيها حق الحامل في مقابل الوفاء، وهي 
بالموافقة الصريحة أو  خطاراإلعلى  بقيمة سند السحب، وحتى يثبت حق الحامل بالتخصيص البد من رد المسحوب عليه

متنع على دائني افي مقابل الوفاء،  متى تأكد حق الحامل فإنه وعليه .)Al-E’kaili, 2018, PP. 138-139( الضمنية
  عليه توقيع الحجز التحفظي عليه. الساحب والمسحوب

ي على أموال الشريك الشخصية على كما أنه ال يجوز لدائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة توقيع الحجز التحفظ
اعتبار أن مسؤولية الشريك تقف عند حصته المقدمة دون أن تمتد إلى أمواله الشخصية التي يملكها، وذلك بحسب ما نصت 

عن تلك الديون وااللتزامات  التي جاء فيها "يكون الشريك مسؤوًال )14( من قانون الشركات األردني 53عليه المادة 
  بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة".والخسائر إال 

) من 29) من قانون أصول المحاكمات المدنية و(142في المادتين ( ةالوارد اتاالستثناءالتنويه إلى أن  ويبقى جديرًا
وبهذا قضت محكمة استئناف عمان  عليها،والقياس  اوعليه فإنه ال يجوز التوسع في تفسيره .لألصل قانون التنفيذ هو خالف

من القانون  )365( للوفاء بديونه وفقًا لما تقضي به المادة ةن األصل المقرر أن أموال المدين جميعها ضامنأ موقرة "ال
من ذلك  ، وإذا كان المشرع قد أورد استثناءات على عدم جواز الحجز على بعض األموال والتنفيذ استثناًءاألردني المدني
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من قانون التنفيذ، فإن ذلك يرتب تطبيق قاعدة أن ما ورد خالف األصل  )29(مادة المبدأ، ومنها ما ورد عليها النص في ال
فإننا نجدها قد  ،من قانون التنفيذ )29(.. كما أنه بالرجوع إلى نص المادة .فغيره ال يقاس عليه وال يتوسع في تفسيره

ألدوات واألوعية الالزمة لمزاولة المدين مهنته الكتب واآلالت وا -ج "....نصت على أنه (ال يجوز الحجز على األشياء التالية 
نجد أن المشرع قصد من استثناء اآلالت واألدوات  ،وباستقراء ذلك النص .أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئًا عن ثمنها)

كوم عليها وبما أن المح .الالزمة لمزاولة المدين مهنته وحرفته أن يكون المدين يستعملها بنفسه حتى يتحقق شرط االستثناء
ألن من أهم  ،فإنه يجوز الحجز على األموال العائدة لها وال تستفيد من هذا االستثناء ،شركة مساهمة عامة ولديها مصنع

شروطه كما أسلفنا أن يكون مما يلزم للمدين مباشرة مهنته بنفسه، مما يجعل من سبب االستئناف ال يرد على القرار 
ما ذهبت إليه محكمة  إنه حسننقول  ،وللتأكيد والتدليل على أهمية ما سبق .)15(المستأنف ويكون معه مستوجب الرد"

والخروج عن األصل  ،جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالتزاماتهفي أن االستئناف فيما قضت على اعتبار أن األصل يتمثل 
  العام ال يكون إال بنص وفي أضيق حدود هذا األخير وتفسيراته.

  األموال التي ال يجوز حجزها التصالها بإدارة من خصصها لغرض معين البند الثالث:

، ومن األمثلة على ذلك النفقة ةمعين ةويقصد بها األموال التي ال يجوز الحجز عليها لكونها مخصصة لتحقيق غاي
الحظر يمتد  كما .)Al-Qudah, 1987, P. 123( المحكوم بها سواء أكانت نفقة دائمة أم مؤقتة نتيجة إعسار المدين

ويمتد  .إلنفاق على الشخص، سواء أكان الدين نشأ قبل الوصية أم بعدهال لتخصيصها وذلكى بها، صاألموال المو ليشمل
له مطلق الحرية في  ىالمنع ليشمل األموال الموصى بها المشترط عدم الحجز عليها من الموصي على اعتبار أن الموص

شرط عدم الحجز ال يخالف النظام العام، وذلك بطبيعة الحال إذا كانت الهبة أو الوصية أن  إلى باإلضافة ،التصرف فيما يملك
            فتعتبر من الضمان العام الذي يدخل في ،أما إذا نشأ الدين بعد الهبة أو الوصية ،أسبق من الدين من حيث النشوء
 ين قد وضعوها بعين االعتبار عند التعامل مع المدينالدائن ألنذلك والدائنين،  تجاهأموال المدين للوفاء بالتزاماته 

)Meknas, 2016 , P. 176(.  

ن األموال التي ورد النص صراحة باستثنائها من الحجز ال يجوز الحجز عليها سواٌء أكان إف ،على ما تقدم سيسًاأت
وتشكل بمجملها  مصلحة الفردية للدائنينحجزًا تنفيذيًا أم تحفظيًا، العتبارات مختلفة قدرها المشرع ورأى أنها تغلب على ال

به حمايتها. مصلحة عامة حري  

  اعتبار األسرار التجارية محًال ممكنًا للحجز التحفظي بين القانون والتطبيق: المبحث الثاني

بس يبعد إقرار اتفاقية تر الفكرية، وذلكاتجهت التشريعات المقارنة إلى اعتبار األسرار التجارية ضمن حقوق الملكية 
التي اعتبرت المعلومات السرية حقًا من حقوق الملكية الفكرية، وذلك لشمولها بالحماية أسوة بباقي حقوق الملكية الفكرية 

)Al-Qalyoobi, 2016, P. 431(. فقديمًا كان المشرع ينظم بعض األحكام  ؛وقد سار المشرع األردني على هذا النهج
                 بحماية األسرار التي يطلع عليها  ىعنالذي ي )17(وقانون العمل )16(ن المدنيالمتعلقة باألسرار التجارية في القانو

 التجارية واألسرارالمنافسة غير المشروعة  ستمر ذلك حتى صدور قانوناأثناء عمله لدى صاحب العمل، وفي العامل 
)Obaidat, 2015, PP. 47-48) ل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة على أنه " تشممنه ) 9) الذي نص في المادة

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في األول  ،وعليه "... األسرار التجارية.(أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:
  رية.الثاني صالحية االعتماد على الشروط العامة للحجز التحفظي في األسرار التجا ونتناول فيماهية األسرار التجارية، 

  ماهية السر التجاري: المطلب األول

إن البحث في إمكانية إيقاع الحجز على األسرار التجارية يتطلب منا بيان مفهوم السر التجاري وما المقصود بحجز 
ولبيان  .السر التجاري وما األهمية التي تترتب على حجزه والشروط التي نص عليها المشرع حتى تعد المعلومة سرًا تجاريًا

في أما  .أهمية حجز السر التجاري ثانيها: مفهوم السر التجاري، وفي أولهاتم تقسيم المطلب لثالثة فروع، تناولنا في  ،كذل
  : فبينا شروط حماية السر التجاري.ثالثها
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  مفهوم السر التجاري: الفرع األول

لذلك كان لزامًا الرجوع  .التجارية رارواألسالمنافسة غير المشروعة  المشرع األردني السر التجاري في قانونلم يعرف 
السر التجاري  تعريفب )،Al-Qalyoobi, 2016, P. 435فقد ذهب بعض الشراح ( ؛إلى الفقه القانوني للوقوف على مفهومه

لها قيمة تجارية تنشأ عن هذه  وتكون ،صاحبها واحتفظ بسريتها أنه" المعلومات التي تكون نتاج جهود كبيرة توصل إليهاب
معين يتضمن معارف فنية لها  أو برنامج طريقة أو مجموعة من المعلومات الفنية من ذلك أي تصميم أو أسلوب أوو ،ريةالس

 الكافة وال يسهل الحصول عليها عن غير طريق حائزها ويكون من المعلومات ليست في متناول وهذه ،قيمة تجارية بذاتها
ابها دون غيرهم أو تحقيق ميزة تنافسية ألصحابها في مجال التجارة أو شأن هذه المعلومات تحقيق فوائد اقتصادية ألصح

كافة أشكال المعلومات السرية بما تشمله من ) بأنه "Muhamadeen, 2000, P. 89وعرفه آخرون ( .الصناعة المعنية"
قيمة اقتصادية حالة أو أساليب وطرق ووسائل صناعية تكون لها  -آالت  - برامج  - توليفه  -نماذج  - تركيبات  -ابتكارات 

من  ولم يكن ،لها خالل عملهم بها واستخدامهم ممكنة طالما لم تكن معروفة إال للذين يحصلون على قيمتها االقتصادية من
وبشرط أن تكون هذه المعلومات محاطة بوسائل  ،أو الحصول عليها بوسائل مشروعة ألشخاص آخرين اكتشافها الممكن

بأنه "مكون من كل المعارف الفنية  )Ammar, 1976, P. 199وعرف أيضًا ( .فاظ على سريتها "معقولة طبقًا للظروف للح
ويراها أصحابها جديدة ويرغب االحتفاظ بسريتها من أجل استعماله الشخصي أو لنقلها سرًا إلى  ،القابلة للتطبيق الصناعي

  شخص آخر".

جاري تحت يد القضاء أو يد عدل ضمانًا لمنع المدين من أما مفهوم حجز السر التجاري، فنعرفه بأنه وضع السر الت
  يصعب الوصول إليه ومعرفته. ًاالقيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالدائنين، كأن يقوم بإفشائه أو بيعه أو وضعه موضع

  أهمية حجز السر التجاري: الفرع الثاني

ع التجارية التي أصبح اعتمادها على األسرار ال ينفصل عن في إدارة المشاري ًاكبير ًاباتت األسرار التجارية تلعب دور
ولم يعد  .المحافظة على هذه األسرار استمرت المشاريع في إنتاجيتها وقيمتها تمتفكلما  .حاجتها ألي عامل آخر لنجاحها

الي لتصبح من أهم في وقتنا الح قيمة األسرار التجاريةبل تعاظمت ، السر التجاري بوصفه مجرد معلومة تفيد من يمتلكها
ولألسرار التجارية أهمية في الحجز تتمثل في  .)Obaidat, 2015, P. 31الحقوق وأعظمها من حيث القيمة التي تمثلها (

  -اآلتي: 

  أوًال: أهمية حجز األسرار التجارية بالنسبة للمدين

إمكانية توقيع الحجز على سره األولى قد يصعب تصور أن يكون للمدين مالك السر التجاري فائدة ترجى من  للوهلة
التجاري، ولكن ما ال يمكن حجزه ال يمكن رهنه، وبالتالي ال يمكن أن يكون محًال ألي ائتمان يساعد المدين الراغب في 

ولك أن تتخيل قيمة التسهيالت التي قد تقدم لمالك السر  ،كضمانةالحصول على تسهيالت مالية لقاء تقديم سره التجاري 
  ي له قيمة كبيرة، والذي من شأنه أن يوفر له تسهيالت تساعده في تطوير عمله وزيادة دخله.التجاري الذ

  ثانيًا: أهمية حجز األسرار التجارية بالنسبة للدائن

ن فائدة حجز السر التجاري للدائنين في توفير األمان لهم عند معرفتهم إمكانية توقيع الحجز على السر التجاري إذا متك
فمهما كانت قيمة الدين، سيكون  ،ونظرًا للقيمة التي تمثلها األسرار التجارية ،وبالتالي .الوفاء بالتزامهبأخل المدين 

 السر التجاري وعليه فالفائدة تكمن في قيمة ما يضيفه .بمقدورها تغطية قيمته والوفاء به من ثمن التنفيذ عليها وبيعها
ل المدين، كما أن الحجز من شأنه منع المدين من التصرف في سره للضمان العام الذي يكون للدائنين على جميع أموا

 التجاري.
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  ثالثًا: أهمية حجز األسرار التجارية بالنسبة للدولة

قابليتها لتكون محًال للرهن، األمر الذي من شأنه دفع عجلة االقتصاد في  تستتبعإن قابلية حجز األسرار التجارية 
لى تقديم التسهيالت لمالك السر التجاري، وما ينتج عنه من تطوير العمل وزيادة حجم الدولة من خالل تشجيع المصارف ع

 اإلنتاج وتحفيز االقتصاد الوطني.

  شروط حماية السر التجاري: الفرع الثالث

) من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية على الشروط الالزمة حتى تعد المعلومة سرًا 4نصت المادة (
  ونبين هذه الشروط باختصار ونحيل باقي تفصيالتها إلى الكتب القانونية التي تناولتها بشكل متخصص. .ريًاتجا

  أوًال: سرية المعلومات

) في الفقرة الثانية التي جاء فيها " أن ال تكون المعلومات سواء 39مفهوم السرية في المادة ( )18(بينت اتفاقية تريبس
ع الدقيق لمكوناتها معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل األشخاص الذين يالتجم أوفي مجموعها أم في الشكل 

/أ) من قانون 4نوع تلك المعلومات "، أما المشرع األردني فقد بين مفهوم السرية ضمنيًا في المادة ( معيتعاملون عادة 
  فة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها بأنها "سرية لكونها غير معرو المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية

وبالتالي يعد شرط  .الدقيقة أو أنه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات"
 يتوخى أنويتعين على صاحب المعلومات  )،Al-Qalyoobi, 2016, P. 437من أهم شروط حماية األسرار التجارية (السرية 

                الحيطة والحذر في عدم إفشاء سرية المعلومات بطريقة تبين إهماله وعدم مراعاته في الحفاظ على سريتها
)Al-Qalyoobi, 2016, P. 438(.  

  ثانيًا: وجود قيمة اقتصادية للمعلومات

حيث نصت  ،د سرًا تجاريًاشترط المشرع األردني أن تكون المعلومات ذات قيمة اقتصادية حتى تتمتع بالحماية وتعا
 ."وأنها ذات قيمة تجارية نظرًا لكونها سرية" على/أ) من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية 4المادة (

ويقصد بهذا الشرط أن تكون لألسرار التجارية قيمة تجارية وصناعية من شأنها زيادة العائد المادي لمالكها، وذلك بزيادة 
  .)Obaidat, 2015, PP. 176-177(اإلنتاج أو الحصول على ذات النتيجة بطرق سهلة مبسطة وبأقل تكلفه القدرة على 

  ثالثًا: اتخاذ صاحب السر تدابير جدية للمحافظة على السرية

فيها حتى  ًاولم يتطلب المشرع األردني إجراءات مبالغ .أن يقوم صاحب السر ببذل عنايته في حماية أسراره من ال بد
) "وأن صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة 3/أ/4بل تطلب عناية معقولة، وذلك في نص المادة ( ،ون المعلومات محميةتك

فقد  ؛وهذه الحماية تختلف باختالف الطرق التي يتبعها مالك السر التجاري .ظل ظروفها الراهنة" للمحافظة على سريتها في
  ).Al-Qalyoobi, 2016, P. 440و داخل جهاز الحاسب (يتولى حفظها داخل مكان خاص في مكان عمله أ

  صالحية االعتماد على الشروط العامة للحجز التحفظي في األسرار التجارية: المطلب الثاني

وحتى نتوصل إلى إمكانية جواز الحجز على األسرار التجارية من  .بينت الدراسة فيما سبق الشروط العامة لمحل الحجز
وإذا كانت  .إذا كانت تلك الشروط التي ذكرناها في المطلب األول متوافرة في األسرار التجارية مماق عدمه، البد من التحق

  متوافره، فهل يمكن توقيع الحجز أم هناك صعوبات قد تعترض هذه العملية؟

  إمكانية سريان الشروط العامة لمحل الحجز التحفظي على األسرار التجارية: الفرع األول

 ذ؛عتبر األسرار التجارية حقًا من حقوق الملكية الفكرية، والحق بطبيعة الحال له قيمة في التعامل إادني إن المشرع األر
وهذا يدل داللة واضحة على أن  ،ن المشرع األردني في تعريفه للمال كما تقدم، عرفه بأنه كل عين أو حق له قيمة التعاملإ
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 .تجارية، فإنها تعتبر حقًا له قيمة في التعامل الشروط العتبارها أسرارًا وتوافرت ةاألسرار التجارية متى اتسمت بهذه السم
بها  األسرار التصرففمن حق مالك تلك  ؛السلطات التي يمنحها حق الملكية هوينبني على ذلك أن هذا الحق يخول صاحب

، والحق بطبيعة الحال قابل حقلى أنها تصرفًا ناقًال للملكية، ومن حقه الترخيص باستغالل األسرار التجارية، طالما توصلنا إ
  .)Obaidat, 2015, PP. 120-176(للتعامل ما لم يرد نص صريح على خالف ذلك 

ترتب على ملكية األسرار التجارية أحقية صاحبها في التصرف بها تصرف المالك بيعًا واستغالًال واستعماًال، األمر تو
وجوب أن يكون الشيء المراد الحجز عليه ماًال أو حقًا ماليًا مملوكًا الذي يرتب عليه تحقق شرط محل الحجز المتمثل ب

له قيمة في التعامل، ويمكن للمدين أن يتصرف بذلك الحق تصرفًا ناقًال للملكية كالبيع أو الهبة، كما  حقفاألسرار  .للمدين
، كما أن الطرفانيتفق عليها  ةوط محدديمكن لصاحب الحق باألسرار التجارية الترخيص للغير باستعمالها وفقًا لضوابط وشر

إذ لم ينص  ؛مالك األسرار التجارية غير ممنوع من التصرف فيها بموجب قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية
المشرع على حظر التصرف باألسرار التجارية، كما هو الشأن في حضر التصرف في حق المؤلف في الجانب األدبي كما 

وعليه فقد تحقق الشرط اآلخر من شروط  .) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة8ى ذلك المادة (أشارت إل
  .الحجز محل

أو قانون أصول المحاكمات المدنية  ،إذا كانت األسرار مستثناة من الحجز بموجب قانون التنفيذ إلى مابقي أن نشير 
) من قانون أصول 142وبالرجوع لنص المادة ( .سرار التجارية األردنياألردني، أو قانون المنافسة غير المشروعة واأل

) من قانون التنفيذ التي تناولت األموال التي ال يجوز حجزها، نجد أن المشرع لم يذكر 29المحاكمات المدنية والمادة (
 يجوز التوسع في تفسيرها ن تلك األموال قد ذكرت حصرًا والإإذ  ؛األسرار التجارية ضمن األموال المستثناة من الحجز

من الحجز فإنه ال يجوز القياس  ةحتى إن كانت حالة األسرار التجارية تتوافق مع أي حالة أخرى مستثناف ؛والقياس عليها
الحجز على األسرار التجارية كما  يحظركما أن المشرع في قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية لم  .على ذلك

اإلشارة إليه سابقًا، باإلضافة إلى استبعاد فكرة اعتبار األسرار التجارية من  الذي تمتون حماية حق المؤلف؛ فعل في قان
وبناًء  .للملكية أو الترخيص للغير باستعمالها الحقوق اللصيقة بشخص صاحبها طالما أنه يجوز له التصرف فيها تصرفًا ناقًال

قد تحققت في حالة األسرار التجارية، وبالتالي فإنها قابلة للحجز كافة محل الحجز ن شروط المال إفإنه يمكننا القول  ،عليه
عليها لكونها تدخل في الضمان العام للدائنين، شريطة توافر شروط إيقاع الحجز، وهي أن يكون دين الدائن معين المقدار 

 سندافة إلى ما تقدم؛ أن يكون بيد الدائن يشترط باإلض ،وفي حالة الحجز التنفيذي .ومستحق األداء وغير معلق على شرط
  بأحكام المادة السادسة من قانون التنفيذ األردني. قابل للتنفيذ عمًال

  اإلشكاليات العملية التي تعترض عملية حجز األسرار التجارية وحلولها: الفرع الثاني

جز في حالة الحجز على األسرار التجارية إذا كان باإلمكان حجز السر التجاري الستيفاء شروط محل الحإنه نقول بداية 
هناك صعوبات عملية في تطبيق ذلك الحجز في الممارسات العملية، سيما أن القيمة االقتصادية لتلك األسرار  فإنكما بينا، 

أن إجراءات الحجز وما يترتب عليها من انتقال مأمور التنفيذ إلى مكان وقوع الحجز، وتنظيم  في كتنبع من سريتها، وال ش
المحضر، وتعيين خبير لمعاينة قيمة المال في محضر الحجز وما يتضمنه من بيانات يتعين على مأمور التنفيذ قيدها 

وغيرها من اإلجراءات التي تسبق  ،)Al-E’boodi, 2005, PP.106-110المحجوز وتعيين حارس على المال المحجوز (
فالسر يستمد قيمته من  .تجعل من الصعوبة بمكان توقيع الحجز على األسرار التجارية في الواقع العملي ،البيع تإجراءا

تباع إجراءات حجز المنقول المادي على األسرار التجارية يعني فقدان هذا األخير لجوهر اغياب معرفة الغير به، والقول ب
 هيفالفائدة المرجوة من توقيع الحجز  ا؛مته، باإلضافة إلى أن بحث إمكانية حجز األسرار التجارية يقودنا إلى إمكانية بيعهقي

  .)Al-E’boodi, 2005, P. 111(بيع المال المحجوز 

يدين عليه، وما إلى مما يعني إطالع المزا ،إن إجراءات البيع يستتبعها البيع بالمزاد العلني واإلعالن عن المبيع وتعيينه
طالع عدد كبير من الموظفين والخصوم والخبراء والمزايدين على واقع تلك األسرار، األمر الذي إذلك من إجراءات تقتضي 

المزايدين الذين يتمكنون من االطالع بين سيما  ،ينبني عليه فقدان األسرار لقيمتها االقتصادية نظرًا إلمكانية شيوعها بينهم
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ن والخبراء يفترض بهم المحافظة على السرية، أما بالنسبة للمزايدين الذي يطلعون على واقع تلك األسرار ووظففالم .عليها
نها لقيمتها االتجارية، فقد ال تكون هناك ضمانات كافية لمنعهم من نشرها، األمر الذي يجعلها عرضًة لإلفشاء، وبالتالي فقد

كأن يقوم في الحالة  ؛مر في حالة تصرف المالك في السر التجاري بيعًا أو استغالًالويختلف األ .االقتصادية النابعة من سريتها
أن مالك السر التجاري ال يفصح في فإن العقد في الحالتين يقتصر على طرفيه، وال شك  ،األخيرة بالترخيص لغيره باستعماله

، على خالف حالة الحجز على األسرار التجارية انالطرفعنه للمشتري أو المرخص له باستعماله إال بعد ضمانات يتفق عليها 
للغير بعد الحجز  إفشائهبالسر  التي تستتبع بالضرورة اطالع عدد كبير على مضمونها، باإلضافة إلى إمكانية قيام مالك

  .ذلك إثبات إمكانيةوالتنفيذ عليه دون 

 ؛يثور التساؤل حول القواعد التي تطبق عليه ،كما أنه مع غياب النصوص الخاصة التي تحكم التنفيذ على السر التجاري
فاألصل يقتضي أن يتم تطبيق أحكام  ؟ما يسري على العقارات افهل يتم تطبيق قواعد التنفيذ على المنقوالت أم يسري عليه

 ،)19(المنقولالمنقول على السر التجاري على اعتبار أنه منقول معنوي، ولكن باستقراء القواعد الناظمة إلجراءات التنفيذ على 

 .تفتتح بها المزايدة ةقيمة محددالمشرع يتضح لنا أن هذه القواعد غير كافية لتطبق على السر التجاري، حيث لم يحدد 
كما لم يتم تحديد مده  ؟فهل يتم بدء المزايدة بالقيمة التي يبدأ بها أول مزايد أم القيمة التي جرى تقديرها للسر التجاري

ما مصير ف ،وإذا تم تأجيل البيع لضعف العروض أو قلة المزايدين في المزاد األول المنقوالت،على ينبغي خاللها التنفيذ 
وهل يتم تطبيق  ؟وهل يتم االستمرار بإجراء المزايدات حتى يتم بيع المال المحجوز ؟المال المحجوز في المزايدة الثانية

ها من المزايد في المزايدات الالحقة دون التقيد بالقيمة الحقيقية قواعد الفرق الشاسع المتعلقة بالبيع بأعلى قيمة يتم تقديم
  ؟للمال بعد العجز عن بيعه مرارًا وتكرارًا

إجبار  ، فهل يمكنعلى الورق ةمدونغير  المالك محفوظة في ذهن عن معلومات ةكما أن السر التجاري قد يكون عبار
ك أنه قد يتعذر تقدير قيمة السر التجاري لغايات الحجز عليه أضف إلى ذل ؟عن هذه المعلومات اإلفصاحالسر على  مالك
بالصعوبات العملية، فإنها قد تؤدي إلى المساس بسرية المعلومات وإمكانية حجزها  تهكل ما سبق وإن جاز تسمي . إنوبيعه

الستفادة منها كأموال تدخل أو عدم القدرة على ا ،وبالتالي فقدان قيمتها االقتصادية حتى قبل مرحلة بيعها ،والتنفيذ عليها
  الضمان العام للدائنين عند التنفيذ عليها.

ولكن نجد أنه من الممكن تجنب الصعوبات العملية لعملية حجز األسرار التجارية عبر النص على عدة طرق، منها أن 
ر، وذلك بطبيعة الحال مع يتم تعيين المدين كحارس على المال المحجوز حتى ال يتم كشفه واإلفصاح عنه للدائنين أو الغي

 ،أضف إلى ذلك أنه عند تعيين المال المحجوز تمهيدًا لبيعه في المزاد .وضع ضمانة لمنعه من القيام بأي عمل يضر الدائنين
إضافًة إلى تقليل  ،لجميع المزايدين ًايتم تعيين العنصر الرئيسي للسر التجاري دون اإلفشاء عن مكنونه حتى ال يكون متاح

ظفي التنفيذ المشتركين بعملية التنفيذ على السر التجاري لتقليل فرص الخطر التي قد تعتري هذه العملية أو طرق عدد مو
  وما ينتج عنها من عوائد كافية لتقدير قيمة السر التجاري.  ااستغالله

ل إفهام الموظفين مدى وتسعى الشركات التجارية الكبرى إلى ترسيخ بعض المفاهيم المتعلقة باألسرار التجارية من خال
كما يتم التأكيد  ،ويكون ذلك في مقابالت التوظيف .خطورة وأهمية األسرار التجارية التي قد يطلعون عليها بحكم عملهم

التي تبرمها المنشآت مع العاملين التي تقتضي طبيعة عملهم االطالع على  العقود أو تلك على ذلك من خالل مقابالت الخروج
أن هذا االلتزام يفرضه قانون من بالرغم  )Al-Qorashi, 2014, PP. 456-458( هابعدم اإلفشاءية للمنشأة األسرار التجار

  العمل على العمال بشكل عام.

وإن  ،كما أن هذا االلتزام ال يقل خطورة وأهمية عنه بالنسبة للموظفين العمومين الذين يتبعون دوائر الحجز والتنفيذ
لتزام بسرية البيانات والوثائق التي تكون تحت تصرفه والتي يترتب على مخالفتها الجزاءات اإلدارية كان على الموظف العام اال

ونرى هنا أن إفراد نص خاص يتعلق بخروج الموظف العام عن التزامه في المحافظة على السر التجاري الذي  .والجنائية
ويؤثر على مسارها بشكل إيجابي، كما نرى باإلضافة إلى ما يطلع عليه قد ينهض بتطبيق آلية الحجز على األسرار التجارية 

سبق ضرورة توعية الموظفين العمومين الذين يضطلعون بمهمة الحجز والتنفيذ على األسرار التجارية، وذلك بإفهامهم 
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ونشرها والبوح  ئهاااللتزامات الواقعة على عاتقهم نتيجة االطالع على األسرار، وما قد يترتب عليه من مساءلة عند إفشا
أهمية كبرى نظرًا لخطورتها وتبعاتها ومما يسهم في نجاح فكرة  ابمكنونها، كما أن اختيارهم بدقة وعناية لهذه المهمة يعد ذ

  الحجز على األسرار التجارية. 

شكالية وهنا من الممكن التغلب على تلك اإل .وقد تفرض طبيعة السر التجاري في بعض األحوال إطالع المزايدين عليه
شأنها في ذلك شأن اتفاقيات  ،على اتفاقية تلزمهم المحافظة على خصوصية وسرية السر التجاريمن خالل توقيع المزايدين 

  . عدم اإلفصاح التي يبرمها مالك السر التجاري مع المرخص له أو المفاوض الذي قد يتقدم لشراء السر التجاري

من المتعذر الحجز على السر التجاري في هذا أنه فطبيعة الحال  ه،ن مالكما يتعلق بوجود السر التجاري في ذهيأما ف
 ،حتى يكون السر التجاري محًال للحجز التحفظيفوعليه  .فال يمكن إجبار مالك السر التجاري على البوح بمكنونه ؛الفرض

ى ال يقوم المدين صاحب السر ر إلكتروني، وحتعلى ورق أو على محر ًاأن يتخذ شكًال ماديًا بأن يكون مدون من البد
من شأنها أن  ةلحق الضرر بحقوق الدائنين، فيتعين على المشرع األردني إفراد نصوص رادعبطريقة ُت هالتجاري بالتصرف في

  اإلحجام عن كل فعل من شأنه إنقاص الضمان العام. إلىتدفع المدين 

وصل إلى قيمة السر التجاري عبر القيمة السوقية له، أما فيما يخص تقدير قيمة األسرار التجارية، فمن الممكن التو
كما يمكن تحديد قيمة السر التجاري عن طريق تحديد التكلفة التي تكبدها  .وذلك بمقارنته مع قيمة األسرار المشابهة

، Al-Qorashi, 2014, PP.456-455)المالك في سبيل الوصول إليه أو عن طريق حساب ما يدره السر التجاري من دخل (
فمن المتعذر في كثير من األحيان تقدير  ،وفي تقديرنا لوسائل تقدير قيمة السر التجاري، نجد أنه بالنسبة للقيمة السوقية

فكيف  ،قيمة السر التجاري عبر هذه الوسيلة، ألنه إذا كان من المتعذر معرفة قيمة السر التجاري الموضوع موضع التنفيذ
أما تقدير قيمة السر التجاري بما تكبده المالك في سبيل الوصول إليه، فنرى  ؟لمشابهة لهسيتم التوصل إلى قيمة األسرار ا

ذلك أن مالك السر أو المنشأة قد تبذل  ؛ومن المتعذر أن تقودنا إلى القيمة الحقيقة للسر التجاري ةأنها وسيلة غير دقيق
وعليه، نرى أن  .إلى قيمة ما دفع في سبيل التوصل إليهللوصول إلى السر التجاري دون أن ترتقي قيمة األخير  ةنفقات باهظ

أفضل طريقة لتقدير قيمة السر التجاري هي حساب ما يدره السر التجاري من دخل للمنشأة أو لمالك السر التجاري لسهولة 
أة من يمكن معرفة الدخل الذي يعود على مالك المنش ،فمن خالل االطالع على دفاتر المنشأة .ووضوح هذه الوسيلة

  استغالل السر التجاري، وبالتالي الوصول إلى القيمة الحقيقية للسر التجاري.

نرى وبحق ضرورة تطبيق قواعد التنفيذ الخاصة بالمنقول على اعتبار أن السر فما يخص المزاد العلني، في وأما
فبادئ  .تتفق وطبيعة األسرار التجارية، ولكن مع إفراد بعض النصوص الخاصة التي ًامعنوي التجاري ال يخرج عن كونه منقوًال

ر ؤثتشكل ثروات وطنية وت ألن األسرار التجاريةالجنسية أو منشأه أردنية،  ضرورة أن يكون المزايد أردنينرى  ،ذي بدء
ي ال يجب البيع ف لمصالح المدين، ومراعاة نيقتصر المزاد على األردنيي يجب أنوبالتالي  .على االقتصاد الوطني بشكل كبير

فعلى الرغم من أن الحجز التنفيذي يهدف في األخير  .% من قيمة السر التجاري75أي حال من األحوال بأقل مما نسبته 
ن ذلك ال يجب أن يقابله إلحاق أضرار وخيمة فإحصيلة التنفيذ  حقوقهم منإلى التنفيذ على المال لصالح الدائنين القتضاء 

 فإنه معوبالتالي  .يع بأي ثمن يتم التقدم به دون مراعاة للقيمة المقدرة للسر التجاريبمالك السر التجاري، وذلك بأن يتم الب
% من القيمة 25 نسبتهيجب إلغاء ما يعرف بالفرق الشاسع عندما يظهر أن بدل المزاد يقل عما  ،األخذ بقواعد التنفيذ

رة للسر التجاري حتى يتم التأكد من جدية % من القيمة المقد20 إلى المقدرة للمال، كما نقترح زيادة نسبة العربون
 ،وحتى ال يقوم مالك السر التجاري بأي عمل يترتب عليه ضرر لمن رسا عليه المزاد .المزايد ورغبته في الحصول عليه

 يتعين توقيع المالك القديم للسر التجاري على تعهد بعدم استعمال أو استغالل أو التصرف بالسر التجاري بعد االنتهاء من
اإلخالل بمضمون التعهد، كما أنه من الممكن االستعانة  علىإجراءات التنفيذ عليه وترتيب المسؤولية المدنية والجزائية 

فالمزاد اإللكتروني يتيح للعديد من الفئات االشتراك  ؛بالمزادات اإللكترونية نظرًا لطبيعتها التي تميزها عن المزادات التقليدية
من بيع السر التجاري، ولكن على أن يتم استكمال  ةممكن ةخارج األردن، مما يحقق أكبر فائد ينموجودفيه حتى لو كانوا 

إجراءات البيع في دائرة التنفيذ حتى ال يتم استخدام المزاد اإللكتروني كذريعة إلساءة التصرف بالسر التجاري نظرًا للطبيعة 
  .الخاصة التي يتمتع بها
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بحث إلى أن المشرع في إطار تنظيمه للحماية القانونية لصاحب الحق في السر هذا الم ختاموتجدر اإلشارة في 
نص على عدة إجراءات وقائية لحماية السر التجاري، حيث أجاز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة  ،التجاري

تجاري أن يطلب صاحب الحق في إساءة استعمال هذا السر، كما أجاز المشرع عندما تكون هناك إساءة الستعمال السر ال
استعمالها أو المنتجات  ةإساء تالسر التجاري الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على األسرار التجارية التي تم

المنافسة غير المشروعة  /ب) من قانون 7إذ إنه بالرجوع إلى نص المادة ( ؛الناتجة عن إساءة االستعمال أينما وجدت
(لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر  أنه نجد أنها نصت على ،ةواألسرار التجاري

على أن يكون طلبه مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها  ،التجاري أو في أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي
إساءة  تظي على المواد التي تحتوي على األسرار التجارية التي تمالحجز التحف -2وقف إساءة االستعمال.  -1المحكمة: 

  المحافظة على األدلة ذات المصلحة).  -3استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة االستعمال أينما وجدت. 

اءة إس تيتبين لنا أن المشرع قد أجاز الحجز على نتاج األسرار التجارية التي تم ،من خالل النص سالف الذكر
وهذا الحجز  .استعمال األسرار التجارية ةبمعنى أنه أجاز الحجز على المنتجات التي تم إنتاجها من خالل إساء ؛استعمالها

ن الحجز على نتاج األسرار التجارية إإذ  ؛الذي أجازه المشرع يختلف عن الحجز التحفظي والتنفيذي الذي ذكرناه سابقًا
لضبط الدليل أو المحافظة على الدليل، وبالتالي فإن للحجز التحفظي وفقًا لقانون أصول المقصود في هذه المادة هو إجراء 

/ب) 7مختلفة تمامًا عن مفهوم الحجز التحفظي على نتاج األسرار التجارية وفقًا للمادة ( ًاوأحكام ًاالمحاكمات المدنية مفهوم
لتحفظي وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية يهدف إلى فالحجز ا. من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية

التمهيد للتنفيذ على أموال المدين واستيفاء دين الدائن من ثمن المال المحجوز عند صدور حكم قضائي أو سند قابل 
 ر المشروعة/ب) من قانون المنافسة غي7للتنفيذ، بينما الحجز التحفظي على نتاج األسرار التجارية المقصود في المادة (

يهدف إلى المحافظة على الدليل وإثبات األفعال التي تنطوي على منافسة غير مشروعة من خالل إساءة و واألسرار التجارية
وعليه فليس المقصود من الحجز بموجب  .استعمال األسرار التجارية وإنتاج مواد أو أدوات من خالل إساءة االستعمال

حفظ المال لمنع المدين من التصرف فيه ضمانًا للوفاء واألسرار التجارية سة غير المشروعة المادة السابعة من قانون المناف
  ).Al-Zoubi, 2011 , P. 77( بديونه، إنما هو حفظ األدلة التي يخشى ضياعها

) والذي 6/2/2008) الصادر بتاريخ (19/2002وقد أكدت على هذه التفرقة محكمة استئناف عمان في قرارها رقم (
فيه (إذا استندت الجهة المستأنف عليها (المستدعية) في المسألة المقدمة لقاضي األمور المستعجلة لغايات حجز  جاء

) 24/1988) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (141البضاعة حجزًا تحفظيًا لغايات التخليص عليها إلى المادة (
) من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية رقم 3و 2(لى المادتين إ) و14/2001المعدل بقانون رقم (

ن الجهة المستأنفة أ.. و.لى أحكام قوانين أخرى على اعتبار أنها هي الوكيل الوحيد لمنتجات الشركة الهولنديةإو 15/2001
ول المحاكمات المدنية ) من قانون أص141نجد أن أحكام المادة (، استوردت هذه البضاعة التي تحمل ذات العالمة التجارية

 أنهالمعدل المتصلة بالحجز االحتياطي على أموال المدين لمصلحة الدائن ال تنطبق على المسألة موضوع الطلب على اعتبار 
من الخارج باعتبار أن لهذه  منشؤهاال يتصل بدين مشغولة به ذمة المدين، وأن مجرد االستيراد لبضاعة تحمل ذات العالمة 

التخليص وضبط هذه البضاعة ضمن أحكام قانون المنافسة غير المشروعة  ال يبرر وقف إجراءات ًامحلي البضاعة وكيًال
وحي بتوافر منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية يذلك أن ظاهر البينة ال  ؛واألسرار التجارية

) من قانون 3ب الحجز التحفظي الذي يقدم استنادًا للمادة (طل أنوجاء في حكم آخر لمحكمة التمييز ( .)20( والتجارية...)
للمسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقًا ألحكام المادة  ما هو إال تطبيق ،المنافسة غير المشروعة

  .)21(/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية...) 32(

التي استعملت بطريقة غير مشروعة وفقًا  األسرار التجاريةنتاج مما سبق، يتضح لنا جانب التفرقة بين الحجز على 
هذه الحالة إجراء تحفظي لضبط الدليل في الحجز أن للمعنى الوارد في قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية و

سرار التجارية، ويتقدم والمحافظة عليه من الضياع، وطلب الحجز في هذه الحالة يقدم من قبل صاحب الحق في استعمال األ
وبالتالي فهو ال يهدف إلى اقتضاء دين من  .أثناء نظرها في به عند إقامة الدعوى المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو
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وهي إذا  ،ثمن نتاج تلك األسرار أو المحافظة على األموال من خروجها من الذمة المالية للمدين، كما أن هناك حالة أخرى
الحق في األسرار التجارية مدينًا للغير وقام بإنتاج أدوات أو مواد قابله للحجز من خالل االستعمال المشروع  كان صاحب

لدين للغير في ذمته، وبالتالي يجوز الحجز عليها ااستيفاء  من ن، فإن الحجز على نتاج تلك األسرار يمّكلألسرار التجارية
  ف فيه وغير مستثنى من الحجز.بصفتها ماًال مملوكًا للمدين قابًال للتصر

  الـخـاتـمـة

حيث  ،تناولنا في هذه الدراسة مدى إمكانية سريان أحكام الحجز التحفظي على األسرار التجارية وفق التشريع األردني
تبين لنا أن المشرع األردني لم ينظم أحكام الحجز على األسرار التجارية في قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار 

القواعد العامة في الحجز التحفظي التي نظمها المشرع األردني في قانون أصول  إلى، وعليه كان البد من الرجوع ةلتجاريا
  المحاكمات المدنية، وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تتمثل في االتي: 

  أوًال: النتائج

روعة واألسرار التجارية على إمكانية الحجز على األسرار التجارية لم ينص المشرع األردني في قانون المنافسة غير المش -1
لدين في ذمة مالك السر التجاري، ولكن نص على إمكانية الحجز على نتاج األسرار  ذاتها متى كان الهدف من الحجز استيفاًء

وهذا األخير يختلف  .لتجاريعلى طلب صاحب الحق بالسر ا التجارية المستعملة بطريقة غير مشروعة من قبل القضاء بناًء
أما الحجز الذي يعنينا، فهو الذي  .فهو إجراء تحفظي لضبط الدليل والمحافظة عليه من الضياع ؛عن الحجز مدار دراستنا

يهدف إلى اقتضاء دين من ثمن نتاج تلك األسرار أو المحافظة على األموال من خروجها من الذمة المالية للمدين، وهذا 
  ه قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية.األمر لم ينظم

إن الشروط العامة الواجب توافرها بمحل الحجز، سواٌء أكان تحفظيًا أم تنفيذيًا، هي أن يكون ماًال مملوكًا للمدين سواٌء  -2
السابقة في أي مال له فإذا توافرت الشروط  .قابًال للحجز عليه، ومما يجوز التصرف فيهأن يكون أكان بحيازته أم لم يكن، و

فالمشرع األردني في قانون المنافسة غير  ؛فهو قابل للحجز عليه، وهذا هو حال األسرار التجارية ،قيمة في التعامل
قد اعتبر األسرار التجارية ضمن حقوق الملكية الفكرية، والمال هو كل منه /ب) 9المشروعة واألسرار التجارية في المادة (

في التعامل، وبالتالي فإن المال يشمل الحق الذي له قيمة في التعامل، واألسرار التجارية تعتبر حقًا  عين أو حق له قيمة
فيجوز لصاحبها بيعها، أو الترخيص للغير باستعمالها، كما أنها غير  ؛ومما ال شك فيه أن لها قيمة في التعامل .لصاحبها
وعليه تبين لنا أن األسرار  .وكذا األمر بموجب قانون التنفيذ ،يةمن الحجز بموجب قانون أصول المحاكمات المدن ةمستثنا

  التجارية تقبل الحجز عليها نظرًا لتوافق الشروط العامة للحجز في حالة الحجز على األسرار التجارية.

لقيمة  تكمن أهمية حجز السر التجاري للمدين في الحصول على تسهيالت مالية لقاء تقديم سره التجاري كضمانة، نظرًا -3
التسهيالت التي قد تقدم لمالك السر التجاري الذي له قيمة كبيرة والذي من شأن ما يقدم له من تسهيالت أن يساعد في 

 .رهنأن يكون السر التجاري محًال لل إمكانية يهالحجز على السر  بإمكانيةالغاية من االعتراف  نإإذ  ؛تطوير عمله ومصلحته
 ًافمهما كانت قيمة الدين، فسوف يكون قادر ؛ألمان نظرًا للقيمة التي تمثلها األسرار التجاريةأما الدائن فالحجز يوفر له ا

وعليه فالفائدة تكمن في قيمة ما يضيفه السر التجاري للضمان العام الذي يكون  .على الوفاء به من ثمن التنفيذ عليه وبيعه
فعندما تصبح األسرار التجارية موضعًا للحجز،  ؛ئدة للدولةولحجز السر التجاري فا .للدائنين على جميع أموال المدين
ضافة تدفع عجلة االقتصاد في الدولة من خالل تشجيع المصارف على تقديم التسهيالت إفيصبح باإلمكان رهنها، وفي ذلك 

  الذي يستتبع تطوير عملة وزيادة توفير فرص العمل وزيادة حجم اإلنتاج. األمر لمالك السر التجاري،

وال  .من صعوبة تطبيق حجز األسرار التجارية في الواقع العملي في أن القيمة االقتصادية لتلك األسرار تنبع من سريتهاتك -4
أن إجراءات الحجز والبيع تقضي باطالع عدد كبير من الموظفين والخصوم والخبراء والمزايدين على واقع تلك في شك 

أضف إلى ذلك غياب النصوص الخاصة التي تحكم التنفيذ على السر  .ار لقيمتهايترتب عليه فقدان األسر ، األمر الذياألسرار
 التجاري، وصعوبة تقدير قيمة السر التجاري لغايات التنفيذ عليه. 
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  ثانيًا: التوصيات

ذلك بتنظيم قواعد الحجز التحفظي ونهيب بالمشرع األردني االعتراف بإمكانية الحجز التحفظي على السر التجاري،  -1
السر التجاري ضمن قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية من خالل بيان آلية الحجز، وذلك بتضمين  على

 ،كاالتي" ينظم في وزارة الصناعة والتجارة سجل تدون فيه جميع التصرفات الواردة على األسرار التجارية ًاالقانون نص
تم وضع آلية للحجز تتفق وطبيعة األسرار التجارية التي تقتصي بما في ذلك بيعها ورهنها والحجز عليها، على أن ي

اإلحجام عن  ة إلىمن شأنها أن تدفع المدين الذي يضع سره التجاري كضمان ةالسرية، باإلضافة إلى إفراد نصوص رادع
  كل فعل من شأنه إنقاص الضمان العام.

وباألخص قيمة  ،ير قيمة حقوق الملكية الفكريةالعمل على إنشاء مؤسسات وطنية أو مكاتب خاصة تتولى عملية تقد -2
وعليه  .من أمره فيما يخص موجودات المدين المشمولة بالضمان العام ةحتى يكون الدائن على بين ،السر التجاري

" يتم إنشاء  على اآلتيمكرر من قانون المنافسة غير المشروعية واألسرار التجارية  /)8نقترح أن تنص المادة (
على أن تراعي عند تقدير قيمة السر التجاري ما يدره  ،مكاتب خاصة تتولى تقدير قيمة األسرار التجاريةمؤسسات أو 

  .همن دخل لمالك السر التجاري أو للمنشأ

منها أن يتم تعيين  ،من الممكن تجنب الصعوبات العملية لعملية حجز األسرار التجارية عبر النص على عدة طرق -3
المحجوز حتى ال يتم كشفه واإلفصاح عنه للدائنين أو الغير، وذلك بطبيعة الحال مع وضع المدين كحارس على المال 

أضف إلى ذلك أنه عند تعيين المال المحجوز تمهيدًا  .الضمانة المناسبة التي تردعه عن القيام بأي عمل يضر الدائنين
لجميع المزايدين،  ًانه حتى ال يكون متاحيتم ذكر العنصر الرئيسي للسر التجاري دون إفشاء مكنو ،لبيعه في المزاد

باإلضافة إلى تقليل عدد موظفي التنفيذ المشتركين بعملية بيع السر التجاري، لتقليل فرص الخطر التي قد تعتري هذه 
الذي يطلع ، إفراد نص خاص يتعلق بخروج الموظف العام عن التزامه في المحافظة على السر التجاري مع ،العملية

كما يتعين  .قد ينهض بتطبيق آلية الحجز على األسرار التجارية ويؤثر على مسارها بشكل إيجابي مر الذي، األعليه
توعية الموظفين العمومين الذين يضطلعون بمهمة الحجز والتنفيذ على األسرار التجارية، وذلك بإفهامهم االلتزامات 

ونشرها والبوح  ئهامن مساءلة عند إفشا مرتب عليهالواقعة على عاتقهم نتيجة االطالع على األسرار، وما قد يت
مما يسهم في نجاح  ،أهمية كبرى نظرًا لخطورتها وتبعاتها اكما أن اختيارهم بدقة وعناية لهذه المهمة يعد ذ .بمكنونها

نا من وقد تفرض طبيعة السر التجاري في بعض األحوال إطالع المزايدين عليه، وه .فكرة الحجز على األسرار التجارية
الممكن التغلب على تلك اإلشكالية من خالل توقيع المزايدين على اتفاقية تلزمهم المحافظة على خصوصية وسرية السر 

شأنها في ذلك شأن اتفاقيات عدم اإلفصاح التي يبرمها مالك السر التجاري مع المرخص له أو المفاوض الذي  ،التجاري
  قد يتقدم لشراء السر التجاري.

) 9وعليه نقترح أن يكون نص المادة ( .من خصوصية لهاص خاصة تنظم التنفيذ على األسرار التجارية لما إفراد نصو -4
" يتم تطبيق قواعد التنفيذ الخاصة بالمنقول على  :التجارية كاآلتي من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار

أن  -ن المزاد لبيع السر التجاري في جريدتين رسميتين بأن يتم اإلعالن ع -األسرار التجارية مع األخذ بعين االعتبار أ
%) من القيمة المقدرة للسر التجاري التي جرى تقديرها بمعرفة الخبير 75وهي ( ةيتم بدأ المزاد العلني بقيمة محدد

ر التجاري لمزايدة على السلعلى كل مزايد يرغب بالتقدم  - أن يقتصر المزاد على األردنيين أو المنشآت األردنية د - ج
بدأ من اليوم تيكون المزاد لمدة ثالثة أشهر  -%) من القيمة المقدرة للسر التجاري هـ20بواقع ( ًاأن يدفع عربون

وال تتم اإلحالة المؤقتة في ختام المدة إال عند الوصول إلى القيمة المقدرة للسر  ،الذي يلي تاريخ اإلعالن عن البيع
وفي أي  ،يتم تنظيم عدة مزادات ،المزاد األول إلى القيمة المقدرة للسر التجاري إذا لم يتم الوصول في -و التجاري

بعد انتهاء فترة المزايدة بالوصول - القيمة المقدرة للسر التجاري ز %) من75حال من األحوال ال يتم البيع بأقل من (
ر قرار من رئيس التنفيذ باإلحالة وبعدها يصد ،يتم رسو المزاد على المزايد الذي يقدم أعلى سعر ،للسعر المذكور

فإذا  ؛ويحق ألي شخص أن يزايد خالل هذه المدة على القيمة التي تقدم بها المزايد األخير ،وذلك لمدة شهر ،المؤقتة
ال يتم تسليم السر التجاري  -لم يزايد أي شخص خالل المدة السابقة يصدر قرار من رئيس التنفيذ باإلحالة القطعية ح
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يتم توقيع المالك القديم - ة القطعية على المزايد األخير إال بعد الوفاء بكامل القيمة التي رسا بها المزاد طبعد اإلحال
إذا مضت سنة  -للسر التجاري بعد اإلحالة القطعية على تعهد بعدم استعمال أو استغالل أو إفشاء السر التجاري ي

لى الطريق البديل إنفيذ بانتهاء إجراءات التنفيذ، ويصار دون الوصول إلى الثمن المذكور يصدر قرار من رئيس الت
تاوة المتضمن توقيع عقد ترخيص مع أي من المرخص لهم الراغبين باستغالل السر التجاري على أن يتم دفع األ

  المترتبة على عقد الترخيص للدائنين.

وني محكم يساعد على النهوض في عملية نوصي المشرع األردني بتفعيل دور المزادات اإللكترونية من خالل تنظيم قان -5
وخاصة األسرار  ،حجز األسرار التجارية والتنفيذ عليها، والنص صراحة على االستعانة بها في مجال الملكية الفكرية

 التجارية.
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Abstract 

This paper examines the extent to which the precautionary seizure of trade secrets may be 
enforceable according to the precautionary seizure provisions in the Jordanian legislation. This is 
because of the importance of precautionary seizure to creditors and in view of the special nature of the 
trade secret and the economic value it constitutes and at the same time, the absence of the legislative 
verses to address the possibility of seizing this type of intangible rights. Accordingly, we have dealt 
with this issue by shedding light on the concept of precautionary seizure and the conditions for its 
rhythm and the conditions that must be met in the place of precautionary seizure in general and with 
regard to the study, as well as explaining the concept of the trade secret and the importance of seizing 
it. This study addressed the extent of that possibility by dropping the legal verses and practical 
problems that may be encountered in the application of the idea of seizing trade secrets. 

The researchers found that attachment is applicable to business secrets. However, applying such 
attachment is hard in reality due to facing several challenges. The researchers recommend 
acknowledging the applicability of attachment to the business secrets by the Jordanian legislator. Such 
acknowledgement should be made through enacting legislations related to the attachment enforced on 
business secrets. The recommended legislation should be added to (the Illegitimate Competition and 
Business Secrets) act. Such acknowledgement should be made through identifying the mechanism 
through which the attachment is enforced on business secrets. 

Keywords: (Precautionary seizure, Executive seizure, Commercial secrets, Jordanian Trade Law). 
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  الهوامش
 
المدين  ) على أن " أموال1976(القانون المدني لسنة  )1976(لسنة  )43(رقم األردني  ) من القانون المدني265نصت المادة ( )1(

  ".جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان

The Jordanian Civil Law No. 43 of 1967.  It is published on page No. 2 of the Official Newspaper No. 
2645 on 1/8/1976. 

 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني151) إلى (141( من نظم المشرع األردني آلية إجراء الحجز التحفظي في المواد) 2(
حيث  )،1988-04-02(تاريخ ب، )735(، ص )3545(المنشور في عدد الجريدة الرسمية  )1988) لسنة (24وتعديالته رقم (

كذلك اإلجراءات المتبعة في تنفيذ و ،االختصاص القضائي والشروط العامة في الحجز التحفظيعالجت القواعد العامة مسائل 
حول الموضوعات ، ونصب اهتمامنا بإشكالية الدراسة إلى المراجع المختصة غير المرتبطةحيل الموضوعات نو .الحجز التحفظي

  ذات الصلة.

The Law of Civil Proceedings and its amendments No. 24 of 1988.  It is published on page No. 735 of 
the Official Newspaper No. 3545 on 2/4/1988. 

 ) وتعديالته2007(قانون التنفيذ لسنة  )2007(لسنة  )25(رقم ) من قانون التنفيذ 21) ولغاية (16عالجت المواد من ( )3(
  ) مسائل وإجراءات الحجز التنفيذي. 2007-04-16(ريخ تاب )،2262(ص  )،4821(المنشور في عدد الجريدة الرسمية 

The Execution Law and its amendments No. 25 of 2007. It is published on page No. 2262 of the 
official Newspaper No. 4281 on 6/4/2007. 

  ).4423(المنشور في الجريدة الرسمية رقم  )2000(لسنة  )15(قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية األردني رقم ) 4(

The Jordanian law of Illegitimate Competition and Business Secrets No. 15 of 2000. It is published in 
the Official Newspaper No. 4423. 

 إللقاءصول المحاكمات المدنية تشترط أون ) من قان141/3ن المادة ("إتمييز حقوق  محكمة - )2020(لسنة  )299(الحكم رقم  )5(
تحدد  ،كان مقدار الدين غير معلوم وإذا .وغير مقيد بشرط ،األداءومستحق  ،ن يكون مقدار الدين معلومًاأالحجز التحفظي 

م والنفقات والرسو ،ال بما يفي بمقدار الدينإموال المدعية أن يحجز من أوال يجوز  ،المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين
  "، منشورات موقع قسطاس.ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة

  Judgment No. 299 of 2020 issued by the Jordanian Court of Cassation. It states the following: (Under 
article 3/141 of the Civil Proceedings Law, enforcing attachment requires having an identified 
amount of debit. This debIt must be payable. It mustn’t be associated with conditions. If the 
amount of the debit isn’t identified, the court shall determine this amount through estimation. 
Attachment can be enforced only on the assets that are equivalent to the payable amount of debIt, 
fees and expenses. That applies unless the assets that the attachment shall be enforced on can’t be 
divided). The publication of Qistas Website. 

  س.حقوق، منشورات موقع قسطامحكمة تمييز  -  )2020(لسنة  )571(الحكم رقم  )6(

Decision No. 571 of 2020 issued by the Jordanian Court of Cassation. The publications of Qistas 
Website. 

) الذي 2018-5-15) بتاريخ (5514) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2018) لسنة (21قانون اإلعسار األردني رقم ( )7(
  ).1966(لسنة  )12(في قانون التجارة األردني رقم حل محل أحكام الصلح الواقي واإلفالس 

The Jordanian Insolvency Law No. 21 of 2018. It is published in the Official Newspaper No. 5514 on 
15/5/2018. 

نى المصرف هذه الصناديق في مب توجدظهر في المصارف التجارية نشاط مبتكر يتمثل بإجارة صناديق حديدية خاصة، حيث ) 8(
وتساعد في حفظ المجوهرات الثمينة والوثائق المهمة أو حتى أية أشياء أخرى تعود للمستأجر الذي يباشر بذاته إيداع األشياء 

  .)1740( نظر تعليمات مصرف الرافدين العراقي بشأن إجارة الخزائن رقما .واستردادها
The regulations issued by Rafidain Bank in Iraq about the rental of safe deposit boxes /No. 1740. 
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تاريخ ب )1910(من عدد الجريدة الرسمية رقم  )472(على الصفحة رقم  ر) المنشو1966(لسنة  )12(رقم قانون التجارة  )9(

)30/3/1960(.  

The Commercial Law No. 12 of 1966. It is published on page No. 472 of the Official Newspaper No. 
1910 on 30/3/1960. 

  )، منشورات موقع قسطاس.27/8/2007(تاريخ  )803/2007(قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم  )10(

Decision No. (2007/803) issued on 27/8/2007 by the Jordanian Court of Cassation. The publicationS 
of Qistas Website. 

  .قسطاس عوقممنشورات  )،12/12/2018(تاريخ  )51486/2018( حقوق رقمتمييز  )11(

Decision No. (2018/51486) issued on 12/12/2018 by the Jordanian Court of Cassation. The 
publications of Qistas Website. 

  )، منشورات موقع قسطاس.24/4/2017(تاريخ  )2016/ 830(قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم  )12(

Decision No. (2016/830) issued on 24/4/2017 by the Jordanian Court of Cassation. The publication of 
Qistas Website 

 .) من قانون التنفيذ األردني30انظر المادة ( )13(

) بتاريخ 2038) على الصفحة (4204ريدة الرسمية () المنشور في عدد الج1997( ) لسنة22رقم (قانون الشركات األردني  )14(
15/5/1997.  

The Jordanian Corporation Law No. 22 of 1997. It is published on page No. 2038 of the Official 
Newspaper No. 5304 on 15/5/1997. 

  )، منشورات موقع قرارك.43306/2008) قرار محكمة استئناف عمان رقم (15(

Decision No. (2008/ 43306) issued by Amman Court of Appeals. The publications of Qararak 
Website. 

يستطيع صاحب العمل مالك السر التجاري الرجوع على العامل إذا أخل بالتزامه العقدي المتضمن عدم إفشاء أي من األسرار  )16(
 ،) من القانون المدني األردني363دية التي جرى النص عليها في المادة (التي يطلع عليها بحكم عمله وفق أحكام المسؤولية العق

كما يستطيع صاحب السر التجاري وكل  .وذلك بطبيعة الحال بعد إثبات أركان المسؤولية العقدية الضرر والخطأ وعالقة السببية
) من 256ص عليها المشرع في المادة (من له حق عليه مالحقة من يعتدي على السر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية التي ن

  القانون المدني األردني.

) أدرج المشرع األردني في قانون العمل العديد من النصوص التي توفر الحماية لمالك السر التجاري ومن ذلك أن إحدى الحاالت 17(
قانون العمل األردني هي "إذا أفشي ) من 9التي أجاز المشرع فيها فصل العامل دون إشعار والتي جرى النص عليها في المادة (

) من ذات القانون على واجبات العامل ومن ضمنها " المحافظة على 19كما نصت المادة ( .العامل األسرار الخاصة بالعمل"
 من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل ". ةأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وأال يفشيها بأي صور

 ).1994المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس" لسنة (اتفاقية الجوانب  )18(
The Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of 1994. 

الواقع العملي  وباالطالع على .من قانون التنفيذ األردني على إجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني 70إلى  64) نصت المواد من 19(
" ألزم المشرع المدين إيداع قيمة الدين خالل سبعة أيام من تاريخ تبلغه باإلخطار  :لعملية البيع نجد أنها تقوم على اآلتي

للبيع في المزاد العلني في صحيفة يومية  ًاينشر مأمور التنفيذ إعالن-"إخطار ما قبل البيع"، ومتى انقضت المدة يتم ما يلي "أ
يجري البيع في اليوم المحدد بحضور مأمور -على لوحة إعالنات الدائرة، وفي كل مكان وجود األموال المحجوزة بواحدة، و

يتضمن محضر البيع بيان إجراءات البيع، وما اعترضها من إشكاالت، وحضور -" جالبيع التنفيذ، الذي ينظم "محضر ما بعد
يدفع الشخص الذي رسا عليه المزاد -وتوقيع من رسا عليه المزاد د المدين من عدمه، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم

  %) من الثمن الذي رسا به المزاد بموجب وصل مقبوضات رسمي، وتودع مباشرة في صندوق دائرة التنفيذ".10(

  )، منشورات موقع عدالة.6/2/2002)، الصادر بتاريخ (19/2002) قرار محكمة استئناف عمان، رقم (20(
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  وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية األردنية رفع النيابة العامة للدعاوى الشرعية
  

    عودة الغبين عمر
  31/05/2021 تاريخ القبول    25/02/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

جتمع، ويكون التي بدورها تتلقى الطلبات رعاية لحق الله لحفظ المرعية وجه من وجوه دعاوى الحسبة، إن النيابة العامة الش
حتى ال يكون هنالك اتهام باطل بين الناس، فيحقق  تلقيها للطلبات من أبناء المجتمع بشكل رسمي داخل محكمة البداية الشرعية؛

المدعي العام الشرعي في تلك الطلبات وفق اإلجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية األردنية بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية 
فله أن يقرر رفع الدعوى أو حفظ  ،فعندما يجري التحقيقات بهذا الشأن .بحسب طرق اإلثبات المنصوص عليها المعمول بهاألردني 
  األوراق.

ضمن اختصاص النيابة العامة الشرعية، والتي تقوم برفعها ما لم ترفع من ذوي الشأن،  لدراسة بينت الدعاوى التي تدخلوهذه ا
عة في ذلك وصفتها في رفعها، باإلضافة إلى بيان الصالحيات المخولة للنيابة العامة الشرعية في اتخاذ واإلجراءات القانونية المتب

  االجراءات االحترازية التي تدخل ضمن صالحياتها.

وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: صالحية النيابة العامة الشرعية في رفع الدعوى التي لم ترفع من ذوي الشأن، 
عند ورود بالغ لديها، وليس من تلقاء نفسها كإثبات الطالق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطالن، والدعاوى المتعلقة بالقاصرين 
والغائبين والمفقودين وفاقدي األهلية وناقصيها ودعاوى اإللزام بالحضانة، وإن الغاية من اختصاص النيابة العامة الشرعية في هذه 

  الله تعالى الذي هو حق المجتمع، ورعاية جانب هذه الفئات؛ حتى ال يكونوا عرضة لالستغالل؛ لضعف جانبهم. الدعاوى هو حفظ حق

(النيابة العامة الشرعية، المدعي العام الشرعي، دعاوى الحق العام الشرعي، وظيفة المدعي العام الشرعي في  الكلمات المفتاحية:
  ون، الحسبة).المحاكم الشرعية األردنية، وكالء قانوني

  

   المقدمة

  لله حمد الشاكرين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد: دالحم

وجل سّخر لعباده ما فيه الخير والنجاح، وجعل لهم كتابًا هو نبراس حياتهم، وسنة شارحة ومفسرة ومبينة  إن الله عز
ظلمة، وجعل لهم أحكامًا يحتكمون إليها، يطلب كل إنسان مظلمته لكتابه؛ حتى يعبد الناس ربهم عبادة صحيحة بعيدة عن ال

في هذه الدنيا من أصحاب الشأن واالختصاص، الذين يطبقون أحكام الشريعة، ويجعلونها قواعد في أحكامهم وقضائهم، 
وإبطال الباطل، ، ثقات، ال يظلمون، وال يميلون لجانٍب دون آخر، هدفهم إحقاق الحق، وجل قضاة عدوًال فسّخر الله عز

  وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

 أال وهو حق المجتمع، وحق العبد، ومن ذلك ؛ومن تسخير الله لتحقيق العدل قوانين وضعت لحماية حق الله تعالى
 .)Abdullah, 1981, p.8( التي تهدف إلى حماية المصالح العامة التي هي حق الله تعالىإنشاء النيابة العامة الشرعية، 

 جزء وهي القضاء، أمام ومباشرتها ورفعها العام الحق دعوى تحريك به المناط الجهاز هيرف النيابة العامة الشرعية بأنها: "عتو
فوظيفتها تمثيل الحق العام الشرعي حفظًا لحق الله  "في قانون تشكيل المحاكم الشرعية جاء كما القضائية السلطة نم

  سبحانه.

                                                        
  2021، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
 محكمة السلط الشرعية، السلط، االردن.دائرة قاضي القضاة ، 
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فالجريمة الشرعية ال تصيب  ؛)Abdullah, 1981, p.14( دعاء العام في صورة الحسبةوالشريعة اإلسالمية عرفت اال
حفظ وحماية حق الله ؛ للذلك يقتضي وجود سلطٍة آمرة في المجتمع منظمةوه وحده، إنما تصيب المجتمع كله، المجني علي

ج، وأكل حقوق وأموال القاصرين، ازوتعالى في المجتمع حتى ال يدّنس المجتمع بجرائم اختالط األنساب، وفساد عقود ال
، فكأن النيابة العامة الشرعية حسبة منظمة تسير وفق قواعد وأسس )Al-Najjar, 1997, p.39-40( والمفقودين والغائبين

لحفظ حق الله تعالى بما يرد إليها من معطيات وأدلة تدين المدعى عليه ولم يرفعها أصحاب الشأن، والمدعي باسم الحق 
الشرعي ال يعامل معاملة المحتسب باعتباره أحد الشهود، إنما يعتبر مدعيًا وطرفًا أصليًا في الدعوى له ما للمدعي من العام 
   ).Al-Sharqawi, 1947, p.379( حقوق

وإن الدراسات التي رجعت إليها في بحثي ككتاب النيابة العامة لدى القضاء الشرعي للدكتور عدنان بدر، والحسبة 
إال أنها خلت من  ،دراسة مقارنة للدكتور سعد العريفي، وإن كانت تتناول الموضوع بشكل فقهي عام :العامة والنيابة

 31التي نظمها قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم  اإلجراءات القضائية الشرعية في المملكة األردنية الهاشمية
م وقد  17/4/2016تاريخ  5392رقم شور في الجريدة الرسمية المن 2016لسنة  11والقانون المعدل رقم  1959لعام 
  بحثي هذا إضافة إلى الجانب الفقهي التطبيق القضائي العملي المعمول به في المحاكم الشرعية األردنية. تناول

  مشكلة الدراسة

  النقاط اآلتية: في الدراسة مشكلة تكمن

 شرعية؟الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة ال ما .1

 الدعاوى التي تقوم النيابة العامة الشرعية برفعها ما لم ترفع من ذوي الشأن؟ ما .2

 ما إجراءات رفع النيابة العامة الشرعية للدعوى وصفتها في رفعها؟ .3

 ما اإلجراءات االحترازية التي تتخذها النيابة العامة الشرعية عند الضرورة؟ .4

  الدراسة أهمية

  :اآلتية قاطالن في الدراسة أهمية تكمن

بيان الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة الشرعية، والتي تقوم برفعها عندما ال ترفع من ذوي الشأن؛  .1
لحقوق الله تعالى في المجتمع، ورعاية لجانب القاصرين والغائبين وفاقدي األهلية وناقصيها؛ كي ال يكونوا  وذلك حفظًا

 عرضة لالستغالل لضعف جانبهم.
 راء المكتبة الفقهية والقضائية بدراسة مستقلة عن النيابة العامة الشرعية.إث .2

  ن.من قضاة شرعيين ومعاونين ومحامي إفادة العاملين في السلك القضائي الشرعي .3

  التعريف بمصطلحات الدراسة

 ،لله، وحق العبدأو تكون مشتملة على حقين: حق ا -تعالى –الدعوى التي ترفع بحق من حقوق الله " دعوى الحسبة:* 
  ".ولكن حق الله يكون فيها غالبًا

  "حق الله تعالى الخالص، وهو ما يتعلق به النفع العام للناس، وال يختص به أحد". الحق العام:* 

 من جزء وهي القضاء، أمام ومباشرتها ورفعها العام الحق دعوى تحريك به المناط الجهاز هي" النيابة العامة الشرعية:* 
  ."في قانون تشكيل المحاكم الشرعية جاء كما لقضائيةا السلطة
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الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة الشرعية والتي تقوم برفعها ما لم ترفع من ذوي : المبحث األول

  الشأن

  المطلب األول: دعاوى الحق العام

فمثًال حرمة الزنا  .ام للناس، وال يختص به أحدفع العيقصد بالحق العام: حق الله تعالى الخالص، وهو ما يتعلق به الن
يتعلق بها عموم النفع من سالمة  األنساب، وصيانة األعراض، ومنع التقاتل بين الناس؛ بسبب التنازع بين الزناة، ومن ذلك 

بب وجود حرمة أيضًا إبقاء الحياة الزوجية على الرغم من الحرمة بين الزوجين بالطالق أو فساد عقد الزواج أو بطالنه بس
رضاع أو مصاهرة أو نسب أو غير ذلك، فوجدت النيابة العامة الشرعية إلبطال ذلك، وإحقاق الحق، وتطهير المجتمع من تلك 

  .)Badr, 2005, p.50( الشوائب والشرور

مسيرتهم وما من حق للعبد إال ولله فيه حق؛ ألن الله تعالى شرع ما شرع من أجل عباده ورعاية مصالحهم، وحماية 
فالنيابة العامة الشرعية يدخل ضمن اختصاصها ما نص عليه قانون أصول  .)Al-Najjar, 1997, p.37( ومجتمعهم

/أ): "تختص النيابة العامة الشرعية 172م في المادة ( 2016وتعديالته حتى عام  1959لعام  31المحاكمات الشرعية رقم 
  م ترفع من ذوي الشأن:دون غيرها برفع الدعاوى المبينة أدناه، ما ل

  .)دعاوى الحق العام كدعاوى إثبات الطالق، وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطالن(

  وهذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين:

  الفرع األول: دعوى إثبات الطالق

زواج بعضهم لقد ازدادت أعداد الطالق في بالد المسلمين؛ نتيجًة لضعف الوازع الديني عند الناس، وعدم تحمل األ
فلو تركنا هذا األمر من غير ضبط لفسد المجتمع، ولتفككت  .عندهم منها الصحيح ومنها السقيم بعضًا، ولوجود ظروٍف

اُألسر، ولنتج عن ذلك سلبيات ال حد لها، ولضاعت اُألسر، وانتشر الفساد؛ لذلك كله جعل من اختصاص النيابة العامة 
خل فيها؛ لحماية األسرة والنسب؛ والحفاظ على وحدتها وتماسكها، وكثير من الحاالت الشرعية رفع دعاوى الطالق والتد

     التي يتلفظ فيها األزواج بالطالق على زوجاتهم لم تسجل في المحاكم الشرعية، ناهيك عن استمرار الحياة الزوجية 
 لى اختالط األنساب، وفساد المجتمعبينهم وهم في ظالم ال يعرفون شرعية عالقتهم من حرمتها، وهذا بدوره يؤدي إ

)Badr, 2005, p.190(.  

فإن الخصم هنا الزوجان أو  ،وإذا أقام المدعي باسم الحق العام الشرعي دعوى إثبات الطالق لدى المحاكم الشرعية
ئع الطالق، وبعد أن وكيالهما أو ولياهما أو وصياهما، ويكون ذلك بناًء على ما ورد للمدعي العام الشرعي من طلب أو بالغ بوقا

  .)Al-Muhtasib, 2003, p.53( يحقق في ذلك

ما لحفظ حق الله فهي كما أنها تقف ضده ،وعند رفع المدعي العام الشرعي للدعوى ضد الزوجين كمدعى عليهما
فليس  ؛القانونيةلعدالة وذلك لتحقيق ا ،نًا تقف معهما إذا ثبتت براءتهماالطالق أمام القضاء، فإنها أحيافي تعالى بالتحقيق 

 هنالك مصلحة للمدعي العام الشرعي سوى حفظ المجتمع من الشرور والمفاسد، والدفاع عن حقوق الله تعالى في عباده
)Al-Arifi, 1407HD, P.47؛ Badr, 2005, p.77(.  

  الفرع الثاني: َفسخ عقد الزواج للفساد أو البطالن

شروط، كوجود الولي عند زواج البكر، ووجود شاهدي عدل، وإيجاب يجب أن تتوفر فيه جميع األركان والالزواج إن 
وقبول بين الخاطبين في مجلس العقد، وإن من العقود ما يشوبه البطالن أو الفساد، ومن ذلك تزوج الرجل بمن تحرم عليه 

عليه بسبب الرضاع على التأبيد بسب النسب أو المصاهرة وتزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته وتزوج الرجل بمن تحرم 
  وتزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
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فإذا لم ترفع أي من دعاوى فسخ عقد الزواج للبطالن أو الفساد في الحاالت التي نص عليها قانون األحوال الشخصية 
حفاظًا على النظام العام، واآلداب األردني، فإن المدعي العام الشرعي يرفع أمثال هذه الدعاوى باسم الحق العام الشرعي؛ 

ولو بقي األمر من غير تدخل  .إال لما فيه الخير والنفع لألمة العامة، وحسن تطبيق القانون، والقواعد الشرعية التي لم توضع
  .)Badr, 2005, P.173( التي بفسادها تفسد األمةة العامة الشرعية لفسدت اُألسر، للنياب

  همالقوام والمتولين والنظار وعزلوولياء واألوصياء المطلب الثاني: محاسبة األ

إن مجتمعاتنا اإلسالمية ال تخلو من القاصرين، والغائبين عن بالدهم، واألوقاف الذرية والخيرية، وهذه ألهميتها 
فصيل ويمكن الحديث عن ذلك بشيء من الت .ومكانتها يجب أن يوضع عليها من يدير شؤونها، ويعمل على رعايتها وحمايتها

  ضمن الفروع اآلتية:

  الفرع األول: الولي والوصي

فالوالية هي:  .إنه لن يستطيع إدارة شؤونه بنفسهفلوال وجود أبيه ف ؛لصغير يدير شؤونه الحياتية كاملةفاألب ولي ا
 عة"نفس ومال) وحفظه وتنميته بالطرق المشرو "سلطة يثبتها الشرع إلنسان معين تمكنه من رعاية المولى عليه (من

)Al-Shazly:5 ، بال تاريخ(.  

وإن الولي له حق تعيين وصي مختار على ولده القاصر وعلى الحمل، وإذا لم يكن للقاصر وصي مختار من األب أو 
فللقاضي أن يعين وصيًا على القاصر إلدارة شؤونه بشرط تحقق المصلحة الكاملة للقاصر، وهذا ما أشارت إليه  ،الجد ألب
فالوصاية هي: "تفويض ممن له التصرف شرعًا لمكلٍف بالقيام بتصرف  .قانون األحوال الشخصية األردني) من 230المادة (

  .)Rababa'a, 2005, P.20( ما بعد وفاته لمصلحة من ال يستقل بأمر نفسه"

  الفرع الثاني: القيم

ًء على الطلب إلدارة أموال الغائب فالقيم هو من يعينه القاضي بنا ؛ن قيم على أموال الغائب والمفقودومن الواجب تعيي
  /أ) من قانون األحوال الشخصية األردني.247والمفقود، كما أشارت إلى ذلك المادة (

  الفرع الثالث: المتولي والناظر

 وأما فيما يتعلق بالوقف وهو "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها إلى من أحب"
)Ashoub, 1935, P.1(، ف في أمور الوقف،  .ن عليه المتولي والناظرفيجب أن يعيأما المتولي فهو من له حق التصر

وتكون واليته على الوقف خاصة، فيقوم بتأجير الوقف واستالم األجرة وصرفها في وجوهها، وله أن يوكل من يشاء فيما 
الذي يتولى اإلشراف والمراقبة على الوقف دون ، وأما الناظر فهو )Ashoub, 1935, P.100( ملكه من التصرفات في حياته

  .)Ashoub, 1935, P.105( التصرف فيه

  الفرع الرابع: محاسبة هذه الفئات والغاية من تدخل النيابة العامة الشرعية في ذلك

م، قد إن الناظر في السلطة المخولة لكل من األولياء واألوصياء والقوام والمتولين والنظار بالتصرف بما تحت أيديه
وإلزالة . تعسفهم في استعمالهم لهذه السلطةيجد في نفسه تخوفًا من عدم استعمال هذه السلطة وفق شرع الله تعالى، ك

/أ) للنيابة العامة التدخل بمحاسبة وعزل هذه 172هذا التخوف جعل قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني في المادة (
ل، ولها أن تتدخل في الحد من هذه السلطة عند اللزوم، والغاية من تدخل النيابة الفئة عند وجود موجب للمحاسبة والعز

  العامة هنا تتمثل في الجوانب التالية:

النيابة العامة  ألنماية األوقاف اإلسالمية، وذلك رعاية أحوال القاصرين والغائبين والمفقودين وأموالهم وحمايتها، وح أوًال:
  .)Murad, 1992, P.12؛ Al-Sharqawi, 1947, P.361( ما لها من سلطة ونفوذالشرعية لها نيابة عمومية ب
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 حتى ال يسارع لإلضرار بالقاصرين والغائبين والمفقودين واألوقاف لضعف جانبهم انتقامًا أو لغرض ما، أو طيشًا  ثانيًا:
     نية وشرعية؛ ألن هذهممن لهم السلطة؛ وحتى ال تكون هذه الفئة عرضة لالستغالل دون حماية ومرافعة قانو

  ،Al-Sharqawi, 1947, P.361( المسائل تتصل صلة وثيقة بالكرامة اإلنسانية التي أمرت الشريعة اإلسالمية بحفظها
Badr, 2005, P.173 ؛Al-Zuhaili, 2004, P.96(.  

القاصرين والغائبين والمفقودين  النيابة العامة الشرعية: بموجب النيابة العمومية تعتبر راعيًا ومدافعًا عن فئة ثالثًا:
واألوقاف، عندما يساء في التعامل معها، وخصوصًا عند عدم رفع الدعوى على األولياء واألوصياء والقوام والنظار 
والمتولين، فتأتي النيابة العامة بعد بلوغ خبر عندها بوجود إساءة بالتدخل للحماية، حالها حال األصيل رب المال 

  .)Al-Sharqawi, 1947, P.361( ماله شجاعة وثقة عالية بهدف حفظ حقوق العبادالذي يدافع عن 

   ف البيت أو األرضالنيابة العامة الشرعية تنظر في الوقف العام (كوقف أرض لبناء مسجد) والوقف الخاص (كوق رابعًا:
       لب لهذا الوقف، وأما الخاصأما العام؛ فألن مستحقيها ال يتعينون، فال يقف النظر على مطا .على فئة معينة)

فألن مفضاها إلى من ال يتعين من الفقراء والمساكين، فتكون النيابة العامة الشرعية العين الحارسة على أموال 
 المسلمين المنقولة وغير المنقولة بما يؤول إلى حسن رعايتها وصيانتها، وسالمة توظيفها؛ تحقيقًا ألهدافها الشرعية

)Badr, 2005, P.67 and P.190( ؛ ألن هذه األعمال تعود منفعتها للصالح العام، وخاصة أعمال البر واإلحسان التي
  .)Al-Zuhaili, 2004, P.96( تكون غالبًا للفقراء والمساكين

المطلب الثالث: إبطال حجج اإلذن بالتصرف في أموال فاقدي األهلية وناقصيها الصادرة من محاكم التوثيقات 

  الشرعية

مما يدخل في عمل النيابة العامة الشرعية التدخل في كل إذن بالتصرف في أموال فاقدي األهلية وناقصيها إذا كان إن 
هنالك تالعب في أموالهم، وعدم تحقق مصلحة من ذلك، بعد ورود معلومات بهذا الشأن لدى النيابة العامة الشرعية، ودون 

  رعايتها.أن ترفع من ذوي الشأن، وذلك حفظًا لحقوقهم و

سن الرشد وكان ) سنة، وكل من بلغ 18سنوات)، ولم يبلغ سن الرشد ( 7وناقص األهلية هو كل من بلغ سن التمييز (
وأما السفيه فهو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها باإلسراف  .سفيهًا أو ذا غفلة

 ما ذو الغفلة فهو الذي ال يهتدي إلى التصرفات النافعة، فيغبن في المعامالت لبلٍه فيهخالفًا لما يقتضيه الشرع والعقل، وأ
، وأما فاقد األهلية فهو الذي ال يكون أهًال لمباشرة حقوقه )2010لسنة  36قانون األحوال الشخصية األردني رقم (

(وهو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه  المدنية، وهو من فقد سن التمييز بأن كان أقل من سبع سنوات أو كان معتوهًا
  .)2010لسنة  36قانون األحوال الشخصية األردني رقم ( قليًال، وكالمه مختلطًا وتدبيره فاسدًا) أو كان مجنونًا

فيما يتعلق  أصول المحاكمات الشرعية األردني ) من قانون4/أ/172وإن تدخل النيابة العامة الشرعية بموجب المادة (
  ذن بالتصرف في أموال فاقدي األهلية وناقصيها باإلبطال ال يكون إال لزوميًا لألسباب التالية:بحجج اإل

دون أي حماية ومرافعة قانونية غالل، وهضم حقوقها من قبل الغير حتى ال تكون هذه الشريحة من الناس عرضة لالست أوًال:
  وشرعية.

فلو ترك األمر دون تدخل لتجبر من ضعف وازعه الديني في  ؛ناقصيهالى أموال فاقدي األهلية ومراقبة القائمين ع ثانيًا:
  .)Badr, 2005, P.182 and P.190-191( أموالهم وأحوالهم
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  المطلب الرابع: اإللزام بحضانة القاصرين أو ضمهم

  الفرع األول: حاالت رفع النيابة العامة الشرعية لدعاوى اإللزام بالحضانة أو الضم

 2016م وتعديالته حتى عام 1959لعام  31رقم األردني كمات الشرعية ا) من قانون أصول المح172/5نصت المادة (
  على اختصاص النيابة العامة الشرعية في رفع دعوى اإللزام بحضانة القاصرين أو ضمهم في حالتين:

  عند التعيين، أي عندما تكون الحضانة إلزامية على من تجب عليه الحضانة. األولى:

  عند وجود خطر يخشى منه على المحضون. نية:الثا

أمر مهم فيما يتعلق  إلى م1959لعام  31رقم األردني ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية 173وأشارت المادة (
معجل  وهو أن من حق المدعي العام الشرعي عند إقامته هذه الدعوى أن يطلب من المحكمة قرارًا ،بدعوى اإللزام بالحضانة

  يذ بالحضانة أو الضم إلى ثقة أو جهة رسمية مختصة إليواء المحضون ورعايته بما يوفر ويحقق مصلحته.التنف

التي هي حوال الشخصية األردني يكون لألم ) من قانون األ170ومن المعلوم أن ترتيب الحضانة عمًال بنص المادة (
ثم ألم األب (الجدة  ،(الجدة ألم) ا ينتقل الحق ألمهاوبعده ،أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة

على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة ألحد األقارب  ثم للمحكمة أن تقرر بناًء ،ثم لألب ،ألب)
  األكثر أهلية.

  .)نيقانون األحوال الشخصية األرد( وإن الخطر الذي يخشى منه على المحضون قد يكون في حاالت:

والمقصود  .إلى من يحضنه حتاج. قد يكون الحاضن صغيرًا غير بالغ وقد يكون مجنونًا، فال يصلح أن يكون حاضنًا؛ ألنه ي1
عشرة سنة  ستهنا بغير البالغ من تزوجت دون سن الخامسة عشرة بطرق خارج المحاكم الشرعية؛ ألن زواج من بلغ 

وتكتسب من تزوجت في هذا السن األهلية  ،سماحة قاضي القضاةشمسية من عمره يصح في حاالت خاصة بموافقة 
  الكاملة في كل ما له عالقة بالزواج والفرقة وآثارهما، والحضانة من مستلزمات الزواج.

  . قد يكون الحاضن مريضًا بأمراض معدية خطيرة يتضرر منها المحضون.2

  ربيته وصيانته دينًا وخلقًا وصحة فيضيع ويفسد عنده.. قد يكون الحاضن غير أمين على المحضون، وغير قادر على ت3

  . قد ينشغل الحاضن عن المحضون فيضيع عنده.4

  . قد يكون الحاضن أسكن المحضون في بيت مبغضه أو من يؤذيه وبالتالي لحق المحضون الضرر.5

  . قد يكون الحاضن مرتدًا عن الدين اإلسالمي فيشكل ذلك خطرًا على عقيدة المحضون.6

  قد تكون الحاضنة متزوجة بغير محرم من الصغير. .7

  رحم محرم للمحضون حال اختالف الجنسين كأن يكون الحاضن ابن عم للمحضون األنثى. ذا. قد ال يكون الحاضن 8

  . إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.9

  سبب من أسباب السقوط. . إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بأي10

      نجد أن النيابة العامة الشرعية يدخُل ضمن ،على ما جاء في المواد القانونية آنفة الذكر وبناًء ،وبالتالي
 اختصاصها دعاوى الحضانة أو الضم عند تعين الحضانة على شخص ما، وهي من المسائل المتعلقة بالوالية على النفس

)Badr, 2005, P.170(ضن له يرعاه ويحفظه، ذلك الشخص بحضانة المحضون؛ حتى ال يضيع حال عدم وجود حا ، فتلزم
فمهمة المدعي العام الشرعي إقناع المحكمة بثبوت الحضانة على المدعى عليه عند التعين ما لم يثبت  .ويدير شؤونه

  .)Badr, 2005, P.176 ؛Kaplan, 1997, P.13( العكس، وفي ذلك حفظ لمصلحة المحضون
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  لفرع الثاني: الغاية من تدخل النيابة العامة الشرعية في دعوى اإللزام بالحضانة أو الضما

على المحضون وإن الغاية من تدخُّل النيابة العامة الشرعية في دعوى الحضانة أو الضم عند وجود خطر يخشى منه 
لمصلحة الصغير؛ حتى ال يضيع  التي هي من الضرورات الخمس، وتدخلها بتعجيل الضم هوهي حفظ نفس المحضون 

 ؛Jamei, 1980, P.129( المحضون مع طول اإلجراءات وأمد التقاضي، وهذا فيه حفظ الحقوق وصيانتها عن الضياع
Abul-Basal, 2005, P.202(.وخصوصًا بعد فساد الذمم، وضعف الوازع الديني عند الناس ،  

  الحضانةالفرع الثالث: التطبيق القضائي على مسألة اإللزام ب

في هذه المسألة في محكمة  قضائيًا إن المحاكم الشرعية البدائية تكتظ بأمثال هذه الدعاوى، لذلك سأتناول تطبيقًا
عمان الشرعية/القضايا، حيث تقدم أحدهم بطلب لدى النيابة العامة الشرعية يتضمن أن المدعى عليها ترفض استالم 

ردنية، وطبيعة عمله تقتضي منه المبيت داخل وحدته العسكرية، وأنه ال يستطيع الصغير، وأنه يعمل في القوات المسلحة األ
أثناء وجوده في العمل، والصغير يعاني من مرض التوحد ، وبحاجة إلى رعاية خاصة، وأن المدعى في القيام بحضانة الصغير 

أثناء ذهابه للعمل، وأن والدته في ه عليها ال تعمل، ومتفرغة لحضانة الصغير، وال يوجد أحد من أهله ليضع الصغير عند
طاعنة في السن وتعاني من أمراض مزمنة، وال تستطيع القيام بشؤون الصغير، وأنه طلب من المدعى عليها أخذ الصغير إال 

أثناء وجود والده في العمل، األمر الذي دعاه لتقديم في أنها امتنعت دون مبرر، وأن الصغير يخشى عليه من إيذاء نفسه 
بالغ لدى النيابة العامة الشرعية؛ خشية لحوق الضرر بالصغير، والنيابة العامة الشرعية دعت المدعى عليها للحضور، ال

لم يثبت العكس وبحضورها رفضت استالم الصغير بحجج واهية، وحيث تعينت المدعى عليها لحضانة الصغير المذكور ما 
ما لم يثبت العكس؛ لذا وجب على النيابة العامة الشرعية رفع هذه  التي هي أحق بالحضانة من غيرهاكونها أم الصغير، 

الدعوى كمدعية باسم الحق العام الشرعي، بمواجهة المدعى عليهما والد الصغير ووالدته، فيتم تقييد هذه الدعوى لدى 
  محكمة عمان الشرعية/ القضايا لنظرها من قبل قاضي الموضوع للسير فيها حسب األصول. 

  إجراءات رفع النيابة العامة الشرعية للدعوى وصفتها في رفعها واإلجراءات االحترازية المتخذة: لثانيالمبحث ا

  المطلب األول: إجراءات رفع النيابة العامة الشرعية للدعوى

/ب) من قانون أصول المحاكمات الشرعية الجديد على إجراءات رفع النيابة للدعوى التي لم ترفع من 172نصت المادة (
فجاء فيها: "إذا لم ترفع أي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الشأن، وقدم  ،أصحاب الشأن

طلب أو بالغ للمدعي العام الشرعي بوقائع تتعلق بأي منها، فعليه بعد إجراء التحقيقات الالزمة أن يقرر رفع الدعوى إلى 
  سب مقتضى الحال خالل ثالثين يومًا من تاريخ تلقي الطلب أو البالغ.المحكمة المختصة أو حفظ األوراق ح

  وجاء في الفقرة (ج) من نفس المادة ما نصه:

يبلغ المدعي العام الشرعي قراره بحفظ األوراق إلى المدعي العام الشرعي األول المختص الذي له تصديق القرار أو  -1"
  فسخه.

  تعاد األوراق للمدعي العام الشرعي التباع قرار الفسخ. ،ألول القرارفي حالة فسخ المدعي العام الشرعي ا -2

إن المتمعن في هذه المادة يجد أن إجراءات رفع النيابة العامة الشرعية للدعوى غير المرفوعة من ذوي الشأن تتلخص في 
  عدة أمور:

الشرعي، ومثال ذلك: أن بالغ للمدعي العام مواضيع الدعاوى التي تختص بها النيابة العامة الشرعية تقدم بطلب أو  أوًال:
التفريق بين زوج وزوجته لوجود  –حسبة لله تعالى  –يتقدم أحد األشخاص بطلب للمدعي العام الشرعي يطلب فيه 

موجب التفريق بينهما، ويبين سكوت الطرفين عن ذلك، وعدم رفعهما لهذه الدعوى، وبالتالي تتلقى النيابة العامة الشرعية 
، وبالتالي )Badr, 2005, P.172( التي هي من مسائل األحوال الشخصيةبة من الغير بأمثال هذه الدعاوى الحسدعوى 



  رفع النيابة العامة للدعاوى الشرعية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية األردنية                                                                                 926
  

يقوم المدعي العام الشرعي بالتحقيق في ذلك إما عن طريق البينة الشخصية أو الخطية أو القرينة القاطعة أو غير ذلك 
  .)Abul-Basal, 2005, P.141-147( من وسائل اإلثبات

  فهو أمام طريقين: ،إذا تحقق المدعي العام الشرعي من ذلك نيًا:ثا

  رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. األول:      

  حفظ األوراق حسب مقتضى الحال. الثاني:      

فإن المدعي العام الشرعي يعطى الحق في رفع دعوى  ،وفيما يتعلق برفع الدعوى للمحكمة المختصة بعد التحقق         
 وأماثبات الطالق الصادر من الزوج على زوجته، ويكون المدعي العام الشرعي مدعيًا باسم الحق العام الشرعي، إ

  .)122 ، بال تاريخ: Ragheb؛ Al-Muhtasib, 2003, P.53( الزوجان أو وليهما أو وصيهمافالمدعى عليه 

حسب مقتضى الحال دون أن ترفع الدعوى للمحكمة وللمدعي باسم الحق العام الشرعي أن يأمر بحفظ األوراق           
وبالتالي تحفظ  ،؛ ألنه بتحقيقه في الواقعة قد يجد أن البالغ فيه كذب وافتراء)31 :بال تاريخ،  Radwan( المختصة

  األوراق تحسبًا ألي جديد.

من تاريخ الطلب أو البالغ حتى  والمدعي العام الشرعي قيده قانون أصول المحاكمات الشرعية بمدة ثالثين يومًا          
يمنح النيابة العامة الشرعية فرصة كافية للتحقيق في الطلب  فهويرفع الدعوى أو يحفظ األوراق، وهذا الوقت معقول؛ 

ل من ثالثين يومًا قد يحرمها من التحقيق في الواقعة ق، وإن إعطاءها مدة أ)Al-Zuhaili, 2004, P.98( المقدم لها
  .)Mubarak, 2011, P.87( التي كثرت فيها مصائب الناس ومشاكلهموخصوصًا في أيامنا هذه  ء الرأي،وإبدا

ما فيها حفظ لحق  واقعةإذا قرر المدعي العام الشرعي في محكمة البداية الشرعية حفظ األوراق المقدمة كبالغ على  ثالثًا:
ول المختص بهذا اإلجراء. فيكون المدعي العام الله تعالى، فإنه من الواجب عليه تبليغ المدعي العام الشرعي األ

مة البداية؛ ألن قراره بالحفظ يحتمل أن يشوبه الخطأ، الشرعي األول هيئة استئنافية لتدقيق قرار مدعي عام محك
فحفظًا لحق الله تعالى وحق المجتمع يدقق هذا القرار، فإما أن يصدق فتحفظ األوراق حسب األصول، وإما أن يفسخ، 

  وعلى المدعي العام الشرعي حينها اتباع قرار الفسخ حسب األصول.

  في رفع الدعوى المطلب الثاني: صفة النيابة العامة الشرعية

فال تقبل الدعوى من الفضولي، وال  ؛الدعوى إال من ذي مصلحة في رفعهاإن األصل المعترف فيه قضاًء أن ال ترفع 
ألن المآل والنتيجة من قبول الدعوى وسماعها والسير في إجراءاتها هو عدم الفائدة  قبل الدعوى من غير ذي مصلحة؛ت

ما أمر النيابة وأ .الباطل، وإعادة الحقوق ألصحابها ، إنما وضع إلحقاق الحق وإبطالوعدم الجدوى، وما وضع القضاء لذلك
الدعوى باسم الحق العام الشرعي فهو هنا صاحب مصلحة، وليست مصلحته المدعي العام فإذا رفع  ؛العامة فهو مختلف

 ,Al-Sharqawi, 1947( نته والدفاع عنهإنما هي مصلحة النظام العام الذي تقوم النيابة العامة الشرعية على صيا ،شخصية
P.358(:وسيتناول الباحث تأسيسًا على ما سبق الفروع التالية ،  

  االفرع األول: النيابة العامة الشرعية طرف أصلي في الدعوى المرفوعة من قبله

  إن النيابة العامة الشرعية تعمل بطريقين:

  باسم الحق العام الشرعي. وهذا في حالة رفعها للدعوى الطريق األول: االدعاء:

 .)Abu Al-Wafa, 1955, P.75( وهذا في حال تدخلها في الدعوى القائمة بين الطرفين الطريق الثاني: إبداء الرأي:
الطريق األول، وبالتالي إذا قررت النيابة العامة الشرعية بعد التحقيق فيما قدم إليها من هو بصدد الحديث عنه  نوالذي نح

فإنها تعتبر طرفًا أصليًا في الدعوى لها ما للخصم، وعليها ما عليه، وهذا ما  ،ى لدى المحكمة المختصةطلب رفع الدعو
  /د) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديالته، وبالتالي فهي تنتظم بالقواعد اآلتية:172نصت عليه المادة (
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عي بما يتوفر لديه من دالئل وبينات وقرائن في الطلب أو البالغ وإنما يد ،المدعي العام الشرعي ال يدعي بعلمه أساسًا أوًال:
  .)Badr, 2005, P.79( المقدم إليه بعد التحقيق األولي بنفسه بعد تحليل واستقصاء مدى صحته وجديته

هنا  فدوره ؛عوى كدعوى عزل الوصي وتعيين غيرهالمدعي باسم الحق العام الشرعي يقوم بدور المدعي عند رفع الد ثانيًا:
  .)Subaih, 2009, P.56؛ Mubarak, 2011, P.83( وله أن يبدي ما شاء من الطلبات والدفوع ،دور ادعاء

المدعي باسم الحق العام الشرعي قد يكون مدعى عليه، وذلك حال االعتراض على قراراته، وهو في هذه الحالة يكون  ثالثًا:
  .)Mubarak, 2011, P.84( طرفًا أصليًا في الدعوى أيضًا

العادية وغير كافة وسائل الطعن بفله حق الطعن  ،عندما يكون المدعي باسم الحق العام الشرعي طرفًا أصليًا في الدعوى رابعًا:
  .)Jamei, 1978, P.124-125 ؛Bakeer, 1974, P.388( العادية

 اني من يتكلم إذا كان مدعى عليهويكون ث ،المدعي العام الشرعي هو أول من يتكلم كما هو الحال بالنسبة للمدعي خامسًا:
)Bakeer ،1974: 384(.  

 الوسائل المفيدةبوإعالنها، ويستعين كافة اإلجراءات  رفعه للدعوى تتمثل في اتخاذ وظيفة المدعي العام الشرعي عند سادسًا:
  .)Bakeer, 1974, P.383( التي تؤيد دعواه كما يفعله كل مدع كافة

       فهو ال يطالب الحكم له ؛م شريففإنه هنا خص ،م الشرعي نفسه خصمًا في الدعوىإذا نصب المدعي العا سابعًا:
      فهو معبر عن مجتمعه ومدافع عنه ،بشيء معين استجابة لمشاعره وحاجاته، إنما يطلب الحكم لصالح المجتمع

)Al-Najjar, 1997, P.83(.  

ثل في إقناع المحكمة بثبوت التهمة والمخالفة الشرعية والقانونية مهمة المدعي العام الشرعي عند رفع الدعوى تتم ثامنًا:
  .)Kaplan, 1997, P.13( على المدعى عليه ما لم يثبت العكس

  الفرع الثاني: عدم جواز رد النيابة العامة الشرعية من قبل الخصم

النيابة العامة الشرعية طرفًا  : "إذا كانتأنه /أ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني على174نصت المادة (
  فال يجوز للخصم طلب ردها ألي سبب من أسباب الرد". ،في الدعوى

فالمادة تشير إلى عدم تصور رد النيابة العامة الشرعية من قبل الخصم إذا كانت النيابة طرفًا أصليًا في الدعوى؛ ألنه من 
فالمقصود من المادة هو كون النيابة العامة الشرعية  .)Bakeer, 1974, P.388-389( البدهيات أنه ليس ألحد أن يرد خصمه

  حيث جاء فيها: ،)174طرفًا أصليًا في الدعوى، وهذا ما أكدته الفقرة (ب) من المادة (

  ألي من طرفي الدعوى". "تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفًا منضمًا

منضمًا إذا ترجح جانب  ًاالنيابة في الدعوى المقامة بين خصمين يجعل صفتها طرففالفقرة الثانية وضحت أن تدخل 
على جانب، أما إذا كانت هي الرافعة للدعوى فهي طرف أصلي ال يمكن ردها بخالف إذا كانت طرفًا منضمًا فيمكن ردها؛ 

هنا من أن رأي النيابة غير ملزم ومهما قيل  .وذلك على أساس أنها يجب أن تكون محايدة بين الخصوم في إبداء رأيها
  .)Jamei, 1978, P.124-125( إال أن رأيها يكون محل تقدير واحترام عند الحكم ،للمحكمة

  الفرع الثالث: عدم لزوم حضور النيابة العامة الشرعية عند النطق بالحكم

األحوال ال يتعين حضور  : "في جميعأنه /ج) من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني على177نصت المادة (
  النيابة العامة الشرعية عند النطق بالحكم إال إذا نص القانون على ذلك".
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       وإال  ،فالمدعي باسم الحق العام الشرعي يجب عليه حضور جميع جلسات المحاكمة من بدايتها حتى ختامها
       إنما يمس الخصوم ،الحكم ال يمس النيابةتعتبر باطلة، ما عدا جلسات تفهيم الحكم، فال يجب عليه حضورها؛ ألن 

)Al-Zuhaili, 2004, P.97 ؛Badr, 2005, P.190(.  

  الفرع الرابع: رسوم الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة الشرعي

تها معفاة با) من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني على أن جميع أعمال النيابة العامة الشرعية وطل182نصت المادة (
والسبب في ذلك؛ ألنها ليست خصمًا في الدعوى، وال مصلحة لها سوى مصلحة المجتمع وحفظ حق الله  .من أي رسوم أو طوابع

  .)Bakeer, 1974, P.384( تعالى

  لمطلب الثالث: اإلجراءات االحترازية التي يتخذها المدعي العام الشرعي عند رفع الدعوىا

  :ما يلي أصول المحاكمات الشرعية األردني على ) من قانون183نصت المادة (

المسائل واألمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من  فيللمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق  - "أ
  اإلجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق:

  . المنع من السفر.1

  وله وفروعه وزوجه.. الحجز التحفظي على أمواله وأموال أص2

  . إحالته للجهة المختصة إذا تبين من خالل التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق القاصر.3

) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة كف 2، 1للمدعي العام الشرعي في حال اتخاذه أي من اإلجرائين ( -ب
  بها.الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل 

) من الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن أمام محكمة االستئناف المختصة 2، 1يحق لمن صدر بحقه قرار وفقًا للبندين ( - ج
  خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه".

          فالمتدبر لهذه المادة يجد أن الواجب على المدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في الواقعة 
               أية معلومات تصل إليه بشأن أي مخالفة قانونية فيالتي يختص بها اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق 

)Bakeer, 1974, P.114(:وبالتالي يعتبر من صالحياته ما يلي ،  

  الفرع األول: المنع من السفر

فهو إجراء  ؛ام الشرعي في الواقعة التي بلغتهلعإن المنع من السفر هو من اإلجراءات االحترازية عند تحقيق المدعي ا
الطلب أو البالغ من بينات ومستندات، في  وقتي، وللمدعي العام الشرعي هنا سلطة لتقدير جدية النزاع على ضوء ما قدم له

مغادرة على فإذا اقتنع بذلك فإنه يمنع المدعى عليه من السفر إذا تحقق للمدعي العام الشرعي أن المدعى عليه يوشك 
البالد؛ لتهريب أمواله، أو التهرب من المثول أمام المحكمة رغبة في تأخير دعوى الخصم وإلحاق الضرر به أو التهرب من 

ما عالقة المحاكم الشرعية  :ويمكن للسائل أن يسأل ).Al-Zuhaili, 2004, P.351( تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر ضده
فيه حفظ لحق من له حق في أمثال هذه الدعاوى، ومثال ذلك دعوى بأن المنع من السفر  بهذا االجراء االحترازي؟ فيجاب عنه

ال يلجأ إلى تهريب أمواله  من المساءلة، حيثمحاسبة الوصي الذي اختلس مال القاصر، فقد يهرب ماله خارج البالد؛ بغية التهرب 
ج البالد للتهرب من الدعاوى التي ترفع ضده والتي تدخل السفر خار ومن ذلك أيضًا ل البنوك والمصارف داخل المملكة.من خال

  الشرعية. ضمن اختصاص النيابة العامة

اذا أرادت الحاضنة السفر بالمحضون بعد انتهاء مدة الحضانة وقدم طلب للمدعي العام الشرعي بهذا التصرف  فمثًال:
  المحضون.من الحاضنة، فللمدعي باسم الحق العام الشرعي أن يمنع سفر الحاضنة ب
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بل هو  ،ألمر ليس تقييدًا للحريةاوإن هذه السلطة المخولة للمدعي العام الشرعي فيها حفظ للحقوق ورعايتها، وهذا 
أمر جائز إذا كان المقصود منه حفظ حق من الحقوق، ففيه حفظ الدين كإحداث دعوى ردة، فقد يمنع سفره خشية فراره من 

 ،د يأخذ وقتًا طويًالقفتبليغ الغائب  ،السفر إلحاق ضرٍر بالخصم، وإطالة ألمد التقاضيالبلد الذي يقطنه، وفي عدم منعه من 
  .)Al-Ghubain, 2015, P.120( وخصوصًا إذا كان خارج البالد، وبالتالي تضيع الحقوق وال تتحقق العدالة من ذلك

        ل على ير في الحصووإن منع السفر وسيلة ضرورية لحماية المصلحة بوجه قانوني، ومواجهة خطر التأخ
لمنع وقوع الضرر، وفي ذلك حفظ للمجتمع بحفظ أفراده ورعاية حقوقهم، ولو لم يعط هذا  الحماية القضائية فيلجأ له

 ؛Al-Zoubi, 2006, P.714-715( التي هي حفظ حق المجتمع اإلجراء للمدعي العام الشرعي لما تحققت وظيفته وغايته
Omar, 1986, P.322(.  

  رع الثاني: الحجز التحفظيالف

إذا قدم طلب للمدعي العام الشرعي بأن الوصي الشرعي على القاصر يريد أن يهرب أمواله خارج البالد للفرار من 
دعوى محاسبة الوصي وقدم ما يثبت ذلك، واقتنع المدعي العام الشرعي بذلك، فللمدعي باسم الحق العام الشرعي أن يأمر 

فيها التي جاءت ) 124 – 121موال الوصي حسب ما نص عليه قانون أصول المحاكمات في المواد (بالحجز التحفظي على أ
  القواعد واألسس في الحجز على أموال الشخص الذي ارتكب مخالفة قانونية.

ون إلجراءات التقاضي وإتقانها؛ حتى ال يك فإن فيه أيضًا ضبطًا ،وإن الحجز االحتياطي كما أن فيه فائدة لصاحب الحق
فكيف سيتم تنفيذه ما دام المدعى  ،فإذا صدر الحكم بثبوت الحق لصاحبه .عوى من قبل المحكمة ال فائدة منهالسير في الد

في عليه قد هرب أمواله بأي وسيلة من الوسائل، ويؤكد ذلك أن األصل أن يتم الحجز بعد صدور الحكم، لكن شرع الحجز 
وبالتالي  ،حتى ال يصبح التنفيذ للحكم القضائي مستحيًال أو صعبًا واقعة التي قدمت له؛عي في الأثناء تحقيق المدعي العام الشر

  .)Al-Zuhaili, 2004, P.294؛ Al Khanin, 2001, P.96-97( تضيع الحقوق

  لفرع الثالث: إحالة الشخص المعني للجهات المختصةا

القانونية؛ حتى ال يهرب من وجه العدالة، أو إن من حق المدعي العام الشرعي جلب الشخص المخالف إلى المسؤولية 
، كأن ترد للمدعي العام الشرعي واقعة تشير إلى )Bakeer, 1974, P.114( تسول له نفسه اإلصرار على المخالفة القانونية

  وجود خطر على القاصر من حاضنه كضربه وإيذائه.

العام الشرعي عند إصداره قرارًا بمنع السفر أو وقانون أصول المحاكمات الشرعية األردني جعل من صالحيات المدعي 
الحجز التحفظي أن يكف الطلب عن المعني حال تقديم كفالة عدلية يقبل بها المدعي العام الشرعي إذا اقتنع بذلك، ويقدم 

ره الذي بدوره ينظأمواله إلى المدعي العام الشرعي طلب (كف الطلب) عن الشخص الممنوع من السفر أو المحجوز على 
  .)Subaih, 2009, P.56( حسب األصول

وجعل القانون أيضًا لمن صدر بحقه قرار منع السفر أو االحجز التحفظي حقًا يتمثل في الطعن أمام محكمة االستئناف 
الشرعية المختصة على قرار المدعي العام الشرعي خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغه، وفي هذا مراعاة لحق الممنوع من 

  فقد يكون كل واحد منهما محقًا فيما يدعيه، وقد يملك ما يثبت خالف ما ادعي عليه به. ؛لمحجوز على أموالهالسفر وا

  

  

  

  

  



  رفع النيابة العامة للدعاوى الشرعية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية األردنية                                                                                 930
  

  الخاتمة

  توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية: ،بعد الكتابة في موضوع رفع النيابة العامة للدعوى الشرعية

  أوًال: النتائج

ومن هذه  .ن ذوي الشأن عند ورود بالغ لديهاالشرعية رفع الدعوى التي لم ترفع م . إن من اختصاص النيابة العامة1
الدعاوى دعاوى الحق العام الشرعي كإثبات الطالق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطالن، والدعاوى التي تتعلق 

فاقدي األهلية وناقصيها عند  بالقاصرين والغائبين والمفقودين والدعاوى التي تتعلق بإبطال اإلذن بالتصرف في أموال
  ين أو عند وجود خطر على المحضون.حضانة القاصرين أو ضمهم عند التعوجود غش، ودعاوى اإللزام ب

فعليه أن  ،من ذوي الشأنبشأنها دعوى ضمن اختصاصه لم ترفع  لمدعي العام الشرعي بوجود واقعة. عند ورود بالغ ل2
  بعدها له أن يقرر رفع الدعوى أو حفظ األوراق.يجري التحقيقات الالزمة بهذا الشأن، و

منظمة، تتلقى الطلبات حسبة لله تعالى ورعاية لحق الله وهي الحسبة الحسبة صورة من صور ال. النيابة العامة الشرعية 3
  تعالى وحفظ المجتمع.

ية وناقصيها والغائبين . السبب في اختصاص النيابة العامة الشرعية بالدعاوى المتعلقة بالقاصرين وفاقدي األهل4
وحتى توفر النيابة العامة  ،ونوا عرضة لالستغالل لضعف جانبهموالمفقودين تتمثل في رعاية جانبهم؛ حتى ال يك

  الشرعية الحماية القانونية والشرعية لهم.

  التوصياتثانيًا: 

  يوصي الباحث بما يأتي: ،على ما تقدم بناًء

المواد التي تتعلق  بموضوع النيابة العامة الشرعية؛ حتى  وخصوصًا ،ونوجوب إصدار مذكرة إيضاحية لهذا القان -
 يعرف المستند الشرعي والغاية التي وضع من أجلها هذا القانون؛ وليتضح عمل النيابة العامة الشرعية.

بة العامة دورات تدريبية للمدعين العامين الشرعيين من قبل دائرة قاضي القضاة؛ لبيان الواقع التطبيقي للنيا عقد -
 الشرعية، وبيان الجانب العملي لها.

كإدخال الردة  ،توسيع نطاق اختصاص النيابة العامة الشرعية فيما يتعلق برفع الدعوى غير المرفوعة من قبل الخصوم -
 لحق الله تعالى.  ضمن الدعاوى التي ترفعها؛ حفظًا
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Abstract 

The Sharia Public Prosecution is one of the aspects of the Hisbah lawsuits, which in turn receives 
requests in the interest of God’s right to preserve society, where the requests from members of society 
are formally received within the Sharia Court of First Instance, so that there is no false accusation 
among people. The Sharia Public Prosecutor investigates these requests according to the procedures 
followed in the Jordanian Sharia courts under the Jordanian Code of Sharia Procedures in force 
according to the evidentiary methods stipulated. When investigations are conducted in this regard, he 
may decide to file the case or save the papers. 

This study showed the cases that fall within the jurisdiction of the Sharia Public Prosecution, 
which it files unless it is filed by the concerned parties, the legal procedures followed in this regard 
and their description in filing them, in addition to explaining the powers vested in the Sharia Public 
Prosecution to take precautionary measures that fall within its powers 

This study reached several results, the most prominent of which are: the authority of the Sharia 
Public Prosecution to file a lawsuit that has not been filed by the concerned parties, when a report is 
received, and not on its own, such as proof of divorce and annulment of the marriage contract for 
corruption or nullity, as well as lawsuits related to minors, absentees, missing persons, incapacitated 
persons and their deficiencies. and lawsuits of compulsory custody, where the purpose of the 
jurisdiction of the Sharia Public Prosecution in these cases is to preserve the right of God the 
Almighty, which is the right of society, as well as to take care of the side of these groups، so that they 
are not subject to exploitation for their weakness. 

Keywords: Sharia Public Prosecution, Sharia Public Prosecutor, legitimate public right lawsuits,  
Position of the legitimate public prosecutor in the Jordanian Sharia courts, Legal agents, Hisbah. 
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ضبابية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب باستخدام الشبكة 

  المعلوماتية: دراسة مقارنة بين القانونين اإلماراتي واألردني
  

  ** وممدوح حسن العدوان  عبدالله محمد احجيلة

  14/6/2021 تاريخ القبول   23/4/2021 ستالمتاريخ اال

  

  الملخص

المشرعان اإلماراتي  التطور التكنولوجي الحديث، قام بسببصدى جرائم القذف والسب على مستوى العالم، وازدياد انطالقًا من 
ومن المالحظ  .واألردني بتجريم أفعال القذف والسب التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية والمعاقبة عليها في قوانين جنائية خاصة

 القذف والسب لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم ادعاء بالحق الشخصي)(على لزوم وجود شكوى لم تنص  على هذه القوانين أنها
األمر الذي نجم ، مع أن الضرر الشخصي الذي ينجم عن هذه الجرائم أكثر من الضرر العام .التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية

وعلى رأسه محكمة  بدرجاته كافةردني وأحكام القضاء األ عليا اإلماراتيةاألحكام الصادرة عن المحاكم التعارض  وجود إشكالية عنه
  التمييز.

واالطالع على  ،وبعد تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة .جاءت هذه الدراسة لتعالج هذه اإلشكاليةلذلك، 
وجود تعارض  همهاأ ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،الكثير من األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اإلماراتية واألردنية

كقيد على تحريك الدعوى االدعاء بالحق الشخصي) (بشأن الشكوى  اإلماراتي واألردني القضاءينالصادرة عن  واضح في األحكام
   .باستخدام الشبكة المعلوماتية التي ترتكبفي جرائم القذف والسب الجزائية 

) من قانون 20( تعديل المادة وأهمها ،شرعين اإلماراتي واألردني بالعديد من التوصياتت الدراسة المأوص ،وبناًء على ذلك
القذف والسب التي  الدعوى الجزائية في جرائم مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي، لتنص صراحة على الشكوى كقيد على تحريك

نين األردنية التي جرمت وعاقبت على أفعال الذم والقدح والتحقير التي ترتكب باستخدام تقع على األفراد العاديين، وتعديل نصوص القوا
ما يفيد صراحًة بلزوم  ،) من قانون الجرائم اإللكترونية11، وخاصًة نص المادة (الشبكة المعلوماتية، بحيث تتضمن جميع هذه النصوص

  ئم الذم والقدح والتحقير التي تقع على األفراد العاديين.دعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية في جرااوجود 

، ءانالقضا: شكوى، ادعاء بالحق الشخصي، شبكة معلوماتية، قذف وسب، ذم وقدح وتحقير،جرائم إلكترونية، الكلمات المفتاحية
  اتحادية عليا.محكمة  نقض، تمييز،

 

  المقدمة

التطور التكنولوجي  بسببالتي كانت وما زالت لها صدى كبير  وأكثر الجرائم تعتبر جرائم القذف والسب من بين أهم
يًا ينشئ له موقعًا إلكترونأي شخص يستطيع أن  ذلك أن ؛الحديث، الذي ساهم في ارتكابها وانتشارها على مستوى العالم

بحرية ألشخاص وينشر فيه كل ما يريد من معلومات لكي يطلع عليها غيره من ا ،نترنت)اإل(على الشبكة المعلوماتية 
أو اعتبارهم، سواًء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم  أحيانًا ما يمس شرف األشخاصهذه المعلومات قد تتضمن ولكن  .وسهولة
  وهنا، يعتبر من أرسل أو نشر هذه المعلومات مرتكبًا لجرائم قذف أو سب باستخدام الشبكة المعلوماتية. .معنويين

                                                        
  2120سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة اليرموك، " أبحاث اليرموك ةجميع الحقوق محفوظة لمجل.  
 .كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، األردن  

 ** كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، عمان، األردن.
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فيها الضرر الشخصي أكثر من  زرتمس شرف األشخاص واعتبارهم، ويب شكل عامجرائم القذف والسب ب ولما كانت
حرية النيابة العامة في تحريك  ) من قانون اإلجراءات الجزائية10/4الضرر العام، فقد قيد القانون اإلماراتي في المادة (

ه، بينما قيدها القانون األردني بتقديم الدعوى الجزائية في هذه الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقام
اإلماراتي  المشرعانوبذلك يكون  ) من قانون العقوبات364المادة ( ادعاء بالحق الشخصي من المتضرر من الجريمة في

مطلق الحرية في  واألردني قد أخذا بعين االعتبار مصلحة المجني عليه أو المتضرر في جرائم القذف والسب، وتركا له
مالءمة تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم من عدمه، وذلك بعد أن يوازن بين الفائدة المنتظرة من ذلك وبين تقدير 

  هذه الدعوى. الضرر الذي قد يلحق به بسبب تحريك

 ؛هذا األصل ليس مطلقًا فإن،أن الحق الشخصي في جرائم القذف والسب أقوى من الحق العام وإذا كان األصل العام
والمكلف  ع هذه الجرائم على الموظف العامد ينعكس أحيانًا، ويصبح الحق الثاني أقوى من األول، وذلك حينما تقفهو ق

فجميع هذه  .الجهات العامة كأشخاص معنويةأو على  ،بمناسبة أو بسبب تأدية عملهأثناء تأدية عمله أو في  بخدمة عامة
ويصل إلى المكلف بخدمة عامة،  والجانب الشخصي للموظف العام أعدى يتألن أثرها  الجرائم تمس هيبة الدولة وأجهزتها،
يتعين إعادة النظر بالشكوى أو االدعاء بالحق الشخصي كقيد على  ،وانطالقًا من ذلك .الكيان المعتوي للدولة ومؤسساتها

المكلف بخدمة أو ظف العام على المو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب التي تقع
هذه الوسيلة من الوسائل  هذه الجرائم، سواًء أكانت بهابغض النظر عن الوسيلة التي ترتكب  الجهات العامة، ، أو علىعامة

  التقليدية أم اإللكترونية.

ذف والسب ارتكاب جرائم القالوسائل اإللكترونية هنا، ال بد لنا من التذكير بدورها في  وفي سياق اإلشارة إلى
، وهو األمر الذي دفع المشرعين اإلماراتي واألردني إلى وضع نصوص خاصة ُتجرم أفعال القذف وانتشارها على نطاق واسع

فالمشرع اإلماراتي جرم هذه األفعال حينما ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية، وعاقب . الجديد والسب بثوبها اإللكتروني
جرمها كما ، بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2012) لسنة 5رقم ( لمرسوم بقانون) من ا20المادة (عليها في 

) من قانون المطبوعات 46و 38( المادتين يونص ،) من قانون االتصاالت75( وعاقب عليها بنص المادةالمشرع األردني 
  ) من قانون الجرائم اإللكترونية.11والنشر، ونص المادة (

 اسةة الدريإشكال

حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم تتمثل إشكالية هذه الدراسة بضبابية قيد الشكوى على 
المشرع اإلماراتي جرم أفعال القذف القذف والسب التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية في القانون اإلماراتي، ألن 

وعلى الموظف العام والمكلف بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلوماتية، وعاقب والسب التي تقع على األشخاص العاديين 
وجود شكوى لتحريك الدعوى  ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون أن ينص على لزوم20عليها في المادة (

  هذه الجرائم.الجزائية في 

حرية النيابة االدعاء بالحق الشخصي على ذلك لضبابية قيد انون األردني، وفي الق أيضًا الذكر سابقةوتثور اإلشكالية 
، ألن المشرع تكب باستخدام الشبكة المعلوماتيةالعامة في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير التي تر

من قانون  46و 38ن المادتي يونص ،من قانون االتصاالت 75نص المادة (األردني جرم في عدة نصوص قانونية خاصة 
قير باستخدام الشبكة أفعال الذم والقدح والتح من قانون الجرائم اإللكترونية) 11المطبوعات والنشر، ونص المادة 

دعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية ا، وعاقب عليها دون أن يشترط في جميع هذه النصوص وجود المعلوماتية
  في هذه الجرائم.

االدعاء بالحق الشخصي) في جرائم القذف والسب التي ترتكب (على قيد الشكوى  م وجود نصعلى عدوقد ترتب 
األحكام الصادرة عن المحاكم العليا في وجود تعارض  باستخدام الشبكة المعلوماتية في التشريعين اإلماراتي واألردني

قضى بلزوم وجود الشكوى ورتب على  ألحكامهذه ا فبعض .محكمة التمييزوأحكام القضاء األردني وعلى رأسه اإلماراتية 
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وجود هذه الشكوى لتحريك الدعوى  ذهب إلى اتجاٍه مغاير، ولم يشترط سقاط الدعوى الجزائية، وبعضها اآلخرإسقاطها إ
  الجزائية في جرائم القذف والسب باستخدام الشبكة المعلوماتية.

 تساؤالت الدراسة

شخصي) لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب الواقعة على دعاء بالحق الا(وجود شكوى  هل يشترط -1
  ؟القانونين اإلماراتي واألردنيضوء أحكام األفراد العاديين، حينما ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية في 

 فهل التنازل عنها يسقط الدعوى الجزائية؟ ،الشكوى هذهوإذا ثبت لزوم وجود  -2

دعاء بالحق الشخصي) لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب التي ترتكب ا(وجود شكوى  هل يشترط -3
القانونين اإلماراتي ضوء أحكام العام أو المكلف بخدمة عامة في  لمعلوماتية حينما تقع على الموظفباستخدام الشبكة ا

  ؟واألردني

 أهمية الدراسة

بشكل  بدرجاتها كافةلية تواجه المحاكم اإلماراتية واألردنية ستوضح إشكالية عمفي أنها تبرز أهمية هذه الدراسة 
وجود لزوم يومي، وهي ضبابية فكرة المالحقة في جرائم القذف والسب المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية، من حيث 

لتي ُتطرح أمام سيما أن هذه الجرائم من أكثر الجرائم ا، هذه الجرائم أم المالحقة لدعاء بالحق الشخصي) ا(شكوى 
ستحاول معالجة اإلشكالية سالفة الذكر من خالل تقديم  في أنهاوتتجلى أهمية هذه الدراسة  .اإلماراتي واألردني القضاءين

المالحقة في جرائم إجراء  بشأنالمحاكم اإلماراتية واألردنية  أحكام فيمقترحات قانونية تساهم في تفادي حدوث تعارض 
  باستخدام الشبكة المعلوماتية. القذف والسب المرتكبة

 أهداف الدراسة

، باستخدام الشبكة المعلوماتية التي ترتكبتوضيح فكرة المالحقة في جرائم القذف والسب إلى تسعى هذه الدراسة 
االدعاء بالحق الشخصي) في جرائم القذف والسب التي ترتكب (الشكوى قيد على  عدم وجود نصمعالجة إشكالية و

المحاكم اإلماراتية  أحكام فيتعارض  وقوعتفادي ، وذلك لبكة المعلوماتية في القانونين اإلماراتي واألردنيباستخدام الش
  .في الجرائم سالفة الذكر المالحقةإجراءات  بشأنواألردنية 

  منهج الدراسة

المتعلقة بالشكوى  اإلماراتي واألردني القانونينتحليل جميع نصوص بتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك ا
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب التي ترتكب االدعاء بالحق الشخصي) كقيد على (

، وذلك وفقًا للقواعد األصولية في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها لبيان مدى لزوم وجود باستخدام الشبكة المعلوماتية
على الموظف العام والمكلف  التي تقع على األشخاص العاديين أوفي جرائم القذف والسب  الشخصي) ادعاء بالحق( شكوى

بين القانونين ، وذلك بالمقارنة في هذه الدراسة المنهج المقارن لكتبع كذأوقد  .بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلوماتية
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى في موضوع الشكوى كقيد على اإلماراتي واألردني لبيان أوجه االتفاق والتباين بينهما 

  .الجزائية في جرائم القذف والسب التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية

 الدراسة خطة

وضبابيتها الجزائية مفهوم الشكوى كقيد على تحريك الدعوى  قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين، تناولنا في األول
مفهوم الشكوى كقيد على  الشبكة المعلوماتية، وقسمناه إلى فرعين، الفرع األول هو باستخدامئم القذف والسب في جرا
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، وخصصنا الفرع الثاني للقوانين التي تنبئ عن ضبابية تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب في القواعد العامة
  الشبكة المعلوماتية. السب باستخدامالشكوى كقيد على تحريك الدعوى في جرائم القذف و

اإلماراتي واألردني من قيد الشكوى في جرائم القذف والسب باستخدام  القضاءينأما المطلب الثاني فأوضحنا فيه موقف 
اإلماراتي واألردني من قيد الشكوى في جرائم قذف  القضاءينالشبكة المعلوماتية وقسمناه إلى فرعين، األول هو موقف 

راد العاديين باستخدام الشبكة المعلوماتية، وتناولنا في الفرع الثاني موقف القضائين اإلماراتي واألردني من قيد وسب األف
 الشكوى في جرائم قذف وسب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلوماتية.

الشبكة  باستخدامائم القذف والسب مفهوم الشكوى كقيد على تحريك الدعوى وضبابيتها في جر: المطلب األول

  المعلوماتية

من قانون  )359و 358(والقدح وعاقب عليها بموجب المادتين  : لقد جرم المشرع األردني أفعال الذمتمهيد وتقسيم
، وذلك حينما ُترتكب هذه األفعال بإحدى وسائل العالنية المنصوص عليها في المادة )1(1960) لسنة 16العقوبات رقم (

 360المادتين ( وعلى الصعيد اآلخر، تم تعريف أفعال التحقير وتجريمها والمعاقبة عليها في. )2() من ذات القانون189(
 ،وألن المقام هنا ال يتسع لذكر تفاصيل األحكام الموضوعية لجرائم الذم والقدح والتحقير .)3() من قانون العقوبات190و

فرق بين الذم والقدح من جهة، وبين  ات األردني سالفة الذكر أن المشرعفإننا نستنتج من جميع نصوص قانون العقوب
فقد تطلب المشرع هذا العنصر من حيث المبدأ لقيام  ؛التحقير من جهة أخرى، وجوهر هذه التفرقة هو عنصر العالنية

شترط في الذم إسناد مادة معينة ويختلف الذم عن القدح بأنه ي .بينما لم يتطلبه لقيام جريمة التحقير ،جريمتي الذم والقدح
فإن المشرع  ومن جانٍب آخر، .إلى شخص المجني عليه، بينما ال يشترط في القدح إسناد مادة معينة إلى المجني عليه

) 3اإلماراتي رقم ( من قانون العقوبات )373و 372المادتين (عاقب عليها في و العلنية أفعال القذف والسب اإلماراتي جرم
  .)Hosni, 2018; Al-Jumaili, 2015; Al-Bahr, 2011; Khalaf, 2015)()4 1987لسنة 

القذف في ن جريمة أ ويتضح لنا من جميع نصوص القانونين األردني واإلماراتي سالفة الذكر أنه من حيث المبدأ،
ي القانونين إسناد واقعة محددة ألنه يشترط لقيام هذه الجريمة ف القانون اإلماراتي تقابلها جريمة الذم في القانون األردني،

اعتباره، بينما يقابل جريمة السب في القانون اإلماراتي جريمة القدح في القانون  بشكل علني للمجني عليه تخدش شرفه أو
دون إسناد واقعة رف أو اعتبار المجني عليه، ولكن األردني ألن هذه الجريمة تقوم في القانونين بأي اعتداء علني على ش

  ة تخدش شرفه أو اعتباره.محدد

الذم في القانون األردني) أشد من عقوبة (واألردني جعال عقوبة جريمة القذف  المالحظ أن المشرعين اإلمارتي ومن
الذم) يكون أقرب إلى ( ألن اإلسناد الذي يقوم به الجاني في جريمة القذف ،القدح في القانون األردني)(جريمة السب 

الناس في المجتمع من مجرد العبارات الحادة المجردة التي يقوم الجاني بتوجيهها إلى شخص التصديق من قبل عموم 
  .)5( (Nammour,2017)القدح)(المجني عليه في جريمة السب 

كقيد على حرية النيابة العامة  )االدعاء بالحق الشخصي(وانطالقًا مما تقدم، وقبل أن نشرع في الحديث عن الشكوى 
، أينما ، من حيث المبدأعلى أنناالذم) والسب (القدح)، نود أن ننبه ( القذف الجزائية في جرائم في تحريك الدعوى

مصطلح القذف المنصوص عليه في القانون اإلماراتي، فإننا نقصد بذلك أيضًا مصطلح الذم الذي  هذه دراستناستخدمنا في ا
فإننا  ،صطلح السب المنصوص عليه في القانون اإلماراتي، وأينما استخدمنا مصحيح والعكس ،يقابله في القانون األردني

  نقصد بذلك مصطلح القدح الذي يقابله في القانون األردني، والعكس صحيح. 

كقيد بشكل عام لشكوى افي األول مفهوم  وضح، نإلى فرعين هتضي منا تقسيموإذ تمهد ما سبق، فإن هذا المطلب يق
 جزائية في جرائم القذف والسب وفًقا للقواعد العامة في القانونين اإلماراتي واألردني،على النيابة العامة لتحريك الدعوى ال

في الفرع الثاني القوانين اإلماراتية واألردنية التي تنبئ عن ضبابية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى في جرائم  نحددو
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تقنية المعلومات في األردن واإلمارات جرائم ين الشبكة المعلوماتية، سيما أن قوان القذف والسب التي ترتكب باستخدام
االدعاء الشخصي) كقيد على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم ( العربية المتحدة لم تنص على الشكوى

  هذين الفرعين كما يلي: حنشرس ،وعليه. القذف والسب التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية

  م الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب في القواعد العامةمفهو: الفرع األول

عام بوجوب قيام المدعي ال 1961) لسنة 9رقم ( تقضي القاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني
هذه القاعدة أن المشرع األردني أخذ بما تضح من وي. )6( الجرائم التي يتصل خبرها بعلمهفي بإجراء المالحقات القانونية 

الذي يجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى  )7( (Joukhdar,1993))المذهب القانوني أو مذهب شرعية المالحقة( يسمى
الجزائية بمجرد علمها بوقوع الجريمة، ويعتبر أول إجراء قضائي تتخذه النيابة العامة في الدعوى الجزائية تحريكًا 

 .ب لذلك أحد رجال الضابطة العدليةكأن تأمر النيابة العامة بإجراء تحقيق في القضية أو تنتد ؛)8((Joukhdar,1993)لها
) 7وتقابلها المادة ( )9() من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني2ووفقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (

ن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك الدعوى فإ ،1992) لسنة 35ي رقم (من قانون اإلجراءات الجزائية اإلمارات
  .)10( Al-Fadhel,1977)(أمام القضاءوإقامتها ومباشرتها  الجزائية

قد يجعل المشرع تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم مقيدًا بوجود  ،سالفة الذكرواستثناًء من القاعدة  ،ولكن
كما هو الحال في ، )11( (Nammour,2016)دعاء بالحق الشخصي من قبل المتضرر من الجريمةاه أو شكوى من المجني علي

دعاء بالحق اجرائم الذم والقدح والتحقير التي اشترط المشرع األردني لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها ضرورة وجود 
ترط المشرع األردني لتحريك الدعوى الجزائية فيها أن هذه الجرائم هي الجرائم الوحيدة التي ُاشعلى الشخصي، مع التنبيه 

قانون العقوبات بقولها: " تتوقف  ) من364وهذا ما أشارت إليه المادة ( .دعاء بالحق الشخصي وليس شكوىاوجود 
 /أ) من3/1وهذا ما أكدته أيضًا المادة ( .المدعي الشخصي)(دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة 

في جميع األحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود محاكمات الجزائية األردني بقولها:"أصول ال قانون
ال يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إال بعد وقوع هذه الشكوى أو  ،شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره

  االدعاء".

) من قانون اإلجراءات الجزائية لتحريك 10/4المشرع اإلماراتي في المادة ( اشترط ،وتماشيًا مع المشرع األردني
وتتمثل حكمة استلزام  .الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب وجود شكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا

ريمة، وتقدير المشرع أن رفع الشكوى أو االدعاء بالحق الشخصي بالحرص على مصلحة المجني عليه أو المتضرر من الج
لذا ترك له مطلق الحرية في تقدير مالءمة رفع الدعوى والسير فيها من قد يسيء إليه ويصيبه بضرر جديد، الدعوى 

فإذا رجح األمر األول قدم  .وبين الضرر الذي قد ينجم عن ذلك بعد أن يوازن بين الفائدة المنتظرة من رفع الدعوى عدمه،
لم يقدم  ،وإذا رجح الثاني .فحينئٍذ تسترد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى ،اء بالحق الشخصيالشكوى أو االدع

  .)12( (Al-Saeed,2005)الشكوى أو تنازل عن حقه الشخصي في تقديمها، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجزائية

لجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير في كقيد على تحريك الدعوى ا(الشخصي  االدعاء بالحق ويجب التفرقة بين
 ؛)كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب في القانون اإلماراتي(وبين الشكوى  )القانون األردني

جريمة التي فالشكوى عبارة عن: "إخبار يتقدم به المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا إلى النيابة العامة ويبلغها فيه وقائع ال
، بينما االدعاء بالحق الشخصي هو: "مطالبة المضرور من الجريمة بالتعويض عن )13(Al-Fadhel,1977)(أصابه ضررها"

  .)14( (Nammour,2016)الضرر الذي لحقه من الجريمة"

خص فحينما يتوجه ش ؛دعاء بالحق الشخصي يعتبر شكوى، والعكس ليس صحيحًاايتضح أن كل  ،ومن هذين التعريفين
فإن ذلك يعتبر شكوى وفي ذات الوقت مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه  ،يابة العامة مدعيًا بالحق الشخصيما إلى الن

فإذا اشترط  .دعاء بالحق الشخصي يتضمن في طياته شكوىاكل فإن  وبمعنى آخر، ؛بسبب الجريمة التي وقعت عليه
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يعني ان المشرع تطلب شكوى مقترنة عاء بالحق الشخصي، فإن ذلك دادعوى في جريمة معينة وجود  لتحريك المشرع
الشكوى المنصوص عليها في القانون اإلماراتي  في أنويختلف االدعاء بالحق الشخصي عن الشكوى  .بالمطالبة بالتعويض

ي من أي شخص أصابه االدعاء بالحق الشخص ، بينما يمكن تقديمعليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا ال تقدم إال من المجني
الرسوم  ويجب على المدعي بالحق الشخصي أن يدفع .كان هو المجني عليه أم الأضرر شخصي ومباشر من الجريمة سواًء 

تحت طائلة بطالن إجراءات  )15(القانونية المترتبة عن التعويضات المطالب بها وفقًا ألحكام نظام رسوم المحاكم األردنية
  .)16(نالمحاكمة لمخالفة القانو

وبهذا الشأن، يرى الباحثان أن األفضل هو اشتراط وجود شكوى كما فعل المشرع اإلماراتي وليس ادعاء بالحق 
الذم والقدح والتحقير) ال ( الشخصي كما فعل المشرع األردني، وذلك ألن بعض المجني عليهم في جرائم القذف والسب

كما أن االدعاء بالحق الشخصي يتطلب  .غبون فقط بمعاقبته جنائيًايرغبون بالحصول على تعويض مالي من الجاني وإنما ير
وبالتالي فإن ذلك يقف  ،لتقديمه دفع رسوم مالية مسبقة قبل تحريك الدعوى الجنائية، وقد ال يملك المجني عليه هذه الرسوم

ي ال تحتاج لتقديمها دفع رسوم عائقًا أمام تحريك الدعوى الجنائية بشأن الجرائم سالفة الذكر، وذلك خالفًا للشكوى الت
  مالية.

أو حينما يتعدد المجني عليهم وفقًا ألحكام القانون األردني ( بالحق الشخصي عونأنه حينما يتعدد المد ويجدر بالذكر
وحينما يتعدد  .دعاء أو شكوى أحدهم فقطافي جريمة القذف أو السب في القانون اإلماراتي)، فإنه يجوز تحريك الدعوى ب

 ُتحرك الدعوى الجزائية بحقهم جميعًا بحق أحدهم،االدعاء أو الشكوى  بمجرد تقديم، فإنه ونتهمالم
(Nammour,2016))17(. يتم إذا لم والتحقير بجرائم الذم والقدحلمحكمة أن تقرر عدم قبول الدعوى يجب على ا كما 

أو لم تقدم الشكوى من  )18((Al-Jabour,2012)االدعاء بالحق الشخصي من قبل المتضرر من الجريمة في القانون األردني 
أثناء سير الدعوى عدم في وإذا تبين للمحكمة  .)19((Sorour,2016)المجني عليه أو ممن يقوم مقامه في القانون اإلماراتي 

  .)20(فيتعين عليها أن تقرر وقف المالحقة ،دعاء بالحق الشخصي أو شكوى من المجني عليهاوجود 

الذي يصدر في جريمة اشترط القانون لتحريك الدعوى بشأنها وجود ادعاء بالحق الشخصي  ويتوجب لصحة الحكم 
ويعتبر قيد االدعاء  .ادعاء بالحق الشخصي أو شكوى ممن يملك تقديمها أو شكوى أن يبين أن رفع الدعوى كان بناًء على

ويجوز  .تي يترتب على مخالفتها البطالن المطلقبالحق الشخصي أو الشكوى من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ال
وتقضي المحكمة ببطالن اإلجراء  ،أمام محكمة النقض ،الدفع بهذه المخالفة في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو ألول مرة

  .)21((Abd-Elbaqi,2015) المخالف من تلقاء نفسها

) من قانون اإلجراءات 10ها المادة (لاألردني، وتقاب ائيةقانون أصول المحاكمات الجز) من 3/2ووفقًا ألحكام المادة (
االدعاء بالحق الشخصي يسقط بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ علم إن الحق في تقديم الشكوى أو فالجزائية اإلماراتي، 

وت المجني تقديم االدعاء بالحق الشخصي بمفي الحق  الحق في تقديم الشكوى أو وينقضي .المجني عليه بوقوع الجريمة
 فال أثر لذلك على سير الدعوى ،االدعاء بالحق الشخصي بعد تقديم عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى أو

(Nammour,2016))22(. تنازل المجني عليه عن الشكوى أو تنازل المتضرر من الجريمة عن حقه  ومن جهة أخرى، فإن
ئية والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت الدعوى الجزا يسقط )23((Nammour,2016)الشخصي 

) من قانون العقوبات األردني، وتقابلها 52/1دعاء بالحق الشخصي وفقًا لنص المادة (امة الدعوى تتوقف على شكوى أو اإق
. )24((Qurari & Ghannam, 2010; Al-Saeed, 2014; Al-Amiri, 2020)ي ) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلمارات16( المادة

وتنازل المتضرر أو  المتهمونأنه حينما يتعدد المجني عليهم يجب أن يصدر التنازل عنهم جميعًا، وإذا تعدد  على وننبه هنا
  .)25(المجني عليه عن شكواه بحق أحدهم فإن تنازله يسري عليهم جميعًا

بالحق الشخصي عن حضور الجلسات الالحقة الدعائه تنازًال عن  وال يعتبر وفقًا ألحكام القانون األردني غياب المدعي
لقبول الدعوى الجزائية وليس  شرطًاالحق الشخصي، ألن االدعاء بالحق الشخصي بعد دفع الرسوم القانونية عنه يعتبر 
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ه جميعهم، وذلك وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، فإن حق التنازل ينتقل لورثت. )26(شرطًا لالستمرار بنظرها
وخالفًا لذلك، يرى جانب من الفقه األردني أن حق الشاكي  .) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي16عمًال بنص المادة (

بالتنازل حق ذو طابع شخصي محض، لذلك، إذا توفي الشاكي فإن التنازل ال ينتقل إلى ورثته، ألن التنازل يجب أن يصدر 
  .)27((Nammour,2016)ة ن وكيله بوكالة خاصعن المجني عليه أو م

الدعوى  الشكوى أو االدعاء بالحق الشخصي كقيد على حرية النيابة العامة في تحريكلتمام الفائدة، يجب التفريق بين و
) من قانون أصول 6/1الجزائية، وبين مسألة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية التي تم النص عليها في المادة (

يجوز  ،ففي الحالة األخيرة .من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي )29- 22(وتقابلها الموادمحاكمالت الجزائية األردني، ال
دعاء بالحق اتحريك الدعوى الجزائية من النيابة في أي جريمة لم يشترط القانون لتحريك الدعوى فيها وجود شكوى أو 

يطالب بمقتضاها بالتعويض عن الضرر  تابعة للدعوى الجزائية رفع دعوى مدنية وفي هذه الحالة، يجوز للمتضرر .الشخصي
 الجزائية األردني، يجب أن يطالب تمن قانون أصول المحاكما) 56و 55بالمادتين ( وعمًال .الذي أصابه من الجريمة

أن يدفع الرسوم القانونية عليه ب قبل انتهاء المحكمة الجزائية من سماع بينة النيابة، ويجمن الجريمة بالتعويض  المتضرر
  .)28((Al-Naqib,2014) عن التعويض المطالب به إال إذا حصل على قرار بتأجيل دفعها وفقًا لنظام رسوم المحاكم

التي تنبئ عن ضبابية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف  التشريعات: الفرع الثاني

  لوماتيةالشبكة المع والسب باستخدام

ترتكب جرائم الذم والقدح والتحقير) بصورٍة تقليدية، فقد ( هو من المتصور ارتكاب جرائم القذف والسب كما
) من قانون مكافحة جرائم تقنية 20وهذا ما أشار إليه القانون اإلماراتي صراحًة في المادة ( ،الشبكة المعلوماتيةباستخدام 

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال  ،أحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة اإلسالميةمع عدم اإلخالل ب" المعلومات بقولها:
ئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند جاوز خمسمتين ألف درهم وال توخمس مئتينتقل عن 

باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية  وذلك ،للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين إليه واقعة من شأنها أن تجعله محًال
  معلومات".

وقد أشارت هذه المادة في ذيلها إلى تشديد العقوبة المقررة لجرائم القذف والسب التي تقع على موظف عام أو  
 فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف: "بقولهاالشخص المكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله 

  عد ذلك ظرفًا مشددًا للجريمة". ،بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله

ارتكاب جرائم  فقد أشار أكثر من قانون في المنظومة القانونية األردنية إلى َتصور ،وكما هو الشأن في القانون اإلماراتي
تكاب هذه الجرائم والمعاقبة عليها بنص فمن المتصور ار .من وسائل تقنية المعلوماتوسيلٍة الذم والقدح والتحقير بأي 

، ألن هذه المادة عاقبت كل من يقدم على توجيه رسالة 1995) لسنة 13) من قانون االتصاالت األردني رقم (75المادة (
، وتعبير "اإلهانة" يشمل الذم والقدح والتحقير،ألنه )29(تتضمن إهانة لشخص آخر بأي وسيلة من وسائل االتصاالت

التي جاءت  )وسائل االتصاالت( عبارةكما أن  .سمعتهم ما من شأنه المساس بشرف األشخاص أواعتبارهم أو يستوعب كل
ألنها تشمل جميع الوسائل واألنظمة اإللكترونية التي يتم استخدامها  ،) سالفة الذكر ذات مدلول واسع75في المادة (

  .)30((Ba Aqbah,2020) ات والبيانات والمعلوماتإلرسال أو استقبال أو بث اإلشارات والرموز والصور واألصو

وفقًا  ومن المتصور ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير كذلك بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات والمعاقبة عليها
          ، وذلك حينما ُترتكب )31(1998) لسنة 8من قانون المطبوعات والنشر األردني رقم ( )/هـ46و /د38ألحكام المادتين (

                  هذه الجرائم بالنشر في مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة وفقًا ألحكام قانون المطبوعات والنشر سالف الذكر
(Ba Aqbah,2020))32(.  
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 وفقًا وأخيرًا، من المتصور ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات والمعاقبة عليها
يعاقب كل من التي جاء نصها كما يلي: " 2015لسنة ) 27رقم ( ) من قانون الجرائم اإللكترونية األردني11ألحكام المادة (

قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي 
  أو تحقير أي شخص بالحبس والغرامة".نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح 

الذي يستفاد من اإلحالة  ،)33() من قانون الجرائم اإللكترونية األردني15إلى نص المادة ( ومن المفيد أن ُنشير هنا
باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقد تقع هذه القدح والتحقير و القانونية المذكورة فيه أنه من الممكن ارتكاب جرائم الذم

 أنه حين ثبوت هذه الجرائم ويستفاد منه أيضًا .جرائم بحق موظٍف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عملهال
     ، ألن هذا النص)34(من قانون العقوبات )196و 191(بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين  يجب معاقبة مرتكبيها

ُترتكب أي جريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية، ويعاقب عليها بموجب  ينما) أوضح بشكل مطلق أنه ح15أي نص المادة (
أي قانون آخر، فإن الجاني يعاقب بموجب العقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون اآلخر، وهو في حالتنا هذه قانون 

  العقوبات.

أن جرائم الذم  األردني سالفتي الذكر) من قانون الجرائم اإللكترونية 15و11يتضح بشكل جلي من المادتين (وعليه، 
لذلك سنتطرق بايجاز مختصر و .باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أن ترتكب والقدح والتحقير يمكن

فهو عرف نظام المعلومات  ؛منه الثانيةلتعريف هذين المفهومين كما عرفهما قانون الجرائم اإللكترونية األردني في المادة 
نه: " مجموعة األدوات والبرامج المعدة إلنشاء المعلومات أو البيانات إلكترونيًا أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو بأ

ارتباط بين أكثر من نظام معلومات رف الشبكة المعلوماتية بأنها: "، وع"تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل اإللكترونية
  والحصول عليها". إلتاحة البيانات والمعلومات 

نظام المعلومات اإللكتروني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  األولىالمادة وقد عرف القانون اإلماراتي في 
اإللكترونية أو ما شابه  بأنه: "مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات

"ارتباط بين مجموعتين أو اكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل  عرف الشبكة المعلوماتية بأنها: ذاتها وفي المادة "،ذلك
  تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات". 

هي تلك التي بكات العامة، ونه يمكن تقسيم الشبكات المعلوماتية إلى نوعين، األول هو الشإ ومما تقدم، ُنجمل القول
دون قيود، حيث يستطيع األشخاص االتصال مع بعضهم بحرية ميع األشخاص، وهي متاحة للجميع خدمات عديدة لج تقدم

لالستفادة من خدماتها، ويستطيع أي شخص يستخدم هذه الشبكة أن  لها، وهي ال تشترط التسجيل فيهاوسهولة من خال
وينشر فيه كل ما يريد من معلومات لالطالع عليها من قبل أي  ،نترنت)اإل( الميةينشئ له موقعًا على الشبكة المعلوماتية الع

، ولكن قد تتضمن هذه المعلومات )35((Al-Shaibani,2018)شخص في العالم، وقد تكون هذه المعلومات مفيدة له ولغيره 
ذف أو سب باستخدام الشبكة عن جرائم قيسأل من نشر هذه المعلومات وبالتالي  ما يمس شرف األشخاص أو اعتبارهم،

  المعلوماتية.

أما النوع الثاني فهو الشبكات الخاصة، وهي التي تقتصر خدماتها على شخص محدد، وهي ال تتيح لغير أصحابها 
يق الوتساب والبريد اإللكتروني االطالع على محتواها، إال من يستطيع الدخول إليها من خالل كلمة السر الخاصة كتطب

، )36((Al-Khawaldeh,2019) ذلك فإن المراسالت التي تتم من خالل هذه الشبكة تتسم بالخصوصية والسريةيميل)، ل(اإل
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي والمادة ) من 21جنائية بمقتضى نص المادة ( وبالتالي فهي تحظى بحماية

  .)37() من قانون الجرائم اإللكترونية األردني5(

ضبابية الشكوى كقيد على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب  لى موضوعوعودًا ع
ضبابية قيد الشكوى تبرز في إن  فإننا ُنجمل القول ،المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية في القانونين اإلماراتي واألردني

) من قانون 20التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية في المادة ( التشريع اإلماراتي لكونه جرم أفعال القذف والسب
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وجود شكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه لتحريك الدعوى  لزوممكافحة جرائم تقنية المعلومات دون أن ينص على 
د يقابله قيحق الشخصي (االدعاء بال بية قيدوكما هو الحال في الشأن اإلماراتي، فإن ضبا .هذه الجرائمالجزائية بشأن 

 تبرز في التشريع األردني لكونه جرم في عدة نصوص قانونية أفعال الذم والقدح والتحقيرالشكوى في القانون اإلماراتي) 
دعاء بالحق ادون أن يشترط في جميع هذه النصوص وجود  )38(التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية وعاقب عليها

  تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير.ل الشخصي من المتضرر

اإلماراتي واألردني من قيد الشكوى في جرائم القذف والسب باستخدام الشبكة  القضاءينموقف : المطلب الثاني

  المعلوماتية

ة الصادرة عن المحاكم االجتهادات القضائي ًا فيثمة تباين أن اإلماراتي واألردني، يتضح القضاءينمن رجوعنا إلى أحكام 
في جرائم القذف  الجزائية دعاء بالحق الشخصي) لتحريك الدعوىا(شكوى  فبعضها قضى بلزوم وجود ؛اإلماراتية واألردنية

 فهو لم يشترط ؛أما بعضها اآلخر فذهب إلى اتجاٍه مغاير .الجزائية سقاط الدعوىإتلك الشكوى يترتب عليه  سقاطإ، ووالسب
 القضاءينوعليه، سنوضح موقف  .في الجرائم سالفة الذكرلتحريك الدعوى الجزائية ) اء بالحق الشخصيادع(وجود شكوى 

الشبكة المعلوماتية في  اإلماراتي واألردني من قيد الشكوى في جرائم القذف والسب التي تقع على األفراد العاديين باستخدام
من قيد الشكوى في جرائم القذف والسب الواقعة على الموظف  القضاءين، وسنخصص الفرع الثاني لموقف هذين افرع أول

العام والمكلف بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلوماتية، وذلك كما هو تال.  

اإلماراتي واألردني من قيد الشكوى في جرائم قذف وسب األفراد العاديين باستخدام  القضاءينموقف : الفرع األول

  الشبكة المعلوماتية

دعاء بالحق اال( قيد الشكوى اإلماراتية واألردنية بشأنات القضائية الصادرة عن المحاكم الع على االجتهادمن االط
باستخدام الشبكة  سب الواقعة على األفراد العاديينعلى تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والالشخصي) 
 .هذا القيد أما االتجاه الثاني فهو يؤيد وجود ،د الشكوىيعارض قي ، يتضح أنها انقسمت إلى اتجاهين األولالمعلوماتية

سنوضح هذين االتجاهين في بندين، ومن ثم نبدي رأينا في  ،وبناًء على ذلك .ولكال االتجاهين حججه وأسانيده القانونية
  االتجاهين القضائيين في بنٍد ثالث كما يلي: هذه المسألة الخالفية مع التعليق على

  الشبكة المعلوماتية لمعارض لقيد الشكوى في جرائم قذف وسب األفراد العاديين باستخدامالقضاء اأوًال: 

 القضاء اإلماراتي المعارض لقيد الشكوى في جرائم قذف وسب األفراد العاديين  -1

ال يصح تطبيق قانون اإلجراءات " :: بأنه)39(22/2/2016حكم لها صدر بتاريخ في قضت محكمة تمييز إمارة دبي 
خالف الحكم المطعون فيه وإذ  ،جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات ائية فيالجز

من قانون اإلجراءات  16نقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل المجني عليه استنادًا إلى المادة ابقضائه ب
رة على سب األشخاص الطبيعيين في قانون العقوبات االتحادي دون السب الجزائية، فضًال على أن المادة المذكورة مقصو

  باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات". 2012لسنة 5من المرسوم بقانون اتحادي رقم  20 المعني في المادة

المنصوص عليه في  ن قيد الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسبأسالف الذكر يستفاد من الحكم 
وبحسب رأي  .قانون اإلجراءات الجزائية ال ينطبق على جرائم السب والقذف المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية

) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما تردد في ذكر 20المادة ( المحكمة، لو أراد المشرع نقل قيد الشكوى إلى
 .قيد كان تحت بصر وسمع المشرع حينما وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتهذا القيد فيها، ألن هذا ال

لها  ًامفي المحكمة االتحادية العليا حكأصدرت (الدائرة الجزائية)  ،سالف الذكروتماشيًا مع قضاء محكمة تمييز دبي 
تية وهي الوتساب، المنصوص وبما أن جريمة السب باستخدام شبكة معلوما ...:")40(قالت فيه 24/10/2016بتاريخ 
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الذي هو قانون خاص غير مقيد بتقديم  ،2012لسنة 5من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم  20والمعاقب عليها بالمادة 
ومن ثم يكون الحكم  .شكوى لتحريكها، وبالتالي ال تدخل في خانة الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتنازل

 ،أدان الطاعن بالتهمة المسندة إليه ولم يقض بانقضاء الدعوى فيها بالرغم من تنازل الشاكي عن شكايتهالمطعون فيه لما 
  فإنه يكون قد صادف صحيح القانون". 

  

 القضاء األردني المعارض لالدعاء بالحق الشخصي في جرائم ذم وقدح وتحقير األفراد العاديين  -2

الحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير لم تشترط بعض المحاكم األردنية االدعاء ب
المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية، وهذه المحاكم هي محكمة التمييز التي أصدرت حكمًا يتيمًا لها بهذا الشأن بسنة 

محكمة بداية ، و)42(2021ا بسنة بداية الزرقاء بصفتيها الجزائية واالستئنافية التي أصدرت حكمًا له، ومحكمة )41(2019
قيد  وحينما استبعدت هذه المحاكم .)43(2019شرق عمان بصفتيها الجزائية واالستئنافية التي أصدرت حكمًا لها بسنة 

االدعاء بالحق الشخصي على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة باستخدام الشبكة 
وقف المالحقة في جرائم الذم والقدح والتحقير المشرع األردني لو أراد  :حكامها على سند من القولعللت أ ،المعلوماتية

لنص على ذلك صراحة، أو  ،لكترونيةالمرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية المنصوص والمعاقب عليها في قانون الجرائم اإل
) من قانون العقوبات التي أوقفت تحريك الدعوى 364مادة (أحال في ذلك إلى أحكام قانون العقوبات، وتحديدًا إلى ال

  .)44(الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير على االدعاء بالحق الشخصي

  القضاء المؤيد لقيد الشكوى في جرائم قذف وسب األفراد العاديين باستخدام الشبكة المعلوماتية ثانيًا:

  جرائم قذف وسب األفراد العاديينالقضاء اإلماراتي المؤيد لقيد الشكوى في  - أ

الذي قدمته النيابة العامة،  الطعن 2017رفضت المحكمة االتحادية العليا في حكم صدر عن هيئتها العامة في عام 
السب باستخدام الشبكة اء الدعوى الجزائية بالتنازل في جريمة االبتدائية في إمارة أم القيوين بانقض وأيدت حكم المحكمة

لما كانت جريمة السب باستخدام إحدى  ..." :)45(وبهذا الشأن قالت الهيئة العامة في حكمها .تية"برنامج واتسآب"المعلوما
في شأن مكافحة جرائم  2012لسنة  5من المرسوم بقانون رقم  20وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة 

ا وأركانها القانونية مع جرائم السب األخرى الواردة في قانون تقنية المعلومات هي من جرائم السب، وتشترك في عناصره
لما كان الحكم المطعون فيه قد و ...من قانون اإلجراءات الجزائية 16 و10العقوبات، فمن ثم تسري عليها أحكام المادتين 

نازل المجني عليه عن شكواه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده، استنادًا إلى ت
تجاه المتهم، حسبما ثبت للمحكمة من وجود تنازل مصدق من كاتب العدل، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد 

  صادف صحيح الواقع والقانون".

إعمال أحكام وجوب أقرت مبدأ  عليا بهيئتها العامةيتضح أن المحكمة االتحادية ال ،ومن الرجوع إلى أصل هذا الحكم
من قانون اإلجراءات الجزائية على جرائم السب والقذف باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات  )16و 4/ 10المادتين (

) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات دون ما يخالفه من مبادئ، وذلك باالستناد إلى 20( المنصوص عليها في المادة
ت المنصوص عليها في هذا تطبيق اإلجراءاعلى  ) من قانون اإلجراءات الجزائية نصت1( ن المادةمن أ جوهرهتفسير 
قانون اإلجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية أيًا كان على الجرائم التعزيرية، وهذا معناه وجوب إعمال أحكام القانون 

يعد الشريعة اإلجرائية العامة المنظمة  الجزائيةالنص العقابي المؤثم للواقعة محل الدعوى، باعتبار أن قانون اإلجراءات 
 إلجراءات المحاكمات الجزائية ما لم يرد نص إجرائي خاص يقيد إعمال أحكام هذا القانون.

وقذف األشخاص من الجرائم التي أوجب القانون تقديم شكوى من المجني عليه لرفعها إعماًال لنص  كما أن جرائم سب
إلجراءات الجزائية، وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازله عنها قبل صدور حكم بات فيها إعماًال لنص ) من قانون ا10/4المادة (
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وعليه، فإن جرائم السب والقذف باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص . ) من القانون سالف الذكر16المادة (
هي من جرائم السب والقذف وتشترك في أركانها وعناصرها ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 20( عليها في المادة

 القانونية مع جرائم السب والقذف األخرى الواردة في قانون العقوبات أو في أي قانون عقابي آخر.

ومن الجدير بالذكر أن قضاء محكمة النقض في أبو ظبي جاء متفقًا مع المبدأ الذي أرسته الهيئة العامة في المحكمة 
 2- 16/1حيث أن المادة (: )46(2018نقض أبو ظبي في حكم لها صدر عام محكمة  العليا سالف الذكر، حيث قالت االتحادية

ومنها  ،من هذا القانون10من قانون اإلجراءات الجزائية تنص على أنه لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة 
في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى أن يتنازل عن الشكوى  ،جريمة سب األشخاص وقذفهم

من المرسوم بقانون  20/1الجزائية بالتنازل، وكانت جريمة التداعي" سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية" مؤثمة بالمادة 
نص على خالف ما  فيهفي شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان القانون األخير لم يرد  2012لسنة  5اتحادي رقم 

في جريمة التداعي  من قانون اإلجراءات الجزائية التي تبيح الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية 2- 16/1أحكام المادة في ورد 
فإنه يتعين قبول  ،لتنازل المجني عليها عن الشكوى، وفقًا للتنازل المصدق من كاتب العدل والمرفق باألوراق، ولما كان ذلك

  .الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل)هذا التنازل و

) وفقرتها 10ألن المادة ( ؛ن قضاء المحكمتين سالفتي الذكر جاء موفقًاأ )47((Al-Shaibani,2018)وترى إحدى الباحثات 
على  ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إال بناًءالخامسة من قانون اإلجراءات الجزائية قضت بأنه:" 

وقد قصد المشرع بهذه الفقرة الخامسة ما قد يتم النص  .لجرائم األخرى التي ينص عليها القانون"ا - 5 4 3 2 1شكوى، 
  .من القوانين المكملة له همستقبًال في قانون العقوبات وغيرعليه من جرائم 

 د العاديين القضاء األردني المؤيد لالدعاء بالحق الشخصي في جرائم ذم وقدح وتحقير األفرا -  ب

الشبكة قدح والتحقير المرتكبة باستخدام اشترطت غالبية المحاكم األردنية في أحكامها التي تصدت فيها لجرائم الذم وال
) من قانون العقوبات لتحريك الدعوى الجزائية 364المعلوماتية قيد االدعاء بالحق الشخصي المنصوص عليه في المادة (

سقاط الدعوى الجزائية في إباالدعاء الشخصي ينبني عليه  سقاط الحقإأكدت هذه المحاكم أن  وقد .في الجرائم سالفة الذكر
  : كما يلي )48(جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية، وعللت أحكامها

والقدح والتحقير باستخدام  ) التي جرمت وعاقبت على أفعال الذم11لم ينص قانون الجرائم اإللكترونية في المادة ( -1
 .والقدح والتحقير قيد االدعاء بالحق الشخصي على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم وسائل إلكترونية على رفع

افتراض  ألن، )49() من قانون العقوبات غير جائز364كما أن الخروج عن األصل العام المنصوص عليه في المادة (
، وذلك يخالف قاعدة أي إفراغ األصل)( استثنائي من شأنه إفراغه من مضمونه وجود نصالخروج عن هذا األصل دون 

عدم جواز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص 
اإللكترونية عن االدعاء ) من قانون الجرائم 11وبمعنى آخر، يمكن القول إن سكوت نص المادة ( .)50(التشريع القديم

بالحق الشخصي ما هو إال داللة واضحة على ترك هذا الموضوع ضمن األصل العام، وهذا السكوت يحيلنا بالضرورة 
التي أوقفت المالحقة في جرائم الذم والقدح والتحقير على لزوم االدعاء  ) من قانون العقوبات364إلى نص المادة (
 .)51(بالحق الشخصي

جرائم الذم والقدح والتحقير  عاء بالحق الشخصي كقيد على تحريك الدعوى الجزائية فيدم يرد بشأن االطالما أنه ل -2
في قانون الجرائم اإللكترونية، فإن هذا االدعاء وما يترتب على التنازل عنه يبقى خاضعًا إلى القواعد العامة  نص خاص

) من هذا القانون أن التنازل عن االدعاء بالحق 52المادة ( وقد أكدت. )52(المنصوص عليها في قانون العقوبات
أن في وال شك  .)53(دعاء بالحق الشخصياالجرائم التي يتوقف تحريكها على الدعوى الجزائية في  الشخصي يسقط

 ،)54() من قانون الجرائم اإللكترونية خاضعة لهذه المادة 11وعليه تكون المادة ( .هذه المادة تعتبر من القواعد العامة
 .)55(ن العدالة الجزائية تتطلب قراءة النصوص كوحدة واحدة لتحقيق الغاية منهاأسيما 
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قة الجنائية والتنازل عن الحق الشخصي المنصوص عليهما حلو أراد المشرع الخروج عن القواعد العامة المتعلقة بالمال -3
كما خرج بشكل صريح  ،رائم اإللكترونيةمن قانون العقوبات لخرج عنها صراحًة في قانون الج )52و 364في المادتين (

) من ذلك 17و 16و 14عن القواعد العامة المتعلقة باالشتراك الجرمي والتكرار واالختصاص القضائي في المواد (
يرجع  وعليه، فإنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الجرائم اإللكترونية .أي قانون الجرائم اإللكترونية)القانون (
إلى األحكام العامة في قانوني العقوبات واألصول الجزائية باعتبارهما الشريعة العامة لألحكام الموضوعية بشأنه 

 .)56(واإلجرائية الجزائية
) من قانون الجرائم اإللكترونية جرم أفعال الذم والقدح والتحقير المرتكبة باستخدام 11على الرغم من أن نص المادة ( -4

هذا النص بين فقط وسيلة ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وقد أبقى على أركانها وعناصرها  نفإالوسائل اإللكترونية، 
 هو ليس الوسيلة اإللكترونيةالذي يعول عليه بنظر المشرع  كما أن. )57(وقيودها المنصوص عليها في قانون العقوبات

وعليه، فإن وسيلة النشر اإللكترونية  .تحقيركوسيلة نشر، بل محتوى النشر ذاته، الذي ينطوي على جرائم ذم وقدح و
االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في  وهذا ما أكدته. إال مجرد ظرف مشدد لعقوبات هذه الجرائم تليس

تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات " :، والتي جاء فيها8/1/2013بتاريخ ) التي صادق عليها األردن 21المادة (
، وعالوًة على ذلك، فإن األصل في القانون الجنائي )58(ى الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات"عل

هذه  إال إذا تدخل المشرع صراحًة وجعل من ،ُترتكب فيها الجريمه ليس لها أثر في بنيانها القانوني أن الوسيلة التي
 .)59(مكون لهذه الجريمةالوسيلة محل اعتبار في الركن المادي ال

) من قانون الجرائم االلكترونية لم يأت بنموذج تجريمي مستقل وجديد بالكامل، وإنما جاء ليكمل 11إن نص المادة ( -5
ولما كانت تلك المادة ذات  .في وسيلة يتم بها ارتكاب جرائم اعتد المشرع بشأنها مسبقًا بوسائل محددة حصرًا ًانقص

سواًء أكانت تلك القواعد  التي جاءت لتكملها، واعد العامةيعني أنها لم تنفصل عن سائر الق دور تكميلي، فإن ذلك
 .)60(و التنازل عن الحق باالدعاء الشخصيأإجرائية تتعلق بالمالحقة  أموالقدح والتحقير  موضوعية؛ كبيان مفهوم الذم

بالمادة الذي له قوة القانون عمًال )، 2015لسنة ( )8الديوان الخاص بتفسير القوانين في األردن بقراره رقم ( لقد أكد -6
) من قانون 11) من الدستور األردني، أن جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص والمعاقب عليها في المادة (123(

قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نظمت موضوع التوقيف  ) من114الجرائم اإللكترونية تطبق عليها المادة (
  .)61(ائيالجز

   الشكوى كقيد في جرائم قذف وسب األفراد العاديين باستخدام الشبكة المعلوماتيةفي ثالثًا : رأينا 

قيد الشكوى (االدعاء بالحق الشخصي) على تحريك الدعوى قضت محكمتا التمييز األردنية وتمييز دبي بأن لقد  -1
 .م القذف والسب المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتيةالجزائية في جرائم القذف والسب التقليدية ال ينطبق على جرائ
لو أراد وقف المالحقة بجرائم السب والقذف المرتكبة  وقد استندت محكمة تمييز دبي على حجة تفيد بأن المشرع

) من قانون 20، لنص على ذلك صراحة في المادة (شكوى من المجني عليهباستخدام الشبكة المعلوماتية على تقديم 
 ئم تقنية المعلومات.جرا

رفع  - سواًء اإلماراتي أو األردني -وهي أنه لو أراد المشرع  ،عليه بحجة معاكسة أن هذا القول مردود يرى الباحثانو
يعطل هذه القواعد، وذلك  ًااستثنائي ًاقواعد العامة لوضع نٍصالمنصوص عليه في ال )االدعاء بالحق الشخصي(قيد الشكوى 

) من قانون اإلجراءات 19( ا القيد صراحًة بنصوص استثنائية، ومنها على سبيل المثال نص المادةكما قام بتعطيل هذ
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن  ،"مع مراعاة أحكام قانون المحاماة :لجزائية اإلماراتي التي جاء فيهاا

وال يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من  ...تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها
) من قانون أصول الحاكمات الجزائية 124/3ويقابله نص المادة (الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها"، 

صاص المحكمة النظر بتلك األردني الذي جاء فيه :" اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اخت
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وال تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى  ...يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه ،الجريمة
وكذلك  .أو دعوى شخصية إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك"

التي ترتكب مع ظروف التشديد، وذلك بصراحة نص  ةاألمان ةتعطيل قيد الشكوى في جريمة خيانبقام المشرع األردني 
ال  423/1 ...) من قانون العقوبات، حيث جاء بنص هذه المادة:" الجنح المنصوص عليها في المواد426/2( المادة

إذا رافقتها  تالحق عفوا 422جب المادة ساءة االئتمان المعاقب عليها بموإوإن ...رر،ال بناًء على شكوى المتضإتالحق 
 ".423من المادة ) 5- 2( إحدى الحاالت المشددة المنصوص عليها في الفقرات

لقيد الشكوى (االدعاء بالحق الشخصي) على تحريك الدعوى الجنائية في  يتفق الباحثان مع االتجاه القضائي المؤيد -2
تي استند إليها االتجاه علوماتية، ويسّلم الباحثان بجميع األسباب الجرائم القذف والسب المرتكبة باستخدام الشبكة الم

  ويدعم الباحثان هذا االتجاه بالحجتين التاليتين: .المؤيد لقيد الشكوىالقضائي 

كم قاعدة االستنتاج بالموافقة التي تقضي بإعطاء الواقعة التي لم يرد بشأنها نص ح تطبيق نأوهي  الحجة األولى،
الشكوى في جرائم القذف والسب  تفعيل األصل العام، وهو قيد لينامنصوص عليها التحادهما في العلة، ُتحتم عالواقعة ال
 في النوع األول من الجرائم ألن علة النص على هذا القيد، جرائم القذف والسب باستخدام الشبكة المعلوماتية علىالتقليدية 

الحرص على وهي )، ع الثاني (القذف والسب باستخدام الشبكة المعلوماتيةالقذف والسب التقليدي) متحققة أيضًا في النو(
الجرائم قد يسيء إليه ويصيبه بضرر جميع هذه ن تحريك الدعوى في ألمصلحة المجني عليه أو المتضرر من الجريمة، 

اه مناسبًا لمصلحته ترك له مطلق الحرية في تقدير مالءمة تحريك الدعوى من عدمه تبعًا لما يريجب أن يجديد، لذلك 
  الشخصية.

من الناحية تعتبر من أكثر الجرائم وقوعًا  القذف والسب باستخدام الشبكة المعلوماتيةن جرائم أفهي  الحجة الثانيةأما 
وانتشارها على مستوى في ارتكاب هذه الجرائم وذلك بسبب التطور التكنولوجي الحالي الذي ساهم بشكل كبير  الفعلية،
ثقل كاهل النيابة العامة دون شكوى (ادعاء بالحق الشخصي) سيالجرائم  أن مالحقة مرتكبي هذهفي ال شك و .العالم

، وذلك )62( سيما أن النيابة العامة ملزمة بإجراء المالحقات القانونية في الجرائم بمجرد علمها بها ،والمحاكم على حٍد سواء
) من قانون 207في المادة (ل بواجب مالحقة الجرائم " المنصوص عليها عن "جريمة االهما تحت طائلة المسؤولية الجنائية

فإن العقل والمنطق يقتضيان تقييد تحريك  ،وعلى ذلك .من قانون العقوبات اإلماراتي )272(المادة والعقوبات األردني 
سيما أن هذا  الشخصي)،ادعاء بالحق ( القذف والسب باستخدام الشبكة المعلوماتية بشكوىجرائم الدعوى الجزائية في 

 .يكون فيه الحق الشخصي أقوى بكثير من الحق العامالنوع من الجرائم 

إن ما ذهب إليه القضاء األردني المؤيد لقيد االدعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير باستخدام  -3
لدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح سقاط اإباالدعاء الشخصي ينبني عليه  سقاط الحقإوإن  الشبكة المعلوماتية،

والتحقير المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية، يمكن تطبيقه على جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص والمعاقب 
من قانون المطبوعات والنشر  )/هـ46و /د38المادتين ( يمن قانون االتصاالت األردني، ونص) 75عليها بنص المادة (

 -كما أسلفنا القول- ) من قانون الجرائم اإللكترونية األردني، وذلك ألن جميع هذه النصوص 11( ونص المادة األردني،
جاءت في قوانين مكملة لقانون العقوبات، وهي جرمت أفعال الذم والقدح والتحقير بوسائل إلكترونية وعاقبت عليها 

دعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير التي دون أن تنص على قيد االدعاء بالحق الشخصي على تحريك ال
 .)63((Ba Aqbah,2020) ترتكب بوسائل إلكترونية

) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي، بحيث 20( تعديل المادةمما تقدم، يوصي الباحثان المشرع اإلماراتي ب
القذف والسب التي تقع على األفراد  لجزائية في جرائمالدعوى ا تتضمن النص صراحة على قيد الشكوى على تحريك

  العاديين.
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الباحثان المشرع األردني بتعديل جميع نصوص القوانين األردنية التي جرمت وعاقبت على أفعال الذم والقدح  يوصيكما  
/د من 38نص المادة و ،من قانون االتصاالت 75وهي نص المادة ( والتحقير التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية

)، بحيث تتضمن جميع هذه النصوص ما يفيد من قانون الجرائم اإللكترونية 11قانون المطبوعات والنشر، ونص المادة 
تقع على األفراد التي  دعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقيرابلزوم وجود 

  .في هذه الجرائم يكون أقوى من الحق العامالحق الخاص  العاديين، وذلك ألن

اإلماراتي واألردني من قيد الشكوى في جرائم قذف وسب الموظف العام والمكلف  القضاءينموقف : الفرع الثاني

  بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلوماتية

 على لزوم الشكوى ،ال بنصوص خاصةال في القواعد العامة و ،اإلماراتي واألردني التشريعانلم ينص  ،كما أسلفنا القول
التي تقع على الموظف العام (االدعاء بالحق الشخصي) كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب 

، وذلك بخالف والمكلف بالخدمة العامة والتي تقع كذلك على اإلدارات والمؤسسات العامة والدولة كأشخاص معنوية عامة
بضرورة وجود  1950 ) لسنة150( ) من قانون اإلجراءات الجنائية رقم3لذي أكد صراحًة بنص المادة (التشريع المصري ا

) من قانون 185شكوى لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم السب الواقعة على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (
  .1937) لسنة 58( العقوبات رقم

ألردني خاليين من نص يقضي بلزوم وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم اإلماراتي وا انولما جاء التشريع
التي تقع على الموظف العام والمكلف بالخدمة العامة، وتلك التي تقع على اإلدارات والمؤسسات العامة والدولة القذف والسب 

  :التاليان ن، فإنه يطرح التساؤالكأشخاص معنوية عامة

دعاء بالحق الشخصي) لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب التي ترتكب اوى (وجود شك هل يشترط
على الموظف العام والمكلف بالخدمة العامة وعلى اإلدارات والمؤسسات العامة باستخدام الشبكة المعلوماتية حينما تقع 

، وجود تلك الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية لزوموإذا ثبت  ؟في القانونين اإلماراتي واألردني والدولة كأشخاص معنوية
  فهل التنازل عنها يسقط هذه الدعوى؟

اإلماراتي واألردني من هذه المسألة، وذلك من  القضاءينإن اإلجابة عن هذين التساؤلين تقودنا إلى محاولة بيان موقف 
  وهذا ما سنوضحه كما يلي:  .ت واألردنالصادرة بهذا الشأن عن المحاكم العليا في اإلمارا خالل الرجوع إلى األحكام

 : موقف محكمة تمييز دبي أوًال

) من 20بأن المشرع اإلماراتي لم ينص صراحًة في المادة ( )64(2016قضت محكمة تمييز دبي في حكم لها صدر عام 
لقذف رائم السب واقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على وجود شكوى من المجني عليه أو التنازل عنها بالنسبة لج

لذلك فال يلزم لرفع الدعوى الجزائية في هذه الجرائم وجود شكوى مقدمة من  .سالف الذكرالمنصوص عليها في القانون 
   قبل المجني عليه، كما أن الدعوى الجزائية ال تسقط بالتنازل عن الشكوى المقدمة من قبل المجني عليه.

عدم لزوم وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب  أنه يستفاد من هذا الحكميرى الباحثان 
) من قانون مكافحة جرائم 20( الواقعة على الموظف العام والمكلف بالخدمة العامة باستخدام الشبكة المعلوماتية، ألن المادة

حينما تقع على الموظف العام أو  تهاوشددت عقوبافي ذيلها أفعال القذف والسب صراحًة تقنية المعلومات اإلماراتي جرمت 
: " فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو حيث جرى نص هذه المادة كما يلي ،الشخص المكلف بخدمة عامة

  عد ذلك ظرفًا مشددًا للجريمة". ،مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله
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 : موقف محكمة النقض في أبوظبي ثانيًا

تحريك الدعوى في جرائم السب والقذف الواقعة على  أنه ال يجوزضاء محكمة النقض في أبوظبي من ق يستفاد
إال بناًء على  )65(أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامةفي و على المكلف بخدمة عامة الموظف العام أ

إليه هذا الموظف، حيث قالت المحكمة  الذي يتبععنوي تقديم شكوى من الموظف العام أو من الممثل القانوني للشخص الم
يشترط لرفعها تقديم شكوى  ،لما كان من المقرر أنه إذا وقعت جريمة السب أو القذف على شخص طبيعي" :)66(في حكم لها

قديم خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا، وإذا وقعت على شخص معنوي، فإن صاحب الحق في ت
ولما كان ذلك وكان  ،من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي 10الشكوى هو الممثل القانوني له وفق مقتضيات المادة 

ناء ساعات العمل على موظف أث في الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة سالفة البيان وقعت في مبنى البريد
ة البريدية وأمام الغير، وعلى حارس البريد، وكان الثابت أن الممثل القانوني لبريد المنطق ةوهي مدير ،وفي مواجهته عمومي

وأن األخير هو الذي تقدم بالشكوى ضد الطاعن  ،اإلمارات قد وكل تميم سالم العبد في تحريك الشكاوى لصالح المؤسسة
  الصفة في تقديمها". على سند من سبه المجني عليها، وهي إحدى العاملين معه، فتكون قد انعقدت له 

نه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى، لتقديم الشكوى من الممثل إوحيث " :)67(وفي حكم آخر قالت المحكمة
ذلك أنه من المقرر إذا  ؛القانوني لشركة أبوظبي رغم أن الجريمة وقعت على المجني عليه بصفته الشخصية فهو غير صحيح

ن صاحب الحق في تقديم الشكوى هو الممثل القانوني، وكان الثابت من األوراق أن فإ ،وقعت الجريمة على شخص معنوي
جريمة السب والقذف قد وقعت على رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لإلعالم بصفته وبعض العاملين معه، فإن تقديم 

ويكون الدفع في هذا  ،الجزائيةالشكوى من الممثل القانوني لهذه الشركة يكون إجراًء صحيحًا ومنتجًا في تحريك الدعوى 
  الشأن في غير محله".

من قانون  4بند  /10لما كان من المقرر قانونًا بالمادة " :)68(ها السابق بقولهاءثالث أكدت المحكمة قضا وفي حكم
على شكوى اإلجراءات الجزائية االتحادي أنه ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب األشخاص وقذفهم إال بناًء 
إذا وقعت  أنهخطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة 

وإذا  ،ي عليه أو من يقوم مقامه قانونًاالجريمة على شخص طبيعي، يشترط لرفعها تقديم شكوى خطية أو شفوية من المجن
فإن صاحب الحق في تقديم الشكوى هو الممثل القانوني  ،حال في الدعوى الراهنةوقعت على شخص معنوي، كما هو ال

  له".

 : موقف المحكمة االتحادية العليا اإلماراتيةثالثًا

وسب األشخاص من أن جرائم قذف  )69(ةكما ذكرنا فيما سبق، أكدت المحكمة االتحادية العليا اإلماراتية بهيئتها العام -4
) من 10/4ون تقديم شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى بشأنها إعماًال لنص المادة (الجرائم التي أوجب القان

) 16قانون اإلجراءات الجزائية، وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازله عنها قبل صدور حكم بات فيها إعماًال لنص المادة (
لشبكة المعلوماتية المنصوص عليها في ا والسب التي ترتكب باستخدام من القانون سالف الذكر، كما أن جرائم القذف

) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من جرائم القذف والسب، ويتوقف تحريك الدعوى الجزائية 20( المادة
  .فيها على شكوى المجني عليه

ائية في ى الجزلزوم وجود شكوى لتحريك الدعو" يستفاد من قضاء المحكمة سالف الذكر أنها أقرت مبدًأ عامًا وهو 
وسواًء وقعت هذه  بوسائل تقنية المعلومات،أو رتكبت هذه الجرائم بوسائل تقليدية اجميع جرائم القذف والسب"، سواًء 

وبمعنى  .مكلف بخدمة عامة أو حتى ولو وقعت على شخص معنوي عامعلى موظف عام أو على الجرائم على فرٍد عادي أو 
العام أو المكلف بخدمة عامة  القذف والسب الواقعة على الموظف حتى في جرائمدأ هذا المب ، فإنه يتعين تطبيقآخر

 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.20المنصوص والمعاقب عليها في ذيل المادة (



  ..:ضبابية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم  القذف والسب باستخدام  الشبكة المعلوماتية                                  950
  

 

ستفاد من قضاء هاتين يتفق مع قضاء محكمة النقض في أبو ظبي، ألنه ي سالف الذكر حثان أن المبدأويرى البا
الموظف العام والمكلف  لزوم وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب التي تقع علىمحكمتين ال

رتكبت هذه اوالدولة كأشخاص معنوية عامة، سواًء أ على اإلدارات والمؤسسات العامةأيضًا وتلك التي تقع  بخدمٍة عامة،
  .)70(اتبوسائل تقنية المعلوم وأ بوسائل تقليدية الجرائم

 محكمة التمييز األردنية  : موقفرابعًا

، وقضاء المحكمة االتحادية العليا قضاء محكمة التمييز األردنية مغايرًا لقضاء محكمة النقض في أبو ظبيلقد جاء 
دون شكوى شخصية، القدح الواقعة على الموظف العام التمييز األردنية صراحًة جواز مالحقة جرائم محكمة حيث أقرت 

إلى  ةدون حاج يجوز تعقيب التحقير الذي يقع على أحد الموظفين من قبل النيابة رأسًا: ")71(لت في حكم قديم لها أنهوقا
الدعوى  لتحريك دعاء بالحق الشخصياوجود  ال تشترطأنها  )72(أحكام حديثة لها ويستفاد من عدة ."ةشخصيشكوى 

لى الموظف العام والمكلف بخدمٍة عامة، حيث اعتبرت في أحكامها والقدح والتحقير التي تقع ع الجزائية في جرائم الذم
 سببًا قضائيًا مخففًا. يعتبرأن تنازل الموظف العام في جرائم الذم والقدح والتحقير الحديثة 

التمييز األردنية أن التنازل عن الحق الشخصي ال يسقط الدعوى الجزائية في محكمة وبمعنى آخر، فإنه يفهم من قضاء 
والمكلف بخدمٍة عامة وعلى المؤسسات العامة وغيرها من  ائم الذم والقدح والتحقير التي تقع على الموظف العامجر

) من قانون 196و 193و 191وهي الجرائم التي تقع على الجهات المذكورة في المواد ( األشخاص المعنوية العامة،
  العقوبات.

دعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية يطبق ادم لزوم وجود محكمة التمييز األردنية بع قضاءأن في وال شك 
التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية، وذلك التحاد العلة  بما في ذلك الجرائم ،على جميع جرائم الذم والقدح والتحقير

 فإن ،عالوًة على ذلك .المعلوماتية باستخدام الشبكة وبين جميع جرائم الذم والقدح والتحقير سواًء ارتكبت بوسائل تقليدية أ
الشبكة المعلوماتية ويكون معاقبًا عليها  ) من قانون الجرائم اإللكترونية أحالت حينما ترتكب أي جريمة باستخدام15المادة (

 يشترط في هذه الحالة عدم وجود نص فيولكن ي قانون آخر إلى تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون اآلخر، أفي 
  قانون الجرائم اإللكترونية يعاقب على هذه الجريمة.

تقع على  التيوبمعنى آخر، فإنه يطبق على جرائم الذم والقدح والتحقير التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية  
مواد قانون على الجهات العامة كأشخاص معنوية عامة العقوبات المنصوص عليها في  والمكلف بخدمة عامة أوف العام الموظ

وذلك بناًء على اإلحالة القانونية  ) من قانون الجرائم اإللكترونية،11العقوبات، وليس العقوبة المنصوص عليها في المادة (
لعدم وجود نص في قانون الجرائم اإللكترونية وكذلك ) من قانون الجرائم اإللكترونية، 15المنصوص عليها في المادة (

 .)73(يعاقب على هذه الجرائم

ن تفسير عدم لزوم وجود شكوى (ادعاء بالحق الشخصي) لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم أ ويرى الباحثان
التي تقع على الجهات العامة كأشخاص معنوية  والمكلف بالخدمة العامة أو التي تقع على الموظف العام والقدح والتحقير

كما أن أثر  الحق العام فيها أقوى من الحق الشخصي،ويكون  ة وأجهزتها،هو أن جميع هذه الجرائم تمس هيبة الدول ،عامة
ويصل إلى الكيان المعتوي للدولة المكلف بالخدمة العامة  وهذه الجرائم يتعدى الجانب الشخصي للموظف العام أ

 ومؤسساتها العامة.

سب الرطت قيد الشكوى في جميع جرائم ) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي اشت10/4مما تقدم، ولكون المادة (
على كل  والقذف التي تقع على األشخاص بشكل مطلق، فهذا يعني لزوم وجود شكوى في جرائم القذف والسب التي تقع

وسواًء أكان  شخصًا عاديًا، شخص، سواًء أكان هذا الشخص طبيعيًا أم معنويًا، وسواًء أكان هذا الشخص موظفًا عامًا أم
ان المشرع اإلماراتي بتعديل نص ي، فإن الباحثين يوصوعليه .شخصًا معنويًا عامًا أم شخصًا معنويًا خاصًا هذا الشخص
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) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي بحيث يتضمن نصها ما يفيد صراحًة أن قيد الشكوى ال يسري على 10/4المادة (
كلف بالخدمة العامة واإلدارات والمؤسسات العامة، والدولة كأشخاص جرائم القذف والسب التي تقع على الموظف العام والم
ألن هذه ، سواًء أكانت وسيلة تقليدية أم إلكترونية ،هذه الجرائمبها معنوية عامة، بغض النظر عن الوسيلة التي ترتكب 

الحق العام فيها أقوى الي يكون وبالت الجرائم حينما تقع على الجهات المذكورة، فإنها تمس هيبة الدولة ومؤسساتها العامة،
 من الحق الشخصي.

وأخيرًا، يوصي الباحثان المشرع األردني بوضع نص صريح في قانون العقوبات يقضي برفع قيد االدعاء بالحق 
الشخصي على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير التي تقع على الموظف العام والمكلف بالخدمة 

سواًء أكانت  ،هذه الجرائم بها ترتكببغض النظر عن الوسيلة التي  ،معنوية عامةاإلدارات العامة والدولة كأشخاص العامة و
  تقليدية أم إلكترونية.

  الخاتمة

  أوًال : النتائج

ناًء من ستثوا .تقضي القواعد العامة في القانونين اإلماراتي واألردني بحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية -1
شكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه لتحريك الدعوى  هذه القواعد، اشترط المشرع اإلماراتي لزوم تقديم

واشترط المشرع  ،) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي10/4بنص المادة ( الجزائية في جرائم القذف والسب
جرائم الذم والقدح والتحقير  لتحريك الدعوى الجزائية فيدعاء بالحق الشخصي من المتضرر ااألردني لزوم وجود 

 .قانون العقوبات ) من364المادة ( بنص

األردنية بشأن لزوم قيد اختلفت األحكام الصادرة عن المحاكم العليا اإلماراتية عن تلك الصادرة عن محكمة التمييز  -2
لواقعة على األشخاص العاديين باستخدام جرائم القذف والسب افي االدعاء بالحق الشخصي) من عدمه الشكوى (

هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية، ثمة اختالف داخلي بين أحكام المحاكم العليا اإلماراتية في . الشبكة المعلوماتية
 بدرجاتهابين أحكام المحاكم األردنية  ًاتبين أيضًا أن هناك اختالف ،المسألة ذاتهاوفي  هذه المسألة، ومن جهة ثالثة

ذهب إلى اتجاٍه  سقاط الدعوى الجزائية، وبعضها اآلخرإسقاطها إفبعضها قضى بلزوم وجود الشكوى ورتب على  كافة؛
مغاير. 

) من قانون اإلجراءات الجزائية 10/4(لزوم وجود الشكوى المنصوص عليه في المادة  بعدم قضت محكمة تمييز دبي -3
 .باستخدام الشبكة المعلوماتيةالتي ترتكب والسب  جرائم القذف لتحريك الدعوى الجزائية في

قضت المحكمة االتحادية العليا اإلماراتية بهيئتها العامة ومحكمة النقض في أبو ظبي بلزوم وجود الشكوى المنصوص  -4
والسب الواقعة على جرائم القذف  لدعوى الجزائية في) من قانون اإلجراءات الجزائية لتحريك ا10/4(عليها في المادة 

قضت بأن التنازل عن الشكوى يسقط الدعوى الجزائية، وذلك  خاص العاديين باستخدام الشبكة المعلوماتية، كمااألش
قانون اإلجراءات الجزائية يعد الشريعة اإلجرائية العامة المنظمة إلجراءات المحاكمات الجزائية  إن -على سند من القول 

 ون. نصوص هذا القان ما لم يرد نص إجرائي خاص يقيد
لم تشترط بعض المحاكم األردنية وجود االدعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح  -5

والتحقير الواقعة على األشخاص العاديين باستخدام الشبكة المعلوماتية، ومن هذه المحاكم محكمة التمييز التي أصدرت 
 .2019حكمًا يتيمًا لها بهذا الشأن بسنة 

 ة على األشخاص العاديين باستخدامتصدت لجرائم الذم والقدح والتحقير الواقع التيطت غالبية المحاكم األردنية اشتر -6
باالدعاء  سقاط الحقإوجود ادعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية، وقضت بأن لزوم الشبكة المعلوماتية 

 ) من قانون العقوبات األردني.52و 364للمادتين ( سقاط الدعوى الجزائية، وذلك إعماًالإالشخصي ينبني عليه 
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جرائم الذم والقدح والتحقير في لزوم وجود ادعاء بالحق الشخصي من حيث إن ما ذهب إليه بعض القضاء األردني  -7
التي  يمكن تطبيقه على جرائم الذم والقدح والتحقير ) من قانون الجرائم اإللكترونية11المنصوص عليها في المادة (

 .قانون االتصاالت وقانون المطبوعات والنشر والتي تم النص عليها في تكب بوسائل إلكترونية،تر

على الشكوى (االدعاء بالحق الشخصي) كقيد على تحريك الدعوى صراحة لم تنص جميع القوانين اإلماراتية واألردنية  -8
الموظف العام والمكلف بخدمة عامة أو التي الذم والقدح والتحقير) التي تقع على (الجزائية في جرائم القذف والسب 

 على الدولة كأشخاص معنوية عامة. على اإلدارات العامة أوكذلك تقع 
عدم لزوم وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم القذف والسب الواقعة على بمحكمة تمييز دبي  قضت -9

 ية.الموظف العام والمكلف بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلومات
أنه ال يجوز تحريك  ،وقضاء محكمة النقض في أبوظبي ،يستفاد من قضاء المحكمة االتحادية العليا بهيئتها العامة -10

والسب الواقعة على الموظف العام والمكلف بخدمة عامة باستخدام الشبكة المعلوماتية إال  الدعوى في جرائم القذف
إليه هذا الموظف، وذلك الذي يتبع لممثل القانوني للشخص المعنوي بناًء على تقديم شكوى من الموظف العام أو من ا

 من قانون اإلجراءات الجزائية.  )10إعماًال لنص المادة (
جاء قضاء محكمة التمييز األردنية وقضاء محكمة التمييز اللبنانية مغايرًا لقضاء المحكمة االتحادية العليا وقضاء  -11

القدح الواقعة جواز مالحقة جرائم بكمتا التمييز األردنية واللبنانية صراحًة محقضت  حيث ،محكمة النقض في أبو ظبي
 .دون شكوى شخصيةعلى الموظف العام 

ن تفسير عدم لزوم وجود شكوى (ادعاء بالحق الشخصي) لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم أ يرى الباحثان -12
هو أن جميع  ،على الجهات العامةأيضًا التي تقع  دمة عامة أووالمكلف بخ والقدح والتحقيرالتي تقع على الموظف العام

 هذه الجرائم. بهابغض النظر عن الوسيلة التي ترتكب ، هذه الجرائم تمس هيبة الدولة وأجهزتها

  ثانيًا : التوصيات

) من قانون 20( تعديل المادةب ماراتية، نوصي المشرع اإلماراتيتعارض في أحكام المحاكم العليا اإل وقوعتفاديًا ل -1
 الدعوى الجزائية في جرائم مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي، لتنص صراحة على قيد الشكوى على تحريك

  القذف والسب التي تقع على األفراد العاديين.

يفيد  بحيث يتضمن نصها ما، ون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي) من قان10/4المشرع اإلماراتي بتعديل المادة (نوصي  -2
صراحًة أن قيد الشكوى ال يسري على جرائم القذف والسب التي تقع على الموظف العام والمكلف بخدمة عامة 

 ،هذه الجرائم بهابغض النظر عن الوسيلة التي ترتكب مة والدولة كأشخاص معنوية عامة، واإلدارات والمؤسسات العا
 سواًء أكانت تقليدية أم إلكترونية. 

ردني بتعديل نصوص القوانين األردنية التي جرمت وعاقبت على أفعال الذم والقدح والتحقير التي نوصي المشرع األ -3
/د من قانون المطبوعات 38ونص المادة  ،من قانون االتصاالت 75نص المادة ( اتيةترتكب باستخدام الشبكة المعلوم

جميع هذه النصوص ما يفيد لزوم وجود ، بحيث تتضمن )من قانون الجرائم اإللكترونية 11والنشر، ونص المادة 
  دعاء بالحق الشخصي لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح والتحقير التي تقع على األفراد العاديين.ا

نوصي المشرع األردني بوضع نص صريح في قانون العقوبات يقضي برفع قيد االدعاء بالحق الشخصي على تحريك   -4
والتي تقع كذلك  ،ئم الذم والقدح والتحقير التي تقع على الموظف العام والمكلف بخدمة عامةالدعوى الجزائية في جرا

سواًء أكانت  ،هذه الجرائم بهابغض النظر عن الوسيلة التي ترتكب  شخاص معنوية،على اإلدارات العامة والدولة كأ
 تقليدية أم إلكترونية.
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Abstract 

Based on the increase in defamation and insulting crimes worldwide and due to recent 
technological development, the Emirati and Jordanian legislators have criminalized acts of defamation 
and insult committed using the Internet and enacted punishments in special criminal laws. It is 
noticeable that these laws did not stipulate the necessity of a complaint (claiming personal right) to 
initiate a criminal case in the crimes of defamation and insult committed using the Internet, although 
the personal harm that results from these crimes is more than the general harm, what led to the 
existence of conflicts of rulings issued by the Emirati higher courts and the rulings of the Jordanian 
judiciary of all levels, on top of which is the Court of Cassation. 

Therefore, the current study came to address this problem. Having analyzed the legal texts related 
to the subject of the current study and having reviewed many judicial rulings issued by the Emirati and 
Jordanian courts, the current study reached many results, the most important of which was the 
existence of a clear conflict in the judgments issued by the Emirati and Jordanian judiciaries regarding 
the complaint (claiming personal right) as a restriction on initiating the criminal case of defamation 
and insult crimes committed using the Internet. 

Accordingly, the study suggested the Emirati and Jordanian legislators many recommendations, 
the most important of which were : to amend Article (20) of the Emirati Anti-Cyber and Information 
Technology Crimes Law to explicitly state the complaint as a restriction on initiating the criminal case 
of defamation and insult crimes committed on ordinary individuals and to amend the texts of 
Jordanian laws that criminalize and punish acts of defamation, slander and contempt committed using 
the Internet, so that all these texts include an explicit indication that there is a need for a claim for the 
personal right to initiate the criminal case in the crimes of defamation, insult and contempt committed 
on ordinary individuals. 

Keywords: Complaint, Personal right claim, Information network (the Internet), Defamation, Slander, 
and Contempt, Cybercrime, 
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  الهوامش
 
 .) من ذات القانون188و  359( تينالماداألردني، ونصي ) من قانون العقوبات 358نص المادة (انظر ) 1(

 .األردني ) من قانون العقوبات189المادة (انظر نص ) 2(

 .األردني) من قانون العقوبات 190و  360( تينالماد انظر نصي)  3(

رف وقد ع. ) من ذات القانون373ونص المادة (،  1987) لسنة 3قوبات اإلماراتي رقم () من قانون الع372المادة ( انظر نص )4(
حسني ،  .إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادًا علنيًا عمديًا"" جانب من الفقه القذف بأنه:

وعرف السب  .805،. ص2018ة العربية،القاهرة،دار النهض ،القسم الخاص، الطبعة الخامسة -محمود ، شرح قانون العقوبات
محمود ، شرح قانون العقوبات، حسني، ن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة "بأنه:" خدش شرف شخص واعتباره عمدًا دون أ

 ، الجميلي، لطيفةولمزيد من التفاصيل عن أركان جريمة القذف والسب في القانون اإلماراتي، أنظر، .907المرجع السابق، ص
وما  247،ص2015شرح قانون العقوبات اإلماراتي، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على األشخاص، اآلفاق المشرقة، الشارقة،

، الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات اإلماراتي، إثراء للنشر والتوزيع، البحر، ممدوحنظر كذلك او .بعدها
، الوجيز في شرح قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي، مكتبة الجامعة ، خلف، أحمد وما بعدها. وكذلك، 205،ص2011األردن،

 وما بعدها. 328ص ،2015الشارقة،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الجرائم الواقعة على األشخاص، شرح قانون العقوبات األردني، القسم الخاص محمد، ) نمور،5(
 .337،ص2017

على أنه: ( يجري المدعي العام المالحقات  1961) لسنة 9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم (23) نصت المادة (6(
 القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناًء على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه).

هناك نظامان: األول يسمى (نظام شرعية المالحقة أو النظام  ،تحريك الدعوى الجزائية) فيما يتعلق بصالحية  النيابة العامة في 7(
القانوني)  وفيه تلتزم النيابة العامة بإحالة كل ما تعلم به من جرائم إلى المراجع القضائية المختصة دون أن يكون لها أي سلطة 

ومن  .ياته ألن كل من يرتكب جريمة يقدم إلى القضاء حتمًايجابإولهذا النظام  .تقديرية حول مدى جسامة أو خطورة الجريمة
أما النظام الثاني  فيسمى (نظام  .سلبياته أنه قد تقام الدعوى على بعض األبرياء ممن تذكر اسماؤهم في اإلخبارات و الشكاوى

رية واسعة في تحريك أو عدم تحريك ستنسابية المالحقة أو النظام التقديري) وهو النظام الذي  يمنح  النيابة العامة سلطة تقديا
، شرح قانون المحاكمات الجزائية جوخدار،حسننظر ، ا .الدعوى الجزائية وفق ما تراه يتالءم مع مصلحة المجتمع الذي تمّثله

 وما بعدها. 64، ص1993األردني، الجزءان األول والثاني، دون دار نشر، عمان، 

 .67، المرجع السابق،صجوخدار،حسن) 8(

 . 1961) لسنة 9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم (2/1المادة ( انظر نص(9) 

اإلجراء الذي يتم بمقتضاه إحالة الدعوى إلى القضاء، ويقصد بمباشرة الدعوى ( استعمالها) السير في  ) يقصد بإقامة الدعوى10(
، الوجيز في الفاضل، محمد .اب حتى صدور حكم قطعي فيهاالدعوى واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باقتضاء حق الدولة في العق

 . 131، ص1977حسان،أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء األول، مطبعة اإل

  .198، ص2016شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة،  محمد، نمور،(11) 

 .83،ص2005، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان ،سعيد، كاملال)  بهذا المعنى أنظر 12(

 .154، ص، مرجع سابقالفاضل، محمد) 13(

 .330شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق، ص محمد، نمور، ،نظرا) بهذا المعنى 14(

لجدول  على أنه:( تستوفى رسوم المحاكم وفقًا 2008ة لسن 43رقم ) من نظام رسوم المحاكم النظامية األردني 4( ) تنص المادة15(
على أنه: (يستوفى من 2008) من جدول رسوم المحاكم النظامية لسنة 40( وتنص المادة .رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام)

وال  ،دعاوى البدائية الحقوقيةالمدعي بالحق الشخصي تبعًا للدعوى الجزائية الرسوم وفقًا للقواعد المطبقة على الرسوم في ال
 يحق له أن يمثل أمام المحكمة بصفته مدعيًا شخصيًا في اإلجراءات ما لم يدفع الرسوم).
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 ، موقع قسطاس.1996لسنة  403نظر قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ا) 16(

ولمزيد من التفاصيل حول ذلك في القانون األردني ،  .ماراتي) من قانون اإلجراءات الجزائية اإل12) هذا ما نصت عليه المادة (17(
 وما بعدها. 209شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق، ص محمد، نظر، نمور،ا

 .416،ص2012، الجرائم الواقعة على األشخاص،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،الجبور، محمدنظر، ابهذا المعنى  )18(

، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الكتاب األول،دار النهضة العربية، القاهرة سرور، أحمدنظر، االتفاصيل  ) لمزيد من19(
 .799،ص2016،

 ،منشورات موقع قسطاس.2020لسنة  2638قرار محكمة بداية عمان بصفتيها الجزائية واالستئنافية رقم  )20(

 .103،ص2015الجزائية الفلسطيني، منشورات جامعة بيرزيت، فلسطين،، شرح قانون اإلجراءات عبد الباقي، مصطفى )21(

ولمزيد من التفاصيل حول ذلك  في القانون األردني  .) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي15نصت على ذلك صراحًة المادة ( )22(
 .217شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق، ص  محمد، نظر، نمور،ا، 

) يعرف التنازل عن الشكوى أو التنازل عن االدعاء بالحق الشخصي بأنه : ( التعبير الصريح لصاحب الحق في تقديم الشكوى أو 23(
 نمور، ،نظرااالدعاء بالحق الشخصي عن إرادته ورغبته في عدم قيام اإلجراءات الجزائية أو عدم االستمرار فيها في حال قيامها). 

 .214المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق، ص شرح قانون أصول محمد،
لمزيد من التفاصيل عن التنازل عن الشكوى وأثر ذلك في . ) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي 16المادة ( انظر نص) 24(

ي اإلماراتي، اآلفاق غنام غنام، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجزائية االتحادو، قوراري فتيحةد. نظر،، االقانون اإلماراتي
، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي السعيد، محمد ،نظر كذلكاوما بعدها،و 60، ص،201،المشرقة، الشارقة

جريمة القذف والسب عبر جواهر، األميري،  ،نظر كذلكا، وما بعدها، و46، ص2014اإلماراتي، اآلفاق المشرقة، الشارقة ،
 .114،ص2020ومات، بحث منشور في المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر،اإلصدار الرابع عشر،وسائل تقنية المعل

 ) من قانون العقوبات األردني.53والمادة ( ،) من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي16نظر المادة (ا) 25(

 ، موقع قسطاس.1995لسنة  411نظر، قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ا ) بهذا المعنى26(

 وما بعدها. 209شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق، ص محمد، ) نمور،27(

 ،نظر ا) لمزيد من التفاصيل عن إقامة الدعوى المدنية بالتبعية مع الدعوى الجزائية  ومباشرتها وإجراءاتها أمام القضاء الجنائي، 28(
 وما بعدها.  43، ص 2014ر منشورة، جامعة الشرق األوسط،رسالة ماجستير غي ،محمدالنقيب، 

  .األردني /أ) من قانون االتصاالت75المادة ( انظر نص(29) 

، صالح باعقبة ،نظرالمزيد من التفاصيل حول ذلك  األردني.) من قانون االتصاالت 2المادة (انظر تعريف االتصاالت كما جاء في  (30)
في نصوص القوانين األردنية ذات الطابع اإللكتروني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ،جريمة الذم وإشكالية عقوباتها 

  وما بعدها. 24،ص2020اليرموك،

 .من ذات القانون /هـ)46المادة ( نصو، / د) من قانون المطبوعات والنشر 38المادة (انظر نص (31)  

لمزيد من التفاصيل حول و األردني .) من قانون المطبوعات والنشر 2المادة ( انظر تعريف المطبوعة اإللكترونية كما جاء في  (32)
  وما بعدها. 25ص ،مرجع سابق، صالح باعقبة،  نظراذلك، 

 .) من قانون الجرائم اإللكترونية األردني 15المادة ( انظر نص)  33(

 انون.من ذات الق )191(المادة ، ونص من قانون العقوبات األردني )196(المادة  انظر نص) 34(

بشأن  2012لسنة 5المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية طبقًا للمرسوم رقم ميثاء، الشيباني،  )35(
 .19، ص2018مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة،

لجرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر مواقع التواصل االجتماعي، بحث منشور في مجلة الطبيعة الخاصة محمد،  الخوالدة، )36(
 .302، ص2019، سنة 28، المجلد 2الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية، الجامعة األردنية، العدد 
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) من قانون الجرائم اإللكترونية 5المادة ( نصو، ماراتي) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإل21نص المادة (انظر ) 37(

 .األردني 
) جرم التشريع األردني أفعال الذم والقدح والتحقير  التي ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية  وعاقب عليها في ثالثة نصوص هي ( 38(

من قانون  11نشر ونص المادة /هـ من قانون المطبوعات وال46 و/د 38من قانون االتصاالت ونصا المادتين  75نص المادة 
من القانون األخير الذي أحال في تطبيق العقوبة إلى أي قانون  15باإلضافة إلى نص رابع هو نص المادة  ،الجرائم اإللكترونية

 آخر). 
ميثاء الشيباني،مرجع  :، مشار لذلك لدى22/2/2016تاريخ ، أمام محكمة تمييز دبي 2016) لسنة 81) الطعن رقم (39(

 .62ق،صساب
تم االطالع على هذا الطعن من خالل الموقع  .أمام المحكمة االتحادية العليا بدائرتها الجزائية  2016) لسنة 333) الطعن رقم (40(

-https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court اإللكتروني للمحكمة
interpretations.aspx#page=1 

 ، منشورات موقع قسطاس.2019/ 648قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم  (41)
 ،منشورات موقع قسطاس. 176/2021محكمة بداية الزرقاء بصفتيها الجزائية واالستئنافية رقم  ) قرار42(

 موقع قسطاس.، منشورات 2019/  4062) قرار محكمة بداية عمان بصفتيها الجزائية واالستئنافية رقم 43(

، وقرار محكمة بداية عمان بصفتيها الجزائية  176/2021محكمة بداية الزرقاء بصفتيها الجزائية واالستئنافية رقم  ) قرار44(
 ، منشورات موقع قسطاس.2019/  4062واالستئنافية رقم 

تم االطالع على هذا القرار كامًال من  .2017لسنة 190) قرار الهيئة العامة في المحكمة االتحادية العليا الصادر في الطعن رقم45(
-https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/eة للمحكم خالل الموقع اإللكتروني

services/latest-court-interpretations.aspx#page=1 
االطالع على هذا الطعن من خالل الموقع تم  .أمام محكمة النقض في أبو ظبي بصفتها الجزائية 2018لسنة  773) الطعن رقم 46(

  https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts.aspx القضاء في أبو ظبي  ةاإللكتروني لدائر

 .65مرجع سابق، ص،المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية ميثاء، الشيباني،  )47(

/  6766، الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان ، والقرار رقم 4095/2017القرار رقم  ،ومن هذه القرارات على سبيل المثال (48)
الصادر عن محكمة بداية  جزاء عمان  بصفتها  2020/ 411الصادر عن  محكمة استئناف جزاء عمان ، والقرار رقم   2020

 433/2020بصفتها االستئنافية ، والقرار رقم   الصادر عن محكمة بداية  جزاء عمان 2020/ 446االستئنافية ، والقرار رقم 
الصادر عن محكمة بداية  جزاء الرصيفة   2020/ 439الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية ،والقرار رقم 

صادر عن ال 137/2016الصادر عن محكمة بداية جزاء الرصيفة، والقرار رقم  37/2018بصفتها االستئنافية ، والقرار رقم 
 21004/2019الصادر عن محكمة صلح جزاءعمان ، والقرار رقم  5963/2020محكمة بداية جزاء جنوب عمان، والقرار رقم 

 الصادر عن محكمة صلح جزاءعمان.

  منشورات موقع قسطاس. ،439/2020بهذا المعني جاء في قرار محكمة بداية الرصيفة بصفتيها الجزائية االستئنافية رقم  (49)

 منشورات موقع قسطاس. ،)439/2020فتها االستئنافية رقم () بهذا المعني جاء في قرار محكمة بداية جزاء الرصيفة بص50(

 منشورات موقع قسطاس. ،)439/2020فتها االستئنافية رقم () بهذا المعني جاء في قرار محكمة بداية جزاء الرصيفة بص51(

) ،وقرار محكمة بداية جزاء الرصيفة بصفتها االستئنافية 4095/2017اف عمان رقم (بهذا المعنى جاء في قرار محكمة استئن (52) 
منشورات موقع  ، 21004/2019منشورات موقع قسطاس، وقرار محكمة صلح عمان بصفتها الجزائية رقم  ،) 439/2020رقم (

  قسطاس.

  .) من قانون العقوبات األردني52/1المادة ( انظر نص (53)

  منشورات موقع قسطاس. ،2329/2020جاء في قرار محكمة صلح غرب عمان بصفتها الجزائية رقم  بهذا المعني (54) 
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 منشورات موقع قسطاس. - ) 21004/2019) بهذا المعني جاء في قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم ( 55(

 وقع قسطاس..منشورات م ،)21004/2019) بهذا المعنى أنظر بما جاء في قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم (56(

  منشورات موقع قسطاس. ،5963/2020بهذا المعني جاء في قرار محكمة صلح عمان بصفتها الجزائية رقم  (57)

 منشورات موقع قسطاس. ،)439/2020فتها االستئنافية رقم () بهذا المعني جاء في قرار محكمة بداية جزاء الرصيفة بص58(

 منشورات موقع قسطاس. ،)2329/2020ء غرب عمان رقم (ح جزا) بهذا المعني جاء في قرار محكمة صل59(

 منشورات موقع قسطاس. ،)2329/2020ح جزاء غرب عمان رقم () بهذا المعني جاء في قرار محكمة صل60(

 ،)411/2020( ) وقرارها رقم433/2020) بهذا المعني جاء في قرار محكمة بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية رقم (61(
 ع قسطاس.منشورات موق

على أنه: ( يجري المدعي العام  1961) لسنة 9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم ( 23) نصت المادة (62(
المالحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناًء على أمر من وزير العدلية أو أحد 

 رؤسائه).
هذه النصوص ينطبق للمعاقبة على أفعال الذم والقدح والتحقير التي ترتكب بوسائل إلكترونية، وذلك حين تزاحمها  ) لمعرفة أي من63(

جريمة الذم وإشكالية عقوباتها في نصوص القوانين األردنية ذات صالح، نظر، باعقبة،ا ،لالنطباق على األفعال الجرمية المذكورة
 وما بعدها. 63ص ،، مرجع سابق الطابع اإللكتروني

 وما بعدها. 62ميثاء الشيباني،مرجع سابق،ص :مشار لذلك لدى ،81/2016قرار محكمة تمييز دبي بصفتها الجزائية رقم  (64)
نظر التعريف الموسع لهما كما جاء في ا ،) لمعرفة من هو الموظف ومن هو الشخص الذي يأخذ  حكمه في المجال الجنائي 65(

 .1987) لسنة 3من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي  رقم ( )1مكررًا  6و  6و 5المواد (
تم االطالع على هذا الطعن من خالل الموقع  .أمام محكمة النقض في أبو ظبي بصفتها الجزائية  2013لسنة  369) الطعن رقم 66(

  https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts.aspx القضاء في أبو ظبي  ةاإللكتروني لدائر

تم االطالع على هذا الطعن من خالل الموقع  -أمام محكمة النقض في أبو ظبي بصفتها الجزائية  2010لسنة  582) الطعن رقم 67(
  https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts.aspx القضاء في أبو ظبي  ةاإللكتروني لدائر

تم االطالع على هذا الطعن من خالل الموقع  .لجزائية أمام محكمة النقض في أبو ظبي بصفتها ا 2017لسنة  6) الطعن رقم 68(
  https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts.aspx القضاء في أبو ظبي  ةاإللكتروني لدائر

 .1971) لسنة 10من قانون المحكمة االتحادية العليا رقم ( ) 65المادة (ُتشكل هذه الهيئة العامة بموجب ) 69(

ء محكمة النقض في أبو ظبي والمحكمة االتحادية العليا ال يتفق مع قضاء محكمة التمييز اللبنانية التي أن قضا يرى الباحثان )70(
قضت صراحًة بعدم لزوم وجود ادعاء بالحق الشخصي أو شكوى من المتضرر لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم والقدح 

ولة أجنبية أو بحق رئيس الدولة أو تقع على المحاكم أو الهيئات والتحقير التي ترتكب بالنشر بالمطبوعات بحق  رئيس أي د
المنظمة أو الجيش أو اإلدارات العامة أو تقع على أي موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، ألن المادة 

تحقير التي تقع على الفئات المذكورة ) من قانون العقوبات لم تشترط لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الذم  والقدح وال386(
هذا القرار  .1971) لسنة 19نظر قرار محكمة التمييز اللبنانية بصفتها الجزائية رقم (. ا وجود شكوى شخصية من المتضرر

 .انية قاعدة بيانات مركز االبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية  التابع للجامعة اللبن -مأخوذ عن الموقع اإللكتروني 
وقالت المحكمة في حكمها هذا " إن المراد من موظف  .1954) لسنة 19( ) قرارمحكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم 71(

السلطة العامة كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة وال يدخل في ذلك سوى رجال السلطة القضائية وكبار 
إنما يدخلون في عداد الموظفين  ،اإلدارية ، وإن الجنود ال يدخلون في عداد موظفي السلطة العامةرجال السلطة التنفيذية و

 ".1951من قانون العقوبات لسنة  188المنصوص عليهم في الفقرة األولى من المادة 
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 2016ة لسن 380و 2020 ةلسن 27نظر قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية  التي صدرت بهذا الشأن بموجب األرقام: (ا) 72(

ة لسن 4121و 2017ة لسن 2795و 2017ة لسن 147و 2016ة لسن 1697و 2013ة لسن 519و 2016ة لسن 1496و
 موقع قسطاس. ،)2018

 .) من قانون الجرائم اإللكترونية15المادة ( انظر) 73(

 
  

Arabic References in English 

First: Books 
Sorour, Ahmed  (. 2016). Mediator in the Criminal Procedure Law, Book One, Dar Al-Nahda Al-

Arabiya, Cairo. 
Khalaf, Ahmad. (2015). Al Wajeez in Explaining the UAE Federal Penal Code, University Library, 

Sharjah.  
Joukhdar, Hassan. )1993( . Explanation of the Jordanian Criminal Procedure Law, Parts 1 and 2, 

without a publishing house, Amman. 
Qurari, Fatihah and Ghannam, Ghanem. (2010). General Principles in the UAE Federal Criminal 

Procedure Law, Bright Prospects, Sharjah . 
Al-Saeed, Kamel. (2005). Explanation of the Code of Criminal Procedure, House of Culture, Amman. 
Al-Jumaili, Latifa. (2015). Explanation of the UAE Penal Code, Special Section, Crimes against 

Persons, Bright Prospects, Sharjah. 
Nammour, Muhammad. (2016). Explanation of the Code of Criminal Procedure, House of Culture for 

Publishing and Distribution, Amman, 4th edn. 
Al-Saeed, Muhammad. (2014). Al-Wajeez in Explaining the UAE Federal Penal Procedures Law, 

Bright Prospects, Sharjah. 
Al-Fadhel, Muhammad, (1977). Al-Wajeez in the Fundamentals of Criminal Trials, Part 1, Al-Ihsan 

Press. 
Nammour, Muhammad. (2017). Explanation of the Jordanian Penal Code, Special Section on Crimes 

against Persons, Dar Al Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman. 
Al-Jabour, Muhammad. (2012). Crimes against Persons, Wael Publishing and Distribution House, 

Amman. 
Hosni,  - Mahmoud. (2018). Explanation of the Penal Code - Special Section, 5th edn., Dar Al-Nahda 

Al-Arabiya, Cairo. 
Abdel-Baqi, Mustafa. (2015). Explanation of the Palestinian Criminal Procedures Law, Birzeit 

University Publications, Palestine. 
Al-Bahr, Mamdouh. (2011). Crimes against Persons in the UAE Penal Code, Ithraa for Publishing and 

Distribution, Jordan. 
 
Second: Scientific Thesis and Research 

 Al-Amiri, Jawaher. (2020). The crime of defamation and insult by means of information 
technology, a research published in the Academic Journal of Research and Publishing, 
the 14th edn. 



 959 احجيلة والعدوان    
 

 

 
Ba Aqbah, Saleh. (2021). The Crime of Defamation and Its Problematic Penalties in the Texts 

of Jordanian Laws of an Electronic Character, Unpublished Master Thesis, Yarmouk 
University. 

Al-Khawaldeh, Muhammad. (2019). The Special Nature of the Crimes of Defamation, and 
Humiliation Committed through Social Media, a research published in the Journal of the 
Islamic University for Sharia and Legal Studies, Issue 2, Volume 28. 

Al-Shaibani, Maitha. (2018). Criminal Responsibility for the crimes of insulting and 
defamation by electronic means in accordance with Decree No. 5 of 2012 regarding 
combating information technology crimes, Unpublished Master Thesis, United Arab 
Emirates University. 

 

Third: Laws 

UAE Penal Code No. 3 of 1987. 
UAE Criminal Procedures Law No. 35 of 1992. 
Jordanian Penal Code No. 16 of 1960. 
Jordanian Code of Criminal Procedures No. 9 of 1961. 
Egyptian Penal Code No. 58 of 1937. 
Lebanese Penal Code No. 340 of 1943. 
Egyptian Criminal Procedure Law No. 150 of 1950. 
UAE Information Technology Crimes Law No. 5 of 2012. 
Jordan's Cybercrime Law No. 27 of 2015. 
Jordanian Telecommunications Law No. 13 of 1995. 

 



  



 985 - 961ص ص  2021، 4، العدد 30المجلد   "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جلة أبحاث اليرموكم

 

  جريمة الذم اإللكتروني وإشكالية عقوباتها في التشريع األردني
  
    صالح خالد باعقبةو *عبدالله محمد احجيلة

  27/6/2021 تاريخ القبول   23/2/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

الوسائل اإللكترونية كالهواتف المحمولة والحواسيب، ويعتدي من خاللها على سمعة األشخاص قد يسيئ البعض استخدام 
المادة المعينة التي تنال من  واعتبارهم بنطاق واسع، وذلك لما تلعبه هذه الوسائل من دوٍر هام في تسهيل وتسريع إرسال ونشر محتوى

  شرف األشخاص وكرامتهم.

اإللكترونية ودورها في تسهيل وتسريع إرسال ونشر محتوى المادة المعينة التي تنال من شرف وانطالقًا من خطورة الوسائل 
األشخاص وكرامتهم، تبرز أهمية ُتجريم أفعال الذم اإللكتروني والمعاقبة عليها في نصوص التشريع األردني التي وردت في قانون 

ولكن وعلى الرغم من أهمية هذه النصوص في . ون الجرائم اإللكترونيةلنشر وقانالعقوبات وقانون االتصاالت وقانون المطبوعات وا
، وتضمنت يالحظ عليها أنها تعددت فإنهتوفير الحماية الجنائية لشرف األشخاص وكرامتهم من مسيئي استخدام الوسائل اإللكترونية، 

 ية من حيثترتب عليه إشكالية تعارض األحكام القضائأدنى تنسيق بينها، األمر الذي  عقوبات مختلفة لجريمة الذم اإللكتروني دون
  واجب التطبيق على جريمة الذم اإللكتروني مع استبعاد غيره من النصوص األخرى.تحديد النص القانوني 

 إن تعدد النصوص العقابية وتزاحمها لالنطباق على جريمة الذم اإللكتروني يعتبر هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد توصلت 
 الظاهري للنصوص، وينبغي لفض هذا التنازع تطبيق مجموعة من القواعد األصولية في التفسير والتطبيق كقاعدة من قبيل التنازع

تعديل نص  ت هذه الدراسة عدة مقترحات أهمهاوقد قدم .دة النص الالحق يغلب على السابقالنص الخاص يغلب على العام، وقاع
تطبيق نص هذه المادة على سائر النصوص الواردة لتتضمن عبارة تفيد بإعطاء أولوية اإللكترونية بحيث  ) من قانون الجرائم11المادة (

/أ) من قانون االتصاالت، وبهذا التعديل ُتعالج 75في القوانين األخرى لالنطباق على جريمة الذم اإللكتروني، وال سيما نص المادة (
  الذم اإللكتروني وما يستتبع ذلك من تعارض في األحكام القضائية.إشكالية تزاحم النصوص العقابية على جريمة 

  .النص الالحق يغلب على السابقتعدد العقوبات،  ،: الذم اإللكتروني، الوسائل اإللكترونية، الجرائم اإللكترونيةالكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

تعتبر جرائم الّذم والقدح والّتحقير من أكثر الجرائم ارتكابًا في وقتنا الحاضر، وال سيما تلك التي ترتكب بالوسائل 
كالهواتف المحمولة والحواسيب، حيث ُتستخدم هذه الهواتف والحواسيب كوسائل لتبادل الرسائل المرئية اإللكترونية 

الوسائل  أن هذه في وال شك .سائل مزودة بخدمة اإلنترنت أم الانت هذه الووالمقروءة والمسموعة بين األشخاص، سواًء أك
تتضمن ذمًا أو قدحًا  (sms)رسل بواسطتها رسائل عادية ُتالهواتف المحمولة العادية التي تتسع لتشمل على سبيل المثال 

أو تحقيرا، وكذلك الهواتف المحمولة الذكية المزودة بخدمة اإلنترنت التي ُتمّكن من الدخول إلى المواقع والمطبوعات 
  اإللكترونية وإرسال أو نشر محتوى الذم من خاللها.

                                                        
 

  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
 بإشراف الدكتور عبدالله محمد احجيله. جامعة اليرموك،، كلية القانون في للطالب صالح خالد باعقبةمن رسالة ماجستير  بحث مستل  
  اليرموك، إربد، األردن.كلية القانون، جامعة 
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التي ُتمكن من إرسال محتوى ذم  المزودة بخدمة اإلنترنتالمحمولة الهواتف  كما تتسع هذه الوسائل اإللكترونية لتشمل
كالفيسبوك، والتويتر، واليوتيوب، والواتساب،  عبر مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي بواسطة اإليميل أوأو نشره 

نه إالقول ومن هنا يمكن  .السكايب، والفايبر، والسناب تشاتوالفيسبوك ماسنجر، واالنستغرام، والوي تشات، والتيك توك، و
عب وهذه الوسائل تل .المتصور إسناد مادة معينة تنال من شرف األشخاص وكرامتهم بإحدى الوسائل اإللكترونيةأصبح من 

  .رسال ونشر محتوى المادة المعينة التي تنال من شرف األشخاص وكرامتهمإدورًا هامًا في تسهيل وتسريع 

رسال ونشر محتوى المادة المعينة التي تنال من إوانطالقًا من خطورة الوسائل اإللكترونية ودورها في تسهيل وتسريع 
شرف األشخاص وكرامتهم، تبرز أهمية ُتجريم أفعال الذم اإللكتروني والمعاقبة عليها في نصوص التشريع األردني فهو جرمها 

ولكن وعلى  -بمقتضى نصوص قانون العقوبات وقانون االتصاالت وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم اإللكترونية، 
تخدام الوسائل الرغم من أهمية هذه النصوص في توفير الحماية الجنائية لشرف األشخاص وكرامتهم من مسيئي اس

   يالحظ عليها أنها تعددت وتضمنت عقوبات مختلفة لجريمة الذم اإللكتروني دون أدنى تنسيق بينها. فإنه اإللكترونية

  مشكلة الدراسة

أنه بالغ في تكرار تجريم  الذم اإللكتروني والمعاقبة عليهامشرع األردني في تجريم أفعال من المالحظ على سياسة ال
وقد وردت هذه العقوبات في  .ها بعقوبات تختلف نوعًا ومقدارًافهو جرمها وعاقب علي -هذه األفعال والمعاقبة عليها 

نصوص جزائية وردت في قانون العقوبات وقانون االتصاالت وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم اإللكترونية، وجميع 
حوت هذه  لالنطباق على جريمة الذم اإللكتروني دون أدنى تنسيق بينها، سيما أن غالبية القوانين التي هذه النصوص تتزاحم

وجاءت هذه القوانين خالية من نص يعطي األولوية في التطبيق لنص على  .لزمرة القوانين الجنائية الخاصة تنتميالنصوص 
  آخر، وخلت كذلك من نص يحيل إلى تطبيق العقوبة األشد المنصوص عليها في أي قانون من هذه القوانين.

احم النصوص العقابية على جريمة الذم اإللكتروني، سالف الذكر أدى إلى ظهور إشكالية تزإن منهج المشرع األردني 
واجب التطبيق على جريمة الذم  ئية من حيث تحديد النص القانونيوقد ترتب على ذلك وجود تعارض في األحكام القضا

وقد أدى هذا التعارض إلى اختالف األحكام الصادرة عن القضاء األردني  .اإللكتروني واستبعاد غيره من النصوص األخرى
) 75بشأن العقوبة التي يتعين تطبيقها على جريمة الذم اإللكتروني، فبعضها أشار إلى تطبيق العقوبة المقررة بنص المادة (

المطبوعات والنشر، /هـ) من قانون 46(العقوبة المقررة بنص المادة  وبعضها الثاني، أشار إلى تطبيق من قانون االتصاالت،
  ) من قانون الجرائم اإللكترونية.11العقوبة المقررة بنص المادة (أكد تطبيق  وبعضها الثالث

 تساؤالت الدراسة

هل تعتبر الوسائل اإللكترونية المنصوص عليها في بعض القوانين األردنية كقانون االتصاالت وقانون الجرائم اإللكترونية  -1
  ضروريًا لقيام الركن المادي المكون لجريمة الذم المنصوص عليها في هذه القوانين؟ عنصرًا

  ؟اإللكتروني في القوانين األردنيةما مدى التباين بين العقوبات المقررة لجريمة الذم  -2

ال الذم اإللكتروني أفعذات الطابع اإللكتروني التي جرمت يعي بين نصوص القوانين األردنية ما مدى التنسيق التشر -3
  ؟وعاقبت عليها

؟ الظاهري للنصوص من قبيل التنازعالنصوص العقابية وتزاحمها لالنطباق على جريمة الذم اإللكتروني تعدد هل يعتبر  -4
  ؟إزالة هذا التنازع الظاهري ما السبيل إلى ،كان األمر كذلكوإذا 

  ؟ بيقها على جريمة الذم اإللكترونيبشأن العقوبة التي يتعين تط حكام القضاء األردنيأما مدى تعارض  -5
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  أهمية الدراسة

تحاول التوفيق بين نصوص التشريع األردني التي وردت في قانون العقوبات وقانون  من أنهاتبرز أهمية هذه الدراسة 
االتصاالت وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم اإللكترونية، ألن جميع هذه النصوص تتزاحم لالنطباق على جريمة 

ذه النصوص تنتمي لزمرة القوانين الجنائية الذم اإللكتروني دون أدنى تنسيق بينها، سيما أن غالبية القوانين التي حوت ه
  الخاصة، ومن الصعوبة بمكان تطبيق قاعدة النص الخاص يغلب على النص العام في هذه الحالة.

  أهداف الدراسة

وبيان مظاهر إشكالية تعدد وتنوع عقوبات جريمة الذم  ،تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية جريمة الذم اإللكتروني
وبالتالي فإن من أهداف هذه الدراسة معالجة إشكالية تزاحم عقوبات جريمة الذم اإللكتروني،  .يةالقوانين األردن اإللكتروني في

  واجب التطبيق على جريمة الذم اإللكتروني واستبعاد غيره من النصوص األخرى.لك من خالل تحديد النص القانوني وذ

 منهج الدراسة

وذلك من خالل تحليل جميع نصوص القوانين األردنية المتعلقة بجريمة الذم  التحليلي،بع في هذه الدراسة المنهج تُّا
 واجب اإللكتروني وعقوباتها، وذلك وفقًا للقواعد األصولية في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها لتحديد النص العقابي

  .التطبيق على جريمة الذم اإللكتروني واستبعاد غيره من النصوص

  موضوعية للدراسةالحدود ال

 وتنوع عقوبات جريمة الذم اإللكتروني، ومظاهر إشكالية تعدد أركان في بيانينحصر نطاق موضوع هذه الدراسة 
من خالل تحديد  ، وذلكجريمة الذم اإللكتروني في القوانين األردنية، ومعالجة إشكالية تزاحم عقوبات جريمة الذم اإللكتروني

   .غيره من النصوص على جريمة الذم اإللكتروني واستبعاد واجب التطبيقالنص القانوني 

  الدراسات السابقة

 احث شرف صابر طهميزةدراسة الب األولى :من دراستنا دراستان ًاقريب ًامن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع
تم تقسيم  وقد .2016جامعة الشرق األوسط،  ،لة ماجستيررسا ،"جرائم الذم والتحقير عبر الوسائل اإللكترونية" المعنونة

والثاني هو ، جرائم الذم والقدح والتحقيرة لحكام العامول هو األاأل ،فصول ةلى ثالثإمن حيث الموضوع  ةالدراسهذه 
حكام أ إلىلى التعرف ة إوقد هدفت هذه الدراس ة.لكترونيثبات الجرائم اإلإ والثالث ،لهذه الجرائمة والعالني ةالخاص عةالطبي

 وقد ة،لكترونيحكام الجرائم اإلأالمشرع الفلسطيني في تشريع  توفيقوبيان مدى  لسطيني،في التشريع الف ةالجرائم المذكور
أوصت الدراسة وقد  اإللكترونية. ثبات جرائم الذم والقدح والتحقيرإصعوبه  -هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها توصلت

  ة هذه الجرائم.مواجهل ةفعالوضع قوانين بعدة توصيات أهمها 

 دحلكترونية الرتكاب جرائم الذم والقالوسائل اإل" :وعنوانهاشرف على قوقزة أباحث لل فهيالثانية  دراسةأما ال
فصول ثالثة لى إتم تقسيمها و .2016 ،، دار المناهج للنشر"ريع األردني واالتفاقيات الدوليةكتروني في التشلير اإلقوالتح

جرائم الذم والقدح  طبيعة ول فيها عنالفصل األويتكلم  .جرائم الذم والقدح والتحقيرماهية  يتناول تمهيدي فصلب ةمسبوق
فقد  ما الفصل الثالثأ .جرائي لهذه الجرائماالطار اإل عن الثانيويتكلم الفصل  ،ةكترونيلعبر الوسائل اإل ةوالتحقير المرتكب

  هذه الجرائم. ةمكافحالتعاون الدولي في تكلم فيه الباحث عن 

جريمة الذم  عقوبات تزاحم هي إشكالية جديدة إشكالية أوضحت في أنها هاتين الدراستين دراستنا عنوتختلف 
وذلك من خالل  ،هذه اإلشكالية معالجةحلوًال ل قدمت دراستنا ،وبناًء على هذه اإلشكالية .في القوانين األردنية اإللكتروني

لذلك جاءت دراستنا بإضافة  مع استبعاد غيره من النصوص. التطبيق على جريمة الذم اإللكترونيواجب  النص القانونيبيان 
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عملية  علمية جديدة في مجال القانون الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية،ألنها قدمت العديد من الحلول لمعالجة إشكالية
   .في القوانين األردنية نصوص العقابية لجريمة الذم اإللكترونيال وهي مشكلة تزاحم ،حقيقية تواجه القضاء األردني يوميًا

 خطة الدراسة

مباحث، تناولنا في األول أركان جريمة الذم اإللكتروني في التشريع األردني، وأوضحنا  ةتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث
في الثاني إشكالية عقوبات جريمة الذم اإللكتروني في التشريع األردني، وقد حاولنا في الثالث معالجة إشكالية عقوبات جريمة 

  الذم اإللكتروني في التشريع األردني.

  مة الذم اإللكتروني في التشريع األردنيالمبحث األول: أركان جري

) 16جرم المشرع األردني أفعال الذم والقدح والتحقير في الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات رقم (
جرائم الذم والقدح ) 199- 188، حيث أوضحت المواد ("الجرائم الواقعة على السلطة العامة" تحت عنوان 1960لسنة 

إسناد مادة معينة إلى " :الذم هوإن ) لتعريف الذم بقولها 188/1أحكامها القانونية، وقد تصدت المادة ( نتوبيوالتحقير 
شخص ما، ولو في معرض الشك واالستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم، 

  .)1("أم ال أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب عليها سواًء

لمصطلح (القذف) الذي استخدمته بعض التشريعات  سالف الذكر إلى حٍد ما مع التعريف الفقهيويتفق التعريف 
وقد عرف جانب  .لذم الذي استخدمه المشرع األردنيكمصطلح مرادف ل) 2( المصريالتشريع و كالتشريع اإلماراتيالمقارنة 
، وعرفه "إسناد فعل إلى الغير يعد جريمة ويقرر له القانون عقوبة جنائية" :بأنهالقذف ) Mahmoud( )3، 1984(ه من الفق

جميع األفعال الجرمية التي تشكل عدوانًا وهجومًا على اعتبار " بأنه:) Al-Shathly, ()4 1994( جانب آخر من الفقه
طريق الكالم أو الرسومات أو األشخاص وعلى كرامتهم وشرفهم، ويكون ذلك عن طريق اإلشارات واإليماءات أو عن 

  ."الحركات أو بواسطة النشر

المادة ومن الجدير ذكره أن المشرع اليمني استخدم مصطلح (السب) ليعطي معنى الذم والقذف معًا، حيث عرفت 
صادقة إسناد واقعة جارحة للغير ولو كانت " :نهأالسب ب 1994) لسنة 4) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (291(

ألوجبت عقاب من أسندت إليه قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره 
  ."دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه

ناد مادة سالفة الذكر يتضح أن الركن المادي المطلوب لقيام جريمة الذم يتوافر حين إسومن مجمل تعاريف فعل الذم 
              )5( شأن ذلك النيل من شرفه وكرامته أو تعريضه لبغض الناس وازدرائهم له معينة إلى الغير بأي وسيلة، ويكون من

Al-Hayt, 2018).(  

لتوافر الركن المادي المكون  فإن وسيلة ارتكاب الجريمة ال تعتبر عنصرًا من العناصر المطلوبة ،ووفقًا للقواعد العامة
على سبيل االستثناء لقيام جريمة معينة وجود شرط مفترض ال تقوم الجريمة إال ولكن قد يشترط القانون أحيانًا  للجريمة،

بتوافره، وبمعنى آخر فإن الركن المادي للجريمة ال يتحقق إال بوجود هذا الشرط، وهذا ما فعله المشرع األردني حينما 
) من قانون 11ورة ارتكابها بوسيلة إلكترونية، وقد جاء هذا الشرط في المادة (اشترط لقيام جريمة الذم اإللكتروني ضر

 /د38( والمادتين 1995) لسنة 13) من قانون االتصاالت رقم (75والمادة ( ،2015) لسنة 27الجرائم اإللكترونية رقم (
أن هذه الوسيلة هي التي ُتميز جريمة الذم  في وال شك .1998) لسنة 8) من قانون المطبوعات والنشر رقم (/هـ46و

فإن  ،وبناًء على ما تقدم .لمشرع األردني في قانون العقوباتاإللكتروني عن جريمة الذم بصورتها التقليدية التي نص عليها ا
والركن  ،)المطلب األول(الركن المادي في جريمة الذم اإللكتروني : عونا إلى تقسيمه إلى مطلبين هماهذا المبحث يد

  في جريمة الذم اإللكتروني (المطلب الثاني). المعنوي
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  جريمة الذم اإللكتروني المطلب األول: الركن المادي في

) 75) من قانون الجرائم اإللكترونية والمادة (11) من قانون العقوبات األردني والمادة (188من التنسيق بين المادة (
يتضح أن الركن المادي لجريمة الذم  ،/هـ) من قانون المطبوعات والنشر46و/د 38( من قانون االتصاالت والمادتين

إلى شخص من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس  ةني يتكون من فعل إسناد مادة معيناإللكترو
فإن الركن المادي  ،معنى آخروب .موضوعها من خالل وسيلة إلكترونيةواحتقارهم له، ويشترط أن يتم إسناد هذه المادة و

هما فعل اإلسناد والوسيلة اإللكترونية التي تستخدم الرتكاب هذا الفعل، لذم اإللكتروني يتكون من عنصرين المكون لجريمة ا
بقانون  (أي الذم المجرم ادي المكون لجريمة الذم التقليديعنصر العالنية في الركن الم أنه يتعين توافرعلى وينبغي التنبيه 

  :وهذا ما سنوضحه كما يلي .العقوبات)

   : فعل إسناد مادة معينة لشخص معينأوًال

 ،إلى شخص معين بأي طريقة كانتتعبير عن فكرة من خالل نسب أمر معين أو واقعة معينة  بأنهيعرف فعل اإلسناد 
ويستوي كذلك أن  .)التلميح(ضمني  وبشكل صريح أاًء تم فعل اإلسناد كانت قوًال أو فعًال أو كتابًة أو إشارًة، وسوسواًء 

لشخص حقيقي وليس لشخص  ًاهنا هو أن يكون فعل اإلسناد موج يكون فعل اإلسناد بصيغة القطع أو الشك، ولكن المهم
ولو  لى شخص،إالذم هو إسناد مادة معينة " :) من قانون العقوبات األردني بقولها188خيالي، وهذا ما عبرت عنه المادة (

شخصًا طبيعيًا أو  يستوي لتوافر فعل اإلسناد أن يكون الشخص المسند إليه هذا الفعل، كما "في معرض الشك واالستفهام
  ).(Al-Nawaisa, 2017 )6(معنويًا، ولكن يجب أن يكون هذا الشخص محدد تحديدًا كافيًا 

) من قانون العقوبات األردني أن يكون 188(ويشترط لتوافر الركن المادي المكون لجريمة الذم وفقًا لنص المادة 
موضوع اإلسناد واقعة تنال من شرف الشخص وكرامته أو ُتعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم، وسواء أكانت تلك المادة 

يتعين أن ُتمس صفة في  ،جريمة تستلزم العقاب عليها أم ال، وحتى ينال موضوع اإلسناد من اعتبار الشخص المعتدى عليه
الشخص يكون لها اعتبار في رفع قدره وقيمته، واالعتبار ما هو إال الشعور بالقيمة اإلنسانية والكرامة، وهذه القيمة تدخل 

  .Ahmed)،2016))7(في وجدان جميع البشر

  ثانيًا: الوسيلة اإللكترونية التي ُتسند من خاللها المادة المعينة للشخص

إسناد مادة معينة تنال من شرف الشخص وكرامته بأي صورٍة من الصور التقليدية المنصوص  المتصوركما هو من 
 جريمة الذموهنا تعتبر ،إلكترونية وسيلٍةبإسنادها  فمن المتصور )،8() من قانون العقوبات األردني189عليها في المادة (

، 1995) لسنة 13األردني رقم ( من قانون االتصاالت )75( بموجب المادة عليهامعاقبة يمكن البوسيلة إلكترونية، ومرتكبة 
ألن هذه المادة عاقبت كل من يقدم على توجيه رسالة تتضمن إهانة لشخص آخر بأي وسيلة من وسائل االتصاالت بالحبس 

مصطلح اإلهانة يشمل الذم، وكل ما من شأنه المساس بشرف وكرامة واعتبار الشخص  في أن شك ، وال)9(والغرامة
تشمل جميع الوسائل التي يتم استخدامها  فهي .التصاالت ذات مدلول قانوني واسعقصود بمحتوى الذم، كما أن وسائل االم

ومن هنا يمكن القول إن وسائل  )،10(إلرسال أو استقبال أو بث اإلشارات والرموز والصور واألصوات والبيانات والمعلومات
بين األشخاص، فيندرج ضمن هذه الوسائل على  االتصاالت تتسع لتشمل جميع الوسائل اإللكترونية التي ُتستخدم للتواصل

أو المسموعة،  لتبادل الرسائل المرئية أو المقروءة سبيل المثال الهواتف المحمولة والحواسيب حينما ُتستخدم كوسيلة
الهواتف  اإلهانة التي ُترسل من تعتبر جميع رسائل ،وبناًء على ذلك .بخدمة اإلنترنت أم ال ةهذه الوسائل مزود سواًء أكانت

والحواسيب جرائم مرتكبة بوسائل إلكترونية، سواًء ُأرسلت هذه الرسائل من خالل اإليميل اإللكتروني أو من خالل مواقع 
نستغرام، والوي سنجر، واإللمااو ،والتويتر، واليوتيوب، والواتس أب، والفيسبوككالفيسبوك،  وتطبيقات التواصل االجتماعي

  تشات، والتيك توك، والسكايب، والفايبر، والسناب تشات.
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حينما  وذلك ،إلكترونية وسيلٍةب المادة المعينة التي تنال من شرف الشخص وكرامته إسناد جهة ثانية، من المتصورمن و
) لسنة 8النشر األردني رقم (مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة وفقًا ألحكام قانون المطبوعات وفي هذه المادة ُتنشر 
لكل  )12(/هـ) من القانون ذاته عقوبة الغرامة 46، وقد أقرت المادة()11(/د) من هذا القانون38عمًال بنص المادة ( .1998

   .)13(لألشخاص تحقير أو قدح أو ذم علىمن ينشر في مطبوعة ورقية أو إلكترونية ما يحتوي 

يتوافر في جريمة  أن فعل اإلسناد، ) من قانون الجرائم اإللكترونية األردني11المادة ( يتضح من نصجهة ثالثة، من و
حين إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي نظام الذم 

المشرع بين فعل إرسال المعلومات التي تنطوي على ذم وبين إعادة إرسالها،ألنه بفعل  لم يفرقتنطوي على ذم، ومعلومات 
ومن المعروف في وقتنا الحالي سرعة  .حتوى اإللكتروني الذي يتضمن الذمإعادة اإلرسال يقوم الجاني بتكرار ما جاء في الم

  تناقل المحتوى عبر الوسائل اإللكترونية أو المواقع اإللكترونية أو مواقع التواصل االجتماعي، أو عن طريق اإليميل.

تم  ويتوافر الركن المادي المكون لجريمة الذم اإللكتروني بإرسال أو إعادة إرسال محتوى الذم بوسيلة إلكترونية سواًء
ن الركن المادي المكون لهذه أويجدر بالذكر  .بناًء على طلب أحد األشخاص أو قيام الجاني بذلك من تلقاء نفسه ذلك

فإنه يتوافر حتى  ،وبمعنى آخر .لذم عن طريق الوسيلة اإللكترونيةالجريمة يتوافر بمجرد إرسال أو إعادة اإلرسال محتوى ا
الذم عن طريق نظام يطلع المرسل إليه على محتوى الذم، كما ويتوافر الركن المادي بإرسال أو إعادة إرسال محتوى  ولو لم

  ) من قانون الجرائم اإللكترونية.11معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني، وهذا ما عبرت عنه المادة (

المعدة إلنشاء  مجموعة األدوات والبرامج" :الذكر نظام المعلومات بأنهسالف فت المادة الثانية من القانون وقد عر
. "المعلومات أو البيانات إلكترونيًا أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل اإللكترونية

في شأن مكافحة جرائم  2018) لسنة 175(وقد تم تعريف النظام المعلوماتي في المادة األولى من القانون المصري رقم 
مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة " تقنية المعلومات بأنه:

ارتباط بين أكثر من " :) من قانون الجرائم اإللكترونية األردني الشبكة المعلوماتية بأنها2كما عرفت المادة ( ،"معلوماتية
الحيز الذي " :كما عرفت المادة ذاتها الموقع اإللكتروني بأنه ،"إلتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها ام معلوماتنظ

  ."ويكون ذلك من خالل عنوان إلكتروني محدد ،يكون من خالل إتاحة البيانات والمعلومات على الشبكة المعلوماتية

 يندرج ضمن الوسائل اإللكترونية التي يرتكب بمقتضاها الركن المادي المكون لجريمة الذم ،وبناًء على ما تقدم
في المواقع اإللكترونية أو من خالل المنتديات اإللكترونية أو عن طريق  اإللكتروني، على سبيل المثال نشر محتوى الذم

على تعليقات وغيرها من المطبوعات التي يتم نشرها المطبوعات اإللكترونية التي تحتوي على أخبار او مقاالت أو تحتوي 
  إلكترونيًا عن طريق شبكة اإلنترنت.

  : الركن المعنوي في جريمة الذم اإللكترونيالمطلب الثاني

نص المادة (بمطالعة نصوص القوانين األردنية المختلفة التي جرمت الذم اإللكتروني وعاقبت عليه بمسميات مختلفة 
من قانون  /هـ46و/ د 38من قانون االتصاالت ونصا المادتين  75من قانون الجرائم اإللكترونية ونص المادة  11

) 11لقيام جريمة الذم، باستثناء نص المادة ( المطبوعات والنشر)، يتضح أنها لم تنص على صورة الركن المعنوي المطلوبة
  .ذم والقدح والتحقيروجوب توافر القصد لقيام جرائم ال شار صراحًة إلىفهو أ ؛من قانون الجرائم اإللكترونية

ومن غير  ،فإن جريمة الذم تندرج ضمن الجرائم القصدية ،)14(على ما تقدم، وعمًال بالقواعد العامة  وبالبناء 
ركن المتصور ارتكابها بالخطأ، ألن القاعدة العامة تقضي إذا سكت المشرع عن بيان صورة الركن المعنوي للجريمة، فإن ال

فعليه أن  ،فإذا أراد المشرع أن يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورة الخطأ ،وبمعنى آخر .المعنوي يتخذ صورة القصد فقط
) من قانون الجرائم اإللكترونية جاء من 11ن ذكر القصد الجنائي في المادة (إيمكن القول  لذلكينص على ذلك صراحًة، 

حتى ولو لم تذكر هذه المادة صورة وعليه،  .وهي صورة القصد ،قبيل التأكيد على صورة الركن المعنوي لجريمة الذم
  .)(Nammour, 2000 )15( بالقواعد العامة القصد صراحًة، فإن الركن المعنوي لجريمة الذم يتخذ صورة القصد فقط عمًال
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يعلم  فينبغي أن ؛بعنصريه العلم واإلرادة ،يتعين لقيام جريمة الذم اإللكتروني توافر القصد الجنائي ذلك، وبناًء على
الجاني بأفعال الذم ويعلم كذلك بأنه يستخدم وسيلة إلكترونية يتم من خاللها إرسال أو نشر ما يشكل مساسًا بشرف 

الواقعة  واعتبار الشخص المعتدى عليه أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم له، ويعتبر الذم متوافرًا سواًء علم الجاني بأن
وال يشترط أن يكون الجاني عالمًا بالنصوص القانونية التي ُتجرم  عليها أم ال، سندها للمعتدى عليه جريمة معاقبالتي أ

) من قانون العقوبات 85جريمة عمًال بنص المادة ( نون الجنائي ليس عذرًا لمن يرتكبالقا بنصوص ألن الجهل ،أفعال الذم
  ).16(األردني

ولكي يكتمل الركن المعنوي في جريمة الذم اإللكتروني يتعين توافر العنصر الثاني للقصد الجنائي وهو عنصر اإلرادة 
فيجب أن تنصرف إرادة الجاني الحرة إلى القيام بأفعال الذم، ويجب أن تنصرف أيضًا الستخدام وسيلة إلكترونية تساعده في 

  عتبار الشخص المعتدى عليه أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم له. إرسال أو نشر ما يشكل مساسًا بشرف وا

ومن الجدير بالذكر أنه يجب لتوافر القصد الجنائي أن يكون الفاعل على علم بأن لألقوال التي يسندها للمجني عليه 
ا االفتراض، وذلك داللة شائنة، وهي إن كانت كذلك، فإن عنصر العلم يكون مفترضًا، إال أنه يجوز للمتهم دحض مثل هذ

ومتى توافر  .ناها في البيئة التي ُأذيعت فيهابإقامة الدليل على أن لعبارات الذم في بيئته داللة غير شائنة، وأنه كان يجهل مع
فقد يكون الباعث  ؛ي دفعت الجاني إلى ارتكاب جريمتهالقصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة، فال عبرة بعد ذلك بالبواعث الت

على الذم أو القدح هو االنتقام من المجني عليه، أو الرغبة باإلضرار به عن طريق النيل من سمعته أو اعتباره، وال يؤثر في 
القصد الجنائي أن يكون الجاني حسن النية ومعتقدًا بصحة ما رمى به المجني عليه، وذلك ألن الكذب في وقائع الذم ليس 

بد من إثبات هذا القصد بعنصريه العلم واإلرادة، فيقع  مة، وحتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي، فالعنصرًا في الجري
على عاتق النيابة عبء إثبات أن الفاعل كان عالمًا بأن األقوال التي يتفوه بها تتضمن معنى الذم أو القدح وأن تتوافر لديه 

  .)(Nammour, 2000 )17( أيضًا إرادة إسنادها إلى المجني عليه

في حق الفاعل، وال يكون على النيابة ولكن إذا كانت األمور المسندة شائنة في ذاتها، فإن نية إسنادها تكون مفترضة 
سوى إثبات صدور هذه األمور عن المتهم، ويكفي في بيان القصد أن تذكر المحكمة العبارات التي ثبت صدورها من المتهم 

  صراحة عن القصد، ويقع على المتهم عبء إقامة الدليل على انتفاء القصد لديه.وال تكون ملزمة بالتحدث 

أما إذا كانت األمور المسندة غير شائنة في ذاتها، وكان معناها غير واضح بسبب ما استعمله الجاني من أساليب  
ة أن تثبته، وعلى المحكمة أن مكتوبة أو مجازية إلخفاء قصده، فال يكون هنالك محل الفتراض القصد، ويتعين على النياب

 البد لنا من اإلشارة إلى ،وفي نهاية هذه الجزئية .)(Nammour, 2000)18( تقيم الدليل على هذا القصد عند الحكم باإلدانة
  :المالحظتين التاليتين

عنصرًا أساسيًا البد من ) من قانون الجرائم اإللكترونية 11عتبر الوسيلة اإللكترونية بموجب المادة (اإن المشرع األردني  -1
فحينما ترتكب جريمة الذم بوسيلة ال تندرج  ،وبمعنى آخر .ي المكون لجريمة الذم اإللكترونيتوافره لقيام الركن الماد

وقد حددت  .المنصوص عليها في قانون العقوباتفحينها يتم إدراجها ضمن جرائم الذم  ،ضمن الوسائل اإللكترونية
وهي نظام  ،جرائم اإللكترونية الوسائل اإللكترونية التي يمكن أن ترتكب بمقتضاها جريمة الذم) من قانون ال11المادة (

  المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو المواقع اإللكترونية.

قانون العقوبات األردني وعناصر  في قد يتم الخلط بين عناصر الركن المادي المكون لجريمة الذم المنصوص عليها -2
فاألولى يتكون ركنها المادي من  ؛ها في قانون الجرائم اإللكترونيةالمنصوص علي الركن المادي المكون لجريمة الذم

معينة لشخص تنال من شرفه وكرامته أو ُتعرضه إلى بغض  أن ُتسند واقعة بمعنى ،(عنصر اإلسناد) :عنصرين هما
أن يتم إسناد الواقعة بإحدى طرق العالنية المحددة بالمادتين  بمعنى وعنصر (العالنية)، الناس أو احتقارهم،

بينما يتكون  ،)(Khawaldeh, 2019 Shawabkeh, 2011 Thamizah,2016)19( ) من قانون العقوبات73و189(
(اإلسناد والوسيلة  :الركن المكون لجريمة الذم المنصوص عليها في قانون الجرائم اإللكترونية من عنصرين هما
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) من قانون العقوبات األردني حينما 73ويتجلى الخلط بينهما فيما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة ( ،اإللكترونية)
ذكرت إحدى صور العالنية، وهي الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم والشارات والتصاوير على 

  ى الذم بالوسائل اإللكترونية التي ُتمكن العموم من قراءته أو مشاهدته دون قيد.اختالفها حينما ينشر محتو

  عقوبات جريمة الذم اإللكتروني في التشريع األردني المبحث الثاني: إشكالية

قد جرم المشرع األردني فعل الذم اإللكتروني في عدة قوانين، وهي قانون العقوبات وقانون ف ،كما ذكرنا فيما سبق
يّتضح تعدد وتنوع  ،ومن مطالعة نصوص هذه القوانين .لنشر وقانون الجرائم اإللكترونيةاالتصاالت وقانون المطبوعات وا

ومن المالحظ أن هذه العقوبات تختلف من  .تتمثل بالحبس والغرامة ةلذم اإللكتروني، وهي عقوبات جنحيعقوبات جريمة ا
واجب التطبيق على ما القانون  -تساؤًال هامًا هو أن هذا األمر يثير  في قانون آلخر من حيث المدة والمقدار، وال شك

  ؟ما العقوبة التي يتعين إقرارها دون غيرها لجريمة الذم اإللكتروني :آخر هو ويتفرع عن ذلك تساؤل ،لكترونيجريمة الذم اإل

إن ما تقدم يدعونا لتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، سنتكلم في األول عن إشكالية تعدد وتنوع عقوبات جريمة الذم 
اإللكتروني في التشريع األردني، أما المطلب الثاني فسنوضح فيه إشكالية غموض فكرة اإلحالة في تطبيق عقوبة جريمة الذم 

  :وذلك كما يلي ،التشريع األردنياإللكتروني في 

  المطلب األول: إشكالية تعدد وتنوع عقوبات جريمة الذم اإللكتروني في التشريع األردني

أن هذا األمر في ت في عدة قوانين أردنية، وال شك قلنا فيما سبق أن عقوبات جريمة الذم اإللكتروني تعددت وتنوع
هذه  القوانين على جريمة الذم اإللكتروني، سيما أن غالبيةينبئ عن إشكالية تزاحم النصوص العقابية الواردة في هذه 

ومن هنا سنوضح مظاهر إشكالية تعدد وتنوع عقوبات جريمة الذم اإللكتروني في  .النصوص جاءت في قوانين خاصة
  :التاليةسلسلها الزمني في الفروع القوانين األردنية من خالل توضيح هذه العقوبات كما وردت في هذه القوانين، وبحسب ت

  1960 ) لسنة16: العقوبة المقررة لجريمة الذم اإللكتروني في قانون العقوبات رقم (الفرع األول

بالحبس من  من قانون العقوبات، نجد أن عقوبة جريمة الذم اإللكتروني تتمثل )73و 189و 358(بالتمعن في المواد 
 .)اإلسناد والعالنية(ي بعنصريه المادي لجريمة الذم اإللكترون توافر الركن شهرين إلى سنة، ويتعين إلقرار هذه العقوبة

) من قانون العقوبات، ومن 73و189يشترط أن يتم إسناد الواقعة بإحدى وسائل العالنية المحددة بالمادتين ( ،وبمعنى آخر
ويجدر بالذكر أن  .)20(سالفة الذكر) 73الفقرة الثالثة من المادة (ضمن هذه الوسائل الوسيلة اإللكترونية المشار إليها في 

وتشدد عقوبة ، 2017) لسنة 27بموجب القانون المعِدل لقانون العقوبات رقم (هذه الفقرة ُأضيفت حديثًا لطرق العالنية 
ا لتصبح من ثالثة أشهر إلى سنتين إذ ) من قانون العقوبات األردني191وفقًا للمادة ( المقررة لجريمة الذم اإللكتروني الحبس

   ).21(أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمهافي كان فعل الذم موجهًا لجهٍة رسمية أو لموظٍف عام 

   1995) لسنة 13الفرع الثاني: العقوبة المقررة لجريمة الذم اإللكتروني في قانون االتصاالت رقم (

توجيه كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل االتصاالت على :”) من قانون االتصاالت األردني على أنه75نصت المادة (
) دينار وال تزيد 300يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن (.رسائل تهديد أو إهانة

  .") دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين2000على (

ارة إلى أن مصطلح ) السالفة الذكر، علينا اإلش75قبل أن نوضح عقوبة جريمة الذم المنصوص عليها في المادة ( 
يشمل الذم، وكل ما من شأنه المساس بشرف وكرامة واعتبار الشخص المقصود بمحتوى  في هذه المادة اإلهانة الوارد

فهي تشمل جميع الوسائل اإللكترونية التي ُتستخدم للتواصل بين  ؛التصاالت ذات مدلول قانوني واسعالذم، كما أن وسائل ا
  .)Abu Issa, 2019) (22(األشخاص
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تتمثل بالحبس من شهر إلى سنة أو  فإننا نجد أن عقوبة جريمة الذم ،) من قانون االتصاالت75المادة (وبالعودة إلى 
) سالفة الذكر أن المشرع أقر 75ويستفاد من المادة (أو بهاتين العقوبتين،  ،دينار 2000لغاية  دينار 300بالغرامة من 

 300( الحبس تتراوح من شهر ولغاية سنة، ومقدار عقوبة الغرامة يتراوح من عقوبتي الحبس والغرامة لجريمة الذم، ومدة
أن تقضي فللمحكمة  ؛بإحدى هاتين العقوبتين كر الحكم) سالفة الذ75( دينار)، وقد أجازت المادة 2000دينار ولغاية 

ولها أن تقضي بهما معًا،  .الغرامة عقوبة أصليةبالحبس لوحده أو بالغرامة منفردة، وإذا قضت بالغرامة منفردة، فهنا تعتبر 
  وهي الحبس. ،وهنا تكون عقوبة الغرامة عقوبة تبعية تتبع للعقوبة األصلية

   1998 ) لسنة8المطبوعات والنشر رقم (الفرع الثالث: العقوبة المقررة لجريمة الذم اإللكتروني في قانون 

تعتبر جميع المطبوعات الورقية واإللكترونية ومواقع األخبار اإللكترونية المرخصة قانونًا خاضعة لقانون المطبوعات 
كام في المطبوعات اإللكترونية المسجلة والمرخصة وفقًا ألح ًاأو تحقيرًا أو قدح ًاوالنشر،وبالتالي فإن نشر كل ما يتضمن ذم

ف دينار وفقًا لنص المادة دينار ولغاية أل 500من قانون المطبوعات والنشر، يعاقب عليه بعقوبة الغرامة التي تتراوح 
  من قانون المطبوعات والنشر./د) 38وبداللة المادة ( )/هـ46(

  2015 ) لسنة27: العقوبة المقررة لجريمة الذم في قانون الجرائم اإللكترونية رقم (الفرع الرابع

مة معًا، ومدة عقوبة الحبس والغرا ) من قانون الجرائم اإللكترونية لجريمة الذم اإللكتروني عقوبتي11أقرت المادة (
 ، بينماسالفة الذكر حددت الحد األدنى لعقوبة الحبس وهو ثالثة أشهر) 11ألن المادة ( . إال أنمن ثالثة أشهر بدأالحبس ت

) 26و21( عمًال بالمادتين سنوات لحد األعلى لعقوبة الحبس هو ثالثفإن ا ،ووفقًا للقواعد العامة .تحدد الحد األدنى لها
صالح ضع المحكوم عليه في أحد مراكز اإلالحبس هو و" :) على أنه21( من قانون العقوبات األردني، حيث نصت المادة

، وقالت "وثالث سنوات، إال إذا نص القانون على خالف ذلكوالتأهيل المدة المحكوم بها عليه، وهي مدة تتراوح بين أسبوع 
  ."ئتي دينار عندما ال يتم تعيين حدهما األقصىقصى للحبس ثالث سنوات وللغرامة مكما يعتبر الحد األ.":)26المادة (

وينبغي دينار،  2000دينار ولغاية  100 ) سالفة الذكر من11ويتراوح مقدار عقوبة الغرامة كما جاء في المادة (
أنه ال يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين دون األخرى، ألن صيغة النص اقتضت ضرورة الجمع بينهما،  على التنبيه هنا

وتعتبر عقوبة الغرامة إذا ُأقرت بجانب  ن.ع والمشاركة بين هاتين العقوبتيوذلك باستعمال حرف (الواو) الذي يفيد الجم
لعقوبة  تتبع حكمًا فإن عقوبة الغرامة في هذه الحالة ،عقوبة الحبس عقوبة تبعية تتبع لعقوبة الحبس األصلية، وبناًء على ذلك

 .صليةفهي عقوبة ثانوية توضع كأثر حتمي للحكم بعقوبة الحبس األ ،الحبس حتى لو لم يشملها منطوق الحكم، وبمعنى آخر
  ولتمام الفائدة في هذه الجزئية علينا اإلشارة إلى المالحظات التالية:

: بمقارنة العقوبات المقررة لجريمة الذم في نصوص القوانين األردنية مع بعضها يتضح أنها جاءت مرتبة من األشد إلى أوًال
  األخف حسب التسلسل الرقمي التالي:

وبة الحبس ) من قانون الجرائم اإللكترونية، وقد تصل عق11في المادة ( عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما .1
 دينار. 2000كما قد تصل عقوبة الغرامة لغاية  ،سنوات لحدها األقصى وهو ثالث

 وهي من شهرين إلى سنة. ،) من قانون العقوبات358عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ( .2

الحبس تتراوح من شهر ولغاية  ومدة ) من قانون االتصاالت،75ا في المادة (عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهم .3
ذكر الحكم سالفة ال )75( وقد أجازت المادة .دينار) 2000دينار ولغاية  300( سنة، ومقدار عقوبة الغرامة يتراوح من

فهنا  فللمحكمة أن تقضي بالحبس لوحده أو بالغرامة منفردة، وإذا قضت بالغرامة منفردة، ؛بإحدى هاتين العقوبتين
ولها أن تقضي بهما معًا، وهنا تكون عقوبة الغرامة عقوبة تبعية تتبع للعقوبة األصلية وهي  .تعتبر الغرامة عقوبة أصلية

  الحبس.
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دينار ولغاية  500من (/هـ) من قانون المطبوعات والنشر ومقدارها 46( المادةعقوبة الغرامة المنصوص عليها في  .4
  .ألف دينار)

أحد هذه  ، ولكنةوانين األردنية جاءت عقوبات جنحيالمنصوص عليها في الق : إن جميع العقوبات المقررة لجريمة الذمثانيًا
وال  .قانون الجرائم اإللكترونية من) 11سنوات، وهو نص المادة ( إلى ثالث عقوبة الحبس جاز أنه تصلالنصوص أ

توقيف المشتكى عليه بفعل الذم المجرم بموجب المادة  أن تطبيق هذا النص دون غيره من النصوص يجيزفي شك 
 .) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني114/2) السالفة الذكر، عمًال بنص المادة (11(

المنصوص  لجريمة الذم اإللكتروني جاءت في قوانين خاصة، باستثناء عقوبة جريمة الذم: إن جميع العقوبات المقررة ثالثًا
ثم يليه قانون  ،1960هو قانون العقوبات لسنة  زمنيًاأن أقدم هذه القوانين في وال شك  .عليها في قانون العقوبات

، وأخيرًا قانون الجرائم اإللكترونية لسنة 1998ثم يليه قانون المطبوعات والنشر لسنة  ،1995االتصاالت لسنة 
2015.  

والغرامة لجريمة حينما غّلظ عقوبتي الحبس  قانون الجرائم اإللكترونية ) من11: لقد بالغ المشرع األردني في المادة (رابعًا
وقد يصل مقدار عقوبة الغرامة  .نواتس األقصى وهو ثالثقد تصل لحدها  سن عقوبة الحبإإذ  ؛الذم اإللكتروني

أن هاتين العقوبتين تعتبران أشد العقوبات المقررة لجميع صور جرائم في دينار، وال شك  2000الحبس لغاية المقترنة ب
ك المعاقب التي تمس كرامة جاللة الملاإللكتروني  الذم بما في ذلك جرائم الذم التي تقترن بظرف مشدد، كجريمة الذم

  .) من قانون العقوبات195عليها بالحبس من سنة لغاية ثالث سنوات وفقًا للمادة (

تم و أبكرامة جاللة الملك  اسلى المسإلكترونية تؤدي إذا تم توجيه رسالة إ يثار التساؤل التالي: ،وفي هذه المالحظة
  ؟واجب التطبيق على هذه الواقعة، فما النص تصاالتمن وسائل االلى جاللته بأي وسيلة إرسالة إهانة أرسال 

م نص المادة أ ،قانون االتصاالت ن) م75/1نص المادة ( أم ،/ب) من قانون العقوبات195/1(نص المادة فهل هو  -
  ؟لكترونية) من قانون الجرائم اإل11(

 وذلك ألنه الواقعة دون غيره،واجب التطبيق على هذه هو  /ب) من قانون العقوبات195/1(نص المادة  يرى الباحث أن
بالمقارنة  مزيدًا من التحديد والخصوصيةأعطاه  ًامفترض ًاعنصر نصال هذا وقد تضمن يعتبر نصًا خاصًا بجاللة الملك.

  النص الخاص يقيد العام. ،وذلك إعماًال لمبدأ ،وهي (صفة الملك) ،وهو الصفة الخاصة بالمجني عليه، بالنصوص األخرى

  إشكالية غموض فكرة اإلحالة في تطبيق عقوبة جريمة الذم اإللكتروني في التشريع األردني :الثانيالمطلب 

   :ثمة عبارتان تتكرران في القوانين الجنائية الخاصة، ويمكن لنا توضيح هاتين العبارتين كما يلي

، أو بهذه "الخ .يعاقب كل من ،قانون آخرعلى الرغم مما ورد في أي " :: تأتي هذه العبارة بهذه الصيغةالعبارة األولى
على الرغم مما " أو بهذه الصيغة: "،لخإ .يعاقب كل من ،على الرغم مما ورد في أي نص أو تشريع آخر" الصيغة:

  ."لخإ .يعاقب كل من.ورد في قانون

لقوانين سائر النصوص الواردة في امثل هذه الصيغ تفيد بإعطاء أولوية أو امتياز للنص القانوني الواردة فيه على              
النظر  واجبة التطبيق بغض العقوبة فإنها هي ،في هذا النص القانوني عقوبة معينة تإذا ورد ،وبناًء على ذلك .األخرى

كد سيادة النص القانوني الذي وردت فيه وسطوته ؤمثل هذه الصيغ ت إنف ،وبمعنى آخر .عن نوعها ومدتها ومقدارها
النص الخاص يقيد العام،  :األخرى، وبذلك يستبعد اللجوء إلى القواعد األصولية في التفسير كقاعدةعلى النصوص 

  .يقيده طالقه ما لم يأت نصإالنص المطلق يجري على  :وقاعدة ،النص الالحق ينسخ السابق وقاعدة

إذ  ؛التطبيق ةسهل نهاالعقوبات الجنائية، ألبتطبيق م ووهذه الصيغ يفضلها غالبًا من يضع مشاريع القوانين ومن يق           
النصوص األخرى،  األولوية على غيره من وني الذي حاز بإحدى هذه الصيغالنص القانفي تطبيق العقوبة الواردة  يتم

  واجبة التطبيق ودون عناء اللجوء إلى تطبيق القواعد األصولية في التفسير. جهد لمعرفة العقوبة  وذلك دون بذل أي



 971 احجيلة وباعقبة    
 

 

يعاقب كل  ،دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تم النص عليها في أي قانون آخر" :فتأتي بهذه الصيغة العبارة الثانيةأما 
، وقد "لخإ .ص عليها في أي تشريع آخر يعاقبمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد الن" :، أو بهذه الصيغة"لخإ.من

وقد تأتي بصيغة  ،"الخ.ر يعاقبالنص عليها في أي تشريع آخمع مراعاة أي عقوبة أشد ورد " تأتي بصيغة ثالثة هي:
أو أي  .عقوبات أشد ينص عليها في قانونال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية " رابعة هي:
) لسنة 63) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم (16نصت المادة ( ،فعلى سبيل المثال، "قانون آخر

ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون " :على أنه 2015
كافحة الجريمة المعلوماتية ) من قانون تنظيم التواصل على الشبكة وم28ونصت المادة ( ."الجزاء أو أي قانون آخر

إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص " :على أنه 2012) لسنة 17السوري رقم (
) 47) من قانون الصحة العامة األردني رقم (66ونصت المادة ( ."تطبق العقوبة التي هي أشد ،عليها في هذا القانون

يعاقب بالحبس من شهرين الى  ،مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر مع" :على أنه 2008لسنة 
من  ًاسنة أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي

  ."القانونأحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا 

ن القانون الذي وردت فيه إحدى هذه الصيغ يحيل في تطبيق العقوبة إلى القانون الذي نص أيقصد بمثل هذه الصيغ 
ومثل هذه الصيغ تتماشى مع حكم حالة االجتماع  ."اإلحالة إلى مواد أو قانون آخر" العقوبة األشد، وهذا ما يسمى على

إذا كان للفعل عدة " نصت على أنه: ) من قانون العقوبات األردني التي57/1المعنوي للجرائم المنصوص عليه في المادة (
  ."أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة األشد

إذ يتم تطبيق  ؛التطبيق ةسهل نهابتطبيق العقوبات الجنائية أل موغالبًا من يقأن مثل هذه الصيغ يفضلها في وال شك 
د أو اللجوء إلى قواع يقر العقوبة األشد للجريمة التي يتزاحم عليها أكثر من نص عقابي، دون بذل جهد يالنص الذ

  واجب التطبيق.التفسير لمعرفة النص العقابي 

القوانين األردنية التي جرمت فعل الذم  هل أعطى أي من :التساؤلين التاليينألوان لطرح فقد آن ا ،ا تقدمم في ضوء
القوانين  وهل أحال أي من ؟ية في تطبيق عقوبته على سائر العقوبات الواردة في القوانين األخرىواإللكتروني لذاته أول

  المقررة لهذه الجريمة في أي قانون آخر؟األردنية التي نصت على جريمة الذم اإللكتروني إلى تطبيق العقوبة األشد 

نص يعطي  من يتضح خلو هذه القوانين ،من خالل التجوال في نصوص القوانين األردنية التي جرمت الذم اإللكتروني
 ألي منها أولوية في التطبيق على اآلخر، كما أننا لم نجد نصًا فيها يحيل إلى تطبيق العقوبة األشد لجريمة الذم إذا تم

  لجريمة الذم في تلك القوانين. ، هذا على الرغم من تعدد وتنوع العقوبات المقررة)23(نص عليها في أي قانون آخرال

المشقة والعناء واجب التطبيق على هذه الجريمة، ومواجهة الكثير من رز إشكالية صعوبة معرفة القانون ومن هنا تب
ومن المفيد القول هنا إن تجريم الذم اإللكتروني وبعثرة األحكام المنظمة  .واجبة التطبيق على هذه الجريمةلمعرفة العقوبة 

ية لقانون على آخر يعتبر أحد عيوب عملية سن القوانين، ألن ذلك وله في أكثر من قانون دون وجود إحالة أو إعطاء أول
  ."قانون واحد وجوب جمع شتات األحكام المنظمة للموضوع الواحد في"القاعدة التي تقضي بـ يتعارض مع

يلغى أي " :التي جاء فيها) من قانون االتصاالت األردني 92( نص المادةإلى  بد لنا من اإلشارة ال ،وفي هذا السياق
هل المادة  :ذه المادة تثير التساؤل التالي، ه"نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

) من قانون االتصاالت تلغي أحكام جريمة الذم اإللكتروني المنصوص عليها في القوانين األخرى ومن ضمنها موضوع 92(
  ؟كافة القوانين األردنية هذه الجريمة جاءت متعارضة فيالعقوبة؟ سيما أن عقوبة 

من عقوبات جريمة  ًا) من قانون االتصاالت لم تلغ أي92( المادةهذا التساؤل، نرى أن  ندون االسهاب في اإلجابة ع
) 43رقم ( ) من القانون المدني األردني5المنصوص عليها في القوانين األردنية األخرى، وسندنا في ذلك نص المادة ( الذم

وبناًء على  .)24(أنه ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاءالتي أوضحت  1976لسنة 
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) من قانون االتصاالت لم تلغ أي نص من نصوص القوانين األخرى التي جرمت الذم اإللكتروني، ألن جميع 92( فالمادة ،ذلك
  ) من قانون االتصاالت.92هذه النصوص جاءت في قوانين الحقة زمنيًا على نص المادة (

واجب التطبيق على جريمة الذم اإللكتروني، معرفة القانون صعوبة  ينبئ عن إشكاليةما تقدم إن ف ،بتقديرنافي و
وسنحاول معالجة هذه اإلشكالية في  .المشقة والعناء لمعرفة العقوبة واجبة التطبيق على هذه الجريمةومواجهة الكثير من 

  المبحث التالي.

  دنيالمبحث الثالث: معالجة إشكالية عقوبات جريمة الذم اإللكتروني في التشريع األر

سلفًا بمختلف الحاالت والظروف  النصوص القانونية الجزائية أن يحيط علمًا ليس في وسع من يضعمن المسلم به أنه 
صادف تإذ  ؛نص القانوني في صيغة عامة ومجردةالتي ينطبق عليها النص القانوني في المستقبل، وهذا هو سر وضع ال

بعض الحاالت صعوبات تقتضي الوقوف على المعاني الحقيقية للنصوص الجهات القائمة على تطبيق النصوص القانونية في 
ومن هنا  .يات المقصود تحقيقها بهذه النصوصالجزائية حين تتزاحم على سلوك جرمي معين، األمر الذي يقتضي معرفة الغا

  .)(Taheri, 2008)25(واجب التطبيقوالتطبيق لمعرفة النص الجزائي  لى القواعد األصولية في التفسيرإيتعين الرجوع 

وهذا األمر  ،نصوص القوانين األردنيةبعض أشرنا فيما سبق إلى تعدد وتنوع عقوبات جريمة الذم اإللكتروني في وقد 
ينبئ عن إشكالية تزاحم العقوبات المقررة لهذه الجريمة، سيما أن غالبية هذه النصوص جاءت في قوانين خاصة، وهذا 

وهنا يطرح تساؤل جوهري  .ر عقوبات لجريمة الذم اإللكترونيالتزاحم قد ينجم عنه تعارض في األحكام القضائية التي ُتق
  ن ذلك يشكل تنازعًا ظاهريًا للنصوص الجزائية؟إأم  ،ة التعدد المعنوي للجرائمحال هذا االفتراض يشكل هل :هو

وبين التنازع  )حالة التعدد المعنوي للجرائم( تداًء معرفة الفرق بين ما يسمىقبل اإلجابة عن هذا التساؤل، يتعين اب
يرتكبه الجاني، وينطبق على هذا الفعل  ًاواحد الظاهري للنصوص، إن حالة التعدد المعنوي للجرائم تفترض أن ثمة فعًال

) من قانون 57هذه الحالة في المادة ( المشرع األردني حكم وقد أوضح .ائيونتائجه أكثر من نص من نصوص القانون الجز
، ومؤدى "فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة األشد ،إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم" :العقوبات بقولها

أي الوصف الذي يستوجب توقيع  ؛لفعل ويحصر حكمه على الوصف األشدذلك أن القاضي يبحث في األوصاف المختلفة ل
حول تزاحم عدة نصوص قانونية على فعل واحد  بينما تتمحور فكرة التنازع الظاهري للنصوص القانونية.،العقوبة األشد

وبعد إعمال القواعد األصولية في التفسير  .باق على هذا الفعلا تتنازع لالنطلوجود عنصر مشترك يجمع بينها، ويجعله
 ,Bakkar( )26( مع استبعاد غيره من النصوصالمالئم والواجب التطبيق النص والتطبيق، يتضح أن أحد هذه النصوص هو 

2007.(  

أمام عدة ففي الحالة األولى نكون  ؛للجرائم والتنازع الظاهري للنصوصومن هنا يتضح الفرق بين حالة التعدد المعنوي 
جريمة واحدة أو وصف قانوني  ولكنها نجمت عن فعل واحد، بينما في التنازع الظاهري نكون أمام جرائم أو أوصاف قانونية

فعلى سبيل  ؛يشكل الفعل الجرمي الواحد اعتداًء على أكثر من حق أو مصلحة يحميها القانون ،وفي الحالة األولى .واحد
على الحياء العام وكذلك اعتداًء على  الشارع العام جريمة هتك ِعرض، فإن فعله يشكل اعتداًء يرتكب في منفإن  ،المثال

عقوبات  فعلى سبيل المثال إن جميع؛ ازع الظاهري حقًا أو مصلحة واحدةالعرض، بينما تحمي النصوص المتزاحمة في التن
  وص عليها في القوانين األردنية تهدف لحماية سمعة األشخاص واعتبارهم.المنص جريمة الذم اإللكتروني

تعدد العقوبات وتزاحمها على جريمة الذم اإللكتروني ال يعتبر من قبيل التعدد  أن سالفة الذكرويستنتج من التفرقة 
وينبغي لفض هذا التنازع تطبيق  .تنازعًا ظاهريًا للنصوص العقابيةالمعنوي للجرائم، وإنما يشكل هذا التعدد والتزاحم 

النص الالحق يغلب  :النص الخاص يغلب على العام، وقاعدة :مجموعة من القواعد األصولية في التفسير والتطبيق كقاعدة
األردنية التي أقرت عقوبات لجريمة  وانينسنحاول التوفيق بين جميع نصوص الق ،وباإلستعانة بهذه القواعد .على السابق

  الذم اإللكتروني، وذلك من خالل المطالب التالية:
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 المطلب األول: محاولة التوفيق بين نصوص قانون العقوبات ونصوص قانون الجرائم اإللكترونية لتطبيق عقوبة

  جريمة الذم اإللكتروني

التي تمس سمعة واعتبار األشخاص في نصوص المواد أحكام الجرائم  قانون العقوبات نظم أشرنا فيما سبق إلى أن
) تحت عنوان الجرائم 199 -188) تحت عنوان جرائم الذم والقدح والتحقير، وكذلك في نصوص المواد (367- 358(

) من قانون الجرائم اإللكترونية على جرائم الذم والقدح والتحقير حينما 11المادة ( الواقعة على السلطة العامة، وعاقبت
رتكب من خالل إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو ت

  أي نظام معلوماتي.

يتضح لنا أن جريمة الذم المنصوص عليها في قانون الجرائم اإللكترونية تختلف عن جريمة  ،ومن جماع هذه النصوص
ن األولى ال تقوم إال إذا وقعت بوسيلة إلكترونية، فهذه الوسيلة تعتبر بمثابة إإذ  ؛ن العقوباتالمنصوص عليها في قانوالذم 

فإن  ،وحينما ينتفي هذا الشرط أو العنصر .م اإللكترونيشرط مفترض أو عنصر جوهري البد من توافره لقيام جريمة الذ
  جريمة الذم اإللكتروني تنتفي ويدخل الذم تبعًا لذلك في نطاق النصوص الواردة في قانون العقوبات.

فإن جريمة الذم المنصوص عليها في قانون الجرائم اإللكترونية تختلف عن جريمة الذم المنصوص عليها  ،وبمعنى آخر
بينما  ،كنها المادي من عنصري (اإلسناد والوسيلة اإللكترونية)فاألولى يتكون ر ؛لعقوبات، من حيث الركن الماديفي قانون ا

بمعنى أن  ؛ات من عنصري (اإلسناد والعالنية)يتكون الركن المادي المكون لجريمة الذم المنصوص عليها في قانون العقوب
) من قانون العقوبات على النحو الذي ذكرناه فيما 73و189يتم إسناد الواقعة بإحدى طرق العالنية المحددة بالمادتين (

  سبق.

بين جريمة الذم المنصوص عليها في قانون العقوبات حينما يقع الذم بصورة  وقد يبدو للوهلة األولى أن هناك تداخًال
من قانون العقوبات) وبين جريمة الذم المنصوص  73/3تم النص عليها صراحًة في المادة هذه الصورة (نشر إلكتروني 

لتوافر العالنية وفقًا لنص  أن المشرع اشترط بين الجريمتين هو ًاجوهري ًافرق ثمةولكن  .في قانون الجرائم اإللكترونيةعليها 
إلكترونية ُتمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد، ) سالفة الذكر، أن يتم نشر المحتوى بوسائل 73/3المادة (

إذ يتعين البحث في مدى توافر هذه العالنية حينما يتطلبها المشرع  ؛ية في قانون العقوبات بشكل عاموكذلك وردت العالن
  كعنصر في أي جريمة تم النص عليها في قانون العقوبات.

التي ُتمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد غير مطلوب لقيام  نشر المحتوى بالوسائل اإللكترونية وشرط 
فمن الممكن قيام هذه الجريمة األخيرة بمجرد  ؛) من قانون الجرائم اإللكترونية11المادة (في  جريمة الذم المنصوص عليها

من قراءة أو مشاهدة محتوى الذم، كما لو لم تتمكن عامة الناس كترونية حتى إرسال أو إعادة إرسال محتوى الذم بوسيلة إل
اإللكترونية كعنصر ضروري لقيام جريمة الذم اإللكتروني، وهذه الوسيلة  أن قانون الجرائم اإللكترونية قام بتخصيص الوسيلة

  هي الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي نظام معلوماتي.

 يهتم بوسيلة ارتكاب الجريمة، إال أنه يعطي استثناًء أهمية لهذه ن المشرع الأومن المسلم به في المبادئ العامة 
جريمة الذم حينما  ومن هذه الجرائم .لجرائم، وذلك لخطورة هذه الوسيلةالوسيلة ويجعلها سببًا لتشديد عقوبات بعض ا

) من قانون الجرائم 11( ُترتكب بإحدى الوسائل اإللكترونية، حيث شدد المشرع األردني عقوبة هذه الجريمة بنص المادة
قالت محكمة صلح جزاء  ،تطبيقًا لذلكو .دينار) 2000وات والغرامة لغاية (اإللكترونية لتصل مدة الحبس فيها لثالث سن

الوسيلة في هذا الجرم هي التي تميز الركن المادي فيه عن سائر الجرائم التقليدية الواردة في قانون إن " :)27( العقبة
  ."الوسيلة تندرج ضمن الركن المادي لهذا الجرموهذه  العقوبات،

) وليس 11واجب التطبيق على جريمة الذم اإللكتروني هو نص المادة (أن النص إلى  نخلص من واقع العرض السابق
الخاص يغلب على العام التي رسخها المشرع  :نصوص قانون العقوبات التي تعاقب على فعل الذم، وذلك عمًال بقاعدة
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أخد  ،إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص :على أنه التي نصت) من قانون العقوبات 57/2األردني في المادة(
التقليدي باإلضافة  ) من قانون الجرائم اإللكترونية تطلبت صراحة جميع أركان جريمة الذم11المادة ( ألن ،"بالوصف الخاص

وري لقيام جريمة وهو عنصر الوسيلة اإللكترونية كعنصر خاص وضر ،تتضمنه نصوص قانون العقوبات إلى عنصر خاص لم
) من قانون العقوبات يفيد بضرورة توافر عنصر 189 ،188، 73/3(ن جوهر المواد أومن الجدير بالذكر  .الذم اإللكتروني

أن المادة  على العالنية (النشر بوسيلة إلكترونية)، ولكن يجب أن ننبه هناإحدى صور هذه  و،العالنية لقيام جريمة الذم
) سالفة الذكر أشارت إلى الوسيلة اإللكترونية كإحدى صور العالنية، وهذه المادة جاءت في القواعد العامة، وبالتالي 73/3(

كجريمة الفعل المخل بالحياء العام، وذلك خالفًا فإنها تطبق على جميع الجرائم التي يشترط لقيامها عنصر العالنية بشكل عام 
) من قانون الجرائم 11للوسيلة اإللكترونية التي تطلبها المشرع األردني صراحٍة وعلى وجه الخصوص في المادة (

يقول جانب من و ي.ع اإللكتروني أو أي نظام معلوماتتم تخصيصها بالشبكة المعلوماتية أو الموقاإللكترونية، وهذه الوسيلة 
النص الخاص على النص العام هو أن اللفظ العام يكون ظني الداللة، بينما يكون اللفظ الخاص قطعي  إن سبب تغليب" الفقه

  .)Fath al-Bab،2014( )28"(الداللة

ونصوص قانون الجرائم اإللكترونية لتطبيق المطبوعات والنشر  المطلب الثاني: محاولة التوفيق بين نصوص قانون

  عقوبة جريمة الذم اإللكتروني

في المطبوعات اإللكترونية المسجلة والمرخصة وفقًا  ًاأو تحقير ًاأو قدح ًان نشر كل ما يتضمن ذمأأشرنا فيما سبق 
/ د) من قانون المطبوعات 38( يشكل جرائم ذم أو قدح أو تحقير خالفًا لنص المادة )29،(ألحكام قانون المطبوعات والنشر

 )/هـ46دينار ولغاية ألف دينار) وفقًا لنص المادة ( 500من (التي تتراوح  ويعاقب على هذه الجرائم بعقوبة الغرامة .والنشر
  من قانون المطبوعات والنشر.

المطبوعات اإللكترونية ندرج ضمن الوسائل اإللكترونية التي ترتكب بواسطتها جريمة الذم تفإنه  ،وبناًء على ما تقدم
وهنا تبرز إشكالية تزاحم النص العقابي  ).30(التي تقدم خدمات النشر كاألخبار والتقارير والتحقيقات والمقاالت والتعليقات

 من قانون الجرائم اإللكترونية لالنطباق على )11قانون المطبوعات والنشر، ونص المادة (/هـ) من 46الوارد في المادة (
  التي ُتنشر في مطبوعة إلكترونية مرخصة ومسجلة وفقًا ألحكام قانون المطبوعات والنشر. واقعة الذم

لقد عرضت هذه اإلشكالية على الديوان الخاص بتفسير القوانين في المملكة األردنية الهاشمية، وأكد بقـــــــــراره رقــــــــم 
) من قانون المطبوعات 45و 42وليس المادتين (من قانون الجرائم اإللكترونية ) 11سريان المادة ( )31(2015 ) لسنــة 8(

  :االجتماعي، وذلك لألسباب التاليةوالنشر على جرائم الذم والقدح التي ترتكب عبر المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 

المقترفة من خالل المطبوعات الدورية فيما يخص الجرائم ، 1998) لسنة 8وعات والنشر رقم (إن قانون المطب -1
ة وكالة األنباء هو قانون عام، والصحيفة اليومية المطبوعة أو غير المطبوعة، والمطبوعة اإللكترونية والمتخصصة ونشر

ن المشرع اشترط في كل هذه المطبوعات أن تكون جهات النشر مرخصة ومسجلة، وأعطى المطبوعة اإللكترونية إو
  .2012) لسنة 2وفقًا لما جاء في قرار الديوان الخاص رقم (خيار التسجيل، 

هو قانون خاص فيما يتعلق بالجرائم  1/6/2015نفذ بتاريخ الذي  2015) لسنة 27إن قانون الجرائم اإللكترونية رقم ( -2
  المقترفة وفقًا للنصوص المستحدثة فيه.

ه جرمًا يعاقب عليه القانون مما يجب معه الوقوف على النص لما كانت القواعد القانونية تستلزم اإلشارة للفعل بوصف -3
المنظم لهذه الجريمة، وبما أن قانون الجرائم اإللكترونية هو قانون خاص أعاد تنظيم بعض األحكام المتعلقة بجرائم 

انون ) من ق57/2( ) منه وبداللة المادة11فإن هذا القانون هو الذي يسري عليها وفقًا ألحكام المادة ( ،الذم والقدح
  ."إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص" :التي نصت على أنهالعقوبات 
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التابعة " ميالد" ومن الجدير بالذكر أن ثمة عدة مالحظات قانونية أشارت إليها وحدة المساعدة القانونية لإلعالميين
ويمكن  .الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 2015لسنة ) 8القرار رقم ( لمركز حماية وحرية الصحفيين بشأن

  :)32(ما يلي في تجمال هذه المالحظاإ

وهو ما استقر عليه التعامل في القضاء، وهو من  ،قانون خاص 1998) لسنة 8. إن قانون المطبوعات والنشر رقم (1
وقد نص بشكل  .وطلبت بموجبه الترخيص 2012ه عام الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواقع اإللكترونية منذ تعديل

واضح على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير وخال من العقوبات السالبة 
  للحرية.

على ) من قانون المطبوعات والنشر قد نصت صراحة 42. لم يراع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين أن المادة (2
أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو  ؛"على الرغم مما ورد في أي قانون اخر" القول:

  القانون الخاص.

من  )38المادة (و من قانون الجرائم اإللكترونية )11( . كان األحرى بقرار ديوان تفسير القوانين إجراء مقارنة بين المادة3
بينما  عن االختصاص، )42المادة ( تتحدثحدث عن جرائم الذم والقدح، حيث والنشر التي تتقانون المطبوعات 

اعتقادنا ال تستقيم مع القواعد في ن المقارنة للوصول لهذه النتائج ) تتحدث عن العقوبات، وبالتالي فإ45المادة (
  القانونية.

أي القرار) يعتبر قانون المطبوعات (ن ال يتفقان معه لكونه اقرار وللجهة التي أصدرته فالباحثومع االحترام لهذا ال
هذا األخير قانونًا خاصًا، حينما يتم نشر محتوى الذم في  والنشر قانونًا عامًا بالنسبة لقانون الجرائم اإللكترونية، واعتبار

نتيجة مفادها ضرورة تطبيق وفقًا ألحكام قانون المطبوعات والنشر، ويرتب على ذلك  مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة
ن في مطبوعة يلو ارتكبها أحد الصحفيذم والقدح حتى قانون الجرائم اإللكترونية بصفته قانونًا خاصًا على جرائم ال

  إلكترونية.

فإن القانون الخاص هو قانون المطبوعات والنشر، وإن كان  في مثل هذا االفتراض، نحن نرى أنه على العكس تمامًاف
تطبيق النصوص القانونية على واقعة الذم  أردنا األول هو األكثر خصوصية إذا فإنإللكترونية قانونًا خاصًا، الجرائم اقانون 

ونجد سندنا في القاعدة األصولية في . المنشورة في مطبوعة إلكترونية مرخصة ومسجلة وفقًا لقانون المطبوعات والنشر
/د) 38إن نص المادة (، فوبتوضيح أكثر ."فيتم العمل بكل نص في مجاله ،الخاصةإذا تعددت النصوص " التفسير والتطبيق

لقانون المطبوعات والنشر يعتبر نصًا خاصًا بالمقارنة  الذي يجرم الذم المنشور في مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة وفقًا
النص الذي يجرم الذم المنشور في (ن النص األول ) الذي يجرم الذم وفقًا لقانون الجرائم اإللكترونية، أل11مع نص المادة (

اسناد " وهي ،سالف الذكر) 11ة التي يحتويها نص المادة (مطبوعة إلكترونية) ينطوي على جميع األركان والعناصر الجرمي
مزيدًا من  إن النص األول يحتوي على عناصر أخرى تعطيهف ،وباإلضافة إلى ذلك ."واقعة ماسة باالعتبار وبوسيلة إلكترونية

وتتمثل هذه العناصر بضرورة نشر محتوى الذم من قبل  .) سالفة الذكر11رنة بنص المادة (التحديد والخصوصية بالمقا
 .ألحكام قانون المطبوعات والنشر أحد الصحفيين أو من قبل أي شخص في مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة وفقًا

 لحداثةا فيعبرة  أنه ال" النصوص الخاصة فيتم العمل بكل نص في مجالهإذا تعددت " ويجدر بالذكر حين تطبيق قاعدة
 Fath،2014()33(النص الذي يقر العقوبة األشد من بين هذه النصوصفي  ن هذه النصوص، وال عبرة كذلكالزمنية ألي م

al-Bab(،  تغليب النص األكثر خصوصية.في والعبرة دائمًا تكون  

) من قانون الجرائم اإللكترونية يغلب على 11نص المادة ( فإن ،بالرغم مما قلناه قبل قليل أنه على والبد من التنبيه
نصوص قانون المطبوعات والنشر التي نظمت أحكام جرائم الذم والقدح وعقوباتها، وذلك التزامًا بقرار الديوان الخاص 

واجب التطبيق دون نص ) سالف الذكر هو ال11مادة (بتفسير القوانين في المملكة األردنية الهاشمية، الذي أكد أن نص ال
 الديوانعن غيره على جرائم الذم والقدح المرتكبة من خالل جميع المواقع اإللكترونية، ألن للقرارات التفسيرية التي تصدر 

  ) من الدستور األردني.123قوة قانونية ترقى إلى قوة القانون بصراحة المادة (الخاص بتفسير القوانين 
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 زالتبعض أحكام القضاء األردني ال  نإف ،بالرغم مما جاء في القرار التفسيري سالف الذكرولكن من الجدير بالذكر أنه 
/هـ) من قانون المطبوعات 46و /د38قضت بتطبيق نص المادتين ( فهي (إي األحكام) ؛تقضي بخالف ما جاء في هذا القرار

والنشر على جريمة الذم حينما يتم نشر محتوى هذه الجريمة في مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة وفقًا ألحكام قانون 
بوجوب إخضاع جرائم  )34( 2015في عام )محكمة جنح(بصفتها الجزائية  محكمة بداية إربدالمطبوعات والنشر، حيث قضت 

ها بواسطة المواقع اإلخبارية اإللكترونية لقانون المطبوعات والنشر، وأدانت الظنينتين بجرم مخالفة أحكام الذم التي يتم ارتكاب
  ).35( ئة دينار والرسومغرامة خمسمدفع /د) من قانون المطبوعات والنشر والحكم على كل واحدة منهما ب38(المادة 

 االتصاالت ونصوص قانون الجرائم اإللكترونية لتطبيق عقوبةالمطلب الثالث: محاولة التوفيق بين نصوص قانون 

  جريمة الذم اإللكتروني

) من قانون 75( ومعاقبة مرتكبها بموجب المادة كاب جريمة الذم بوسيلة إلكترونيةالمتصور ارت من ،كما أسلفنا القول
خر بأي وسيلة من وسائل تتضمن إهانة لشخص آاالتصاالت األردني، ألن هذه المادة عاقبت كل من يقدم على توجيه رسالة 

المقصود  أن مصطلح اإلهانة يشمل الذم وكل ما من شأنه المساس بشرف وكرامة واعتبار الشخصفي وال شك  .االتصاالت
تشمل جميع الوسائل التي يتم استخدامها إلرسال  يفه ؛التصاالت ذات مدلول قانوني واسعبمحتوى الذم، كما أن وسائل ا

 فإن وسائل االتصاالت تتسع ،وبمعنى آخر .ر واألصوات والبيانات والمعلوماتأو استقبال أو بث اإلشارات والرموز والصو
تخدم لتشمل جميع الوسائل اإللكترونية التي ُتستخدم للتواصل بين األشخاص، كالهواتف المحمولة والحواسيب حينما ُتس

  نترنت أم ال. بخدمة اإل ةسواًء أكانت هذه الوسائل مزودالرسائل المختلفة بين األشخاص،  كوسيلة لتبادل

يمكن ارتكاب جريمة الذم بواسطة البرامج والتطبيقات المعلوماتية كتطبيق الواتساب والفيسبوك،  ،وبناًء على ما تقدم
حكمة صلح عمان في وهذا ما قضت به م .االتصاالت على هذه الجريمةقانون ) من 75وبالتالي يمكن تطبيق نص المادة (

أنه لغايات تجد المحكمة  من قانون االتصاالت، 75بالرجوع إلى أحكام المادة " )36( :بقولها 2014 سنةحكم لها صدر 
تهديد أو إهانة أو منافية توجيه عبارات تحتوي على  يجب :وهي ،ال بد من توافر عدة شروط ،التجريم وسندًا لهذه المادة

أنه قد تم ط مع وقائع الشكوى، تجد المحكمة وبمطابقة هذه الشرو .ل الرسائل بإحدى وسائل االتصاالتلآلداب، وأن ترس
توجيه اإلهانة للمشتكيين من قبل المشتكى عليه بواسطة شبكة األنترنت على صفحة الفيسبوك العائدة له، وأن هذه العبارات 

عبارات ذم وقدح وتحقير، باإلضافة إلى أن الفيسبوك يعد وسيلة من وسائل االتصاالت، وقد اتجهت إرادة  قد احتوت على
 .ائل الصادرة عنه إهانة المشتكيينأن من شأن الرسرسال مثل هذه األلفاظ وهو يعلم المشتكى عليه الواعية والمدركة إل

  ."كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه فإن أفعال المشتكى عليه تشكل ،وعلى ذلك

تجد المحكمة " :)37( 2016 سنةفي حكم صدر عنها  حيث قالت وعلى هذه الوتيرة يسير قضاء محكمة صلح عمان،
 نأمن المستقر عليه قضاًء  ان وسيلة االتصاالت التي تم ارتكاب الجريمة من خاللها تمثلت بتطبيق الواتساب، وحيث أنه

ارتكاب الذم والقدح والتحقير عبر تطبيق الواتس أب من خالل رسائل متبادلة بين طرفين يشكل بالتطبيق القانوني جرم 
من قانون االتصاالت وليس جرم الذم والقدح والتحقير خالفًا ألحكام قانون العقوبات بداللة المادة  75مخالفة أحكام المادة 

من قانون أصول المحاكمات  234ينبغي معه تعديل الوصف الجرمي سندًا للمادة  فإنه الجرائم اإللكترونية، من قانون 15
  ).38(قضاء بعض المحاكم األردنيةوعلى هذا المنهج يسير  ."الجزائية

) من قانون االتصاالت على رسائل الذم المرسلة من خالل 75وخالفًا للمنهج القضائي السابق الذي أكد تطبيق المادة (
) من قانون الجرائم اإللكترونية، سار قضاء محكمة بداية إربد بصفتيها 11والواتس أب وليس نص المادة (الفيس بوك 

واجب التطبيق على مثل هذه الوقائع هو نص أن النص  2018افية، حيث أكدت في حكم لها صدر سنة الجزائية واإلستئن
  ).39(/أ) من قانون االتصاالت75() من قانون الجرائم اإللكترونية وليس نص المادة 11المادة (

كما هو واضح من التطبيقات القضائية سالفة الذكر /أ) من قانون االتصاالت،75( ن نص المادةهو أ جمل القولم، 
ائل ) من قانون الجرائم اإللكترونية لالنطباق على واقعة إرسال أو نشر محتوى ذم بالوس11( ةيتزاحم مع نص الماد
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وهنا تبرز إشكالية أي من هذين النصين واجب التطبيق على مثل هذه الواقعة، سيما أنه ال  .الواسع اإللكترونية بمدلولها
إذا تعددت " قاعدة هما يعتبر نصًا خاصًا، كما ال يمكن تطبيقمن ألن كًال يمكن تطبيق قاعدة تغليب النص الخاص على العام،

  ذات المجال. انينظم كليهما النصين ، ألن"النصوص الخاصة فيتم العمل بكل نص في مجاله

طيه لم يتضمن عنصرًا أو أكثر يع أيًا منهماصوصية من هذين النصين، ألن ومن الصعوبة بمكان بيان النص األكثر خ 
ارتكاب هذه الواقعة بوسيلة إلكترونية  انواقعة الذم، وكالهما يشترط انفكالهما يجرم ؛مزيدًا من التحديد والخصوصية

ضمن الحواسيب، وسواًء  كانت هذه الوسيلة تندرج ضمن الهواتف المحمولة أوتخدم للتواصل بين األشخاص سواًء ُتس
  أم ال. أكانت هذه الوسيلة مزودة بخدمة األنترنت

) من قانون 11( ةنص المادو /أ) من قانون االتصاالت75( نص المادة نه بالرغم من التقاطع التام بينفإبتقديرنا في و
 ؛يمة في هذين النصين جاءت متباينةالعقوبة المقررة لهذه الجر فإن ،الجرائم اإللكترونية من حيث أركان وعناصر جريمة الذم

 2000لغاية  دينار 300الغرامة من الت هي الحبس من شهر إلى سنة أو ) من قانون االتصا75المادة (فالعقوبة التي أقرتها 
الحبس مدة ال تقل ) من قانون الجرائم اإللكترونية هي 11( ةالمادالعقوبتين معًا، بينما العقوبة التي أقرتها  أو بهاتين .دينار

وأمام هذا التباين بين العقوبتين الواردتين في  - دينار 2000دينار وال تزيد على  100عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 
ومع استحالة تحديد القانون األكثر خصوصية منهما لالنطباق  قانونين يندرجان ضمن منظومة القوانين الجنائية الخاصة،

بيق حين واجب التطنص ) من قانون الجرائم اإللكترونية هو ال11( ةفإننا نرى إن نص الماد -على واقعة الذم اإللكتروني 
  :) من قانون االتصاالت، وذلك لألسباب التالية75المادة (مواجهة مثل هذا االفتراض وليس نص 

) من قانون الجرائم 11( ةالماد يقتضي تطبيق العقوبة المقررة في" النص الالحق يغلب على السابق" إن إعمال قاعدة -1
 سنةارنة مع قانون االتصاالت الصادر ، ألن هذا القانون هو الالحق زمنيًا بالمق2015) لسنة 27اإللكترونية رقم (

1995.  

) تنظيم بعض األحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير وعاقب 11لقد أعاد قانون الجرائم اإللكترونية في المادة ( -2
إن هذه اإلعادة لتنظيم ف ،تقديرنافي و .) من قانون االتصاالت75المادة (قوبة أشد من العقوبة المقررة في بع عليها

) من قانون االتصاالت الذي 75األحكام القانونية لجرائم الذم والقدح والتحقير تعتبر بمثابة إلغاء ضمني لنص المادة (
ويستنتج هذا اإللغاء الضمني من محتوى نص  .ل االتصاالتضمن إهانة بإحدى وسائسبق وأن جرم توجيه رسائل تت

) من قانون الجرائم اإللكترونية الذي جرم الذم اإللكتروني بثوب جديد دون إزالة التعارض بين هذا النص 11المادة (
  ).Al-Daoudi ،2004) (40(من قانون االتصاالت) 75نص المادة (الجديد وبين النص القديم 

تغليب نص المادة  2015 ) لسنــة 8رقــــــــم (ن الخاص بتفسير القوانين بلديواالقرار التفسيري الصادر عن ا لقد أكد -3
) من قانون الجرائم اإللكترونية الذي يجرم ويعاقب على أفعال الذم والقدح والتحقير اإللكترونية حينما ترتكب من 11(

لذم والقدح والتحقير بوعات والنشر التي ُتجرم وتعاقب على أفعال اخالل المواقع اإللكترونية على نصوص قانون المط
سالفة الذكر حين تنازعها مع  )11يجب تطبيق مضمون هذا القرار، وتغليب نص المادة ( ،وبناًء على ذلك .اإللكترونية

سيما أن للقرار التفسيري سالف الذكر  ،) من قانون االتصاالت على وقائع الذم والقدح والتحقير اإللكترونية75( المادة
  ) من الدستور األردني.123وفقًا للمادة ( قوة قانونية ترقى إلى قوة القانون

 الخاتمة

  النتائج :أوًال

فبعضها  ؛ينطبق على جريمة الذم اإللكترونيتباينت األحكام الصادرة عن القضاء األردني بشأن النص القانوني الذي  -1
/هـ) من قانون 46نص المادة (وبعضها الثاني يتجه لتطبيق  ) من قانون االتصاالت،75المادة (أشار إلى تطبيق نص 

 ) من قانون الجرائم اإللكترونية.11( المطبوعات والنشر، وبعضها الثالث أكد تطبيق نص المادة
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جريمة الذم المنصوص إن جميع العقوبات المقررة لجريمة الذم اإللكتروني جاءت في قوانين خاصة، باستثناء عقوبة  -2
) 73/3عليها في قانون العقوبات، ولكن قانون العقوبات أضاف الوسيلة اإللكترونية كإحدى صور العالنية في المادة (

 .2017) لسنة 27بموجب القانون المعِدل رقم (
 لجنحية.تعتبر جميع العقوبات المقررة لجريمة الذم المنصوص عليها في القوانين األردنية من العقوبات ا -3

خالية من نص يعطي األولوية في التطبيق لنص على آخر،  جاءت نصوص القوانين األردنية التي جرمت الذم اإللكتروني -4
الواردة في أي قانون من هذه  كما جاءت هذه القوانين خالية من نص يحيل إلى تطبيق العقوبة األشد لجريمة الذم

 القوانين.
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي " :بقولها ) من قانون االتصاالت92( على الرغم مما في ورد المادة -5

اإللكتروني  من العقوبات المقررة لجريمة الذم ًاأيلم تلغ هذه المادة  فإن ،"يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون
أنه ال يجوز إلغاء أكد  المدني األردني) من القانون 5ة (المنصوص عليها في القوانين األردنية األخرى، ألن نص الماد

القوانين األردنية التي جرمت وعاقبت  نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء، وجميع نصوص
 ) من قانون االتصاالت.92على الذم اإللكتروني جاءت الحقة زمنيًا على نص المادة (

 جريمة الذم اإللكتروني من قبيل التنازع الظاهري للنصوص العقابية.تعدد العقوبات وتزاحمها لالنطباق على يعتبر  -6

بين جريمة الذم المنصوص عليها في قانون العقوبات حينما يقع الذم بصورة نشر  يبدو للوهلة األولى أن هناك تداخًال  -7
بين الجريمتين  ًاجوهري ًاولكن هناك فرق .اإللكترونيةإلكتروني، وبين جريمة الذم المنصوص عليها في قانون الجرائم 

) سالفة الذكر، أن يتم نشر محتوى الذم بالوسائل 73/3لتوافر العالنية، وفقًا لنص المادة ( هو أن المشرع اشترط
 ؛وقد وردت العالنية في قانون العقوبات بشكل عام .ها دون قيداإللكترونية التي ُتمكن العموم من قراءتها أو مشاهدت

تم النص عليها في قانون دى توافر هذه العالنية حينما يتطلبها المشرع كعنصر في أي جريمة إذ يتعين البحث في م
نشر محتوى الذم بالوسائل اإللكترونية التي ُتمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد غير  وشرط ،العقوبات

  م اإللكترونية.) من قانون الجرائ11المادة ( في مطلوب لقيام جريمة الذم المنصوص عليها

هي  اإللكترونية كعنصر ضروري لقيام جريمة الذم اإللكتروني، وهذه الوسيلة حدد قانون الجرائم اإللكترونية الوسيلة  -8
 الشبكة المعلوماتية أو الموقع اإللكتروني أو أي نظام معلوماتي.

من الوسائل اإللكترونية التي ترتكب بواسطتها جريمة الذم المطبوعات اإللكترونية المسجلة والمرخصة وفقًا ألحكام   -9
قانون المطبوعات /هـ) من 46وهنا تبرز إشكالية تزاحم النص العقابي الوارد في المادة ( .قانون المطبوعات والنشر
في المطبوعة  واقعة الذم التي ُتنشر لكترونية لالنطباق علىمن قانون الجرائم اإل )11والنشر، ونص المادة (

 قد عرضت هذه اإلشكالية على الديوان الخاص بتفسير القوانين في المملكة األردنية الهاشمية، وأكداإللكترونية، و
نصوص مواد قانون  يسولمن قانون الجرائم اإللكترونية ) 11سريان المادة ( 2015 ) لسنــة 8بقـــــــــراره رقــــــــم (

  المطبوعات والنشر على جرائم الذم والقدح التي ترتكب عبر المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي.

على جرائم الذم من قانون الجرائم اإللكترونية ) 11تطبيق نص المادة ( بوجوب بالرغم من القرار التفسيري القاضي  -10
 زالتبعض أحكام القضاء األردني ال  ، فإناإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعيوالقدح التي ترتكب عبر المواقع 

/هـ) من قانون 46و /د38قضت بتطبيق نص المادتين ( فهي (إي األحكام) ؛تقضي بخالف ما جاء في هذا القرار
وفقًا ألحكام قانون التي ُتنشر في المطبوعات اإللكترونية المسجلة والمرخصة  المطبوعات والنشر على واقعة الذم

  المطبوعات والنشر.

) من قانون الجرائم اإللكترونية لالنطباق على واقعة 11( ة/أ) من قانون االتصاالت ونص الماد75( يتزاحم نص المادة  -11
وهنا تبرز إشكالية أي من هذين النصين واجب  بالوسائل اإللكترونية بمدلولها الواسع، إرسال أو نشر محتوى ذم

هما يعتبر من ألن كًال على مثل هذه الواقعة، سيما أنه ال يمكن تطبيق قاعدة تغليب النص الخاص على العام،التطبيق 
النصين  ، ألن"إذا تعددت النصوص الخاصة فيتم العمل بكل نص في مجاله" قاعدة نصًا خاصًا، كما ال يمكن تطبيق
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هما لم يتضمن عنصرًا أو أكثر أيًا منلنص األكثر خصوصية منهما، ألن ومن الصعوبة بمكان بيان ا .ذات المجال انينظم
ارتكاب  انواقعة الذم، وكالهما يشترط انمفكالهما يجر ؛يد والخصوصية بالنسبة للنص اآلخريعطيه مزيدًا من التحد

 .بين األشخاص ُتستخدم للتواصلهذه الواقعة بوسيلة إلكترونية 
) من 11( ة/أ) من قانون االتصاالت ونص الماد75( نص المادة بالرغم من التقاطع التام بيننه فإن، يتقدير الباحثفي  -12

ين النصين ذالعقوبة المقررة لهذه الجريمة في ه نإف ،من حيث أركان وعناصر جريمة الذم قانون الجرائم اإللكترونية،
على واقعة نون األكثر خصوصية منهما لالنطباق ومع استحالة تحديد القا وأمام هذا التباين في العقوبة، .جاءت متباينة

واجب التطبيق حين مواجهة قانون الجرائم اإللكترونية هو  ) من11( ةن نص المادإذم اإللكتروني، فإنه يمكن القول ال
النص الالحق يغلب على النص " لقاعدة ) من قانون االتصاالت، وذلك إعماًال75المادة (مثل هذا االفتراض وليس نص 

 قانون الجرائم اإللكترونية هو الالحق بالنسبة لقانون االتصاالت.ن إإذ  ؛"السابق

  التوصيات :ثانيًا

) 8أن يعيد النظر بقـــــــــراره رقــــــــم ( ين في المملكة األردنية الهاشميةالديوان الخاص بتفسير القوان مننتمنى  -1
من قانون الجرائم ) 11، بحيث يجعل األولوية لنصوص قانون المطبوعات والنشر على نص المادة (2015 لسنــة 

قانون  والقدح التي ترتكب في مطبوعة إلكترونية مسجلة ومرخصة وفقًا ألحكام لالنطباق على جرائم الذماإللكترونية 
فتراض هو األكثر خصوصية لكونه يتضمن عنصرًا في هذا اال النشرو وذلك ألن قانون المطبوعات ،المطبوعات والنشر

عنصر النشر في مطبوعة إلكترونية مسجلة  إضافيًا في جريمة الذم ال يوجد في قانون الجرائم اإللكترونية، وهو
 قانون المطبوعات والنشر. ومرخصة وفقًا ألحكام

) من قانون الجرائم اإللكترونية بإضافة العبارة 11نتمنى على المشرع األردني تعديل نص المادة ( ،سدًا لباب االجتهاد -2
، ألن هذه العبارة تفيد بإعطاء أولوية لنص "لخإ .يعاقب ،على الرغم مما ورد في أي قانون أخر" :التالية في بدايتها

ى واقعة الذم اإللكتروني، وال سيما نص المادة هذه المادة واستبعاد سائر نصوص القوانين األخرى لالنطباق عل
وبهذا التعديل ُتعالج إشكالية تزاحم النصوص القانونية على واقعة الذم اإللكتروني وما  .) من قانون االتصاالتأ/75(

  يستتبع ذلك من تعارض في األحكام القضائية.

 علىفإننا نتمنى  ،بصيغتها الحالية) من قانون الجرائم اإللكترونية 11نص المادة (في الوضع الراهن، وعلى فرض بقاء  
) من قانون الجرائم 11أن تستقر حين ثبوت واقعة الذم اإللكتروني على تطبيق نص المادة ( كافة المحاكم األردنية

 .النص الالحق يغلب على النص السابق :لقاعدة /ا) من قانون االتصاالت، وذلك إعماًال75اإللكترونية وليس نص المادة (
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Abstract  

Some people may misuse electronic means, such as cell phones and computers. They violate the 
reputation and esteem of people on a large scale, because they play a significant role in facilitating and 
accelerating the transmission and spread of the content of a specific material that may assault the 
honor and dignity of people. 

On the basis of the gravity of electronic means and their role in facilitating and accelerating the 
transmission and spread of the content of a specific material that may assault the honor and dignity of 
persons, it appears that the importance of criminalizing and punishing acts of electronic slander is 
embodied in the provisions of Jordanian legislation, such as the Punishment Code, the 
Communications Law, the Press and Publications Law and the Cybercrime Law. It can be rightly 
stated that those legislations provide the necessary criminal protection for persons' honor and dignity 
against possible electronic misuse, but still they have various penalties for the crime of electronic 
slander without any sort of coordination between them, which resulted in a conflict of judicial rulings 
in terms of determining the legal provision applicable to the crime of electronic slander and excluding 
other legal provisions. 

The current study has reached several results, the most important of which is that the multiplicity 
of provisions of the Punishment Code and the jostle of its applicability on the crime of electronic 
slander is considered an outward conflict of texts. In order to resolve this conflict, a set of fundamental 
rules of interpretation and application should be applied as the rule stating that the special legal text 
prevails over the general and the rule stating that the subsequent text prevails over The previous one, 
and this study presented several proposals the most important one is to adjust the text of Article (11) of 
the Cybercrime Law to include a phrase indicating that the text of this article is given priority to all 
texts contained in other laws that can be applied to the crime of electronic slander, especially the text 
of Article (75 / A) of the Telecommunications Law, and with this adjustment, the problem of 
competing penal texts for the crime of electronic defamation and the conflict that consequence in the 
judicial rulings are addressed. 

Keywords: Electronic slander, electronic means, Cybercrimes, multiple penalties, spical text prevails 
over general one. 
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  الهوامش
 
االعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره، ولو في معرض الشك "لقد عرفت الفقرة الثانية من ذات المادة القدح بأنه:  )1(

سباب  كل تحقير أو ") من قانون العقوبات األردني التحقير بأنه: 190وعرفت المادة ( ".وذلك دون بيان مادة معينة  ،واالستفهام
علنيين أو   ، سواء كانايتم توجيهه إلى المعتدى عليه وجهًا لوجه بالحركات أو الكتابات أو الكالم أو الرسومات ،غير القدح والذم

ومن هذه التعاريف يتضح أن المشرع األردني ميز بين الذم والقدح من جهة، وبين  ". أو بمعاملة غليظة ةبمخابرة برقية أو هاتفي
جهة أخرى، من خالل عنصر العالنية، ألنه تطلب وجود عنصر العالنية في الذم والقدح بينما لم يشترط هذا العنصر التحقير من 

أن  الذم يشترط فيه إسناد مادة معينة إلى الشخص المجني عليه،  بينما ال يشترط في في التحقير،  ويختلف الذم عن القدح في 
وقد جعل  .يتوافر القدح حين إسناد حكم عام للمجني عليه ،وبمعنى آخر .مجني عليهالقدح إسناد مادة معينة إلى  الشخص ال

) من قانون العقوبات أشد من عقوبة جريمة القدح 358المشرع  األردني عقوبة جريمة الذم المنصوص عليها في المادة (
اني في جريمة الذم يكون أقرب إلى التصديق )  من ذات القانون، ألن اإلسناد الذي يقوم به الج359المنصوص عليها في المادة (

من قبل عموم الناس في المجتمع من مجرد العبارات الحادة المجردة التي يقوم الجاني بتوجيهها إلى الشخص المجني عليه في 
 جريمة القدح.

من أسند لغيره بواسطة يعد قاذفًا كل  "على أنه :  1937) لسنة 58) من قانون العقوبات المصري رقم (302تنص المادة ( )2(
من هذا القانون أمورًا لو كانت قاذفة ألوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك  171المادة في إحدى الطرق المبينة 

: على أنه 1987) لسنة 3) من قانون العقوبات اإلماراتي رقم ( 372وتنص المادة ( ". أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه قانونًا
ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العالنية  20جاوز تيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال ت "

". لمزيد من التفاصيل عن أركان جريمة القذف وفقًا ألحكام قانون العقوبات واقعة من شأنها أن تجعله محًال للعقاب أو االزدراء
األميري، جريمة القذف والسب عبر وسائل تقنية المعلومات، بحث منشور في المجلة األكاديمية لألبحاث جواهر اإلماراتي، أنظر، 

  وما بعدها. 105ص ،2020والنشر،اإلصدار الرابع عشر،

 .150، ص1984شرح قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة،  ،مصطفى ،محمود )3(

  .296، ص1994الخاص، جامعة اإلسكندرية،  القسم ،شرح قانون العقوبات فتوح، الشاذلي، )4(

جرائم القدح والذم والتحقير المرتكبة عبر الوسائط االلكترونية شبكة االنترنت وشبكة  ،عادل،سقف الحيطأنظر،  ،بهذا المعنى )5(
، 2018،دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان :الهواتف النقالة وعبر الوسائط التقليدية واآللية والمطبوعات 

  .وما بعدها 67ص

شرح األحكام الموضوعية في قانون الجرائم االلكترونية، دار  :جرائم تكنولوجيا المعلومات ،عبداإللهالنوايسة أنظر  ،بهذا المعنى )6(
  .وما بعدها 345، ص2017وائل للنشر والتوزيع، عمان 

الجرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة للنشر  : القسم الخاص  -شرح قانون العقوبات  عبدالرحمن، بهذا المعنى أنظر، أحمد )7(
 .وما بعدها 209، ص2016، 2والتوزيع، عمان، طـ

يقع على صورة من الصور لكي يستلزم الذم او القدح العقاب، يشترط فيه أن " من قانون العقوبات على أنه: )189تنص المادة ( )8(
  اآلتية:

 ن يقع:أويشترط  ،الذم أو القدح الوجاهي -1

 المعتدى عليه. ةفي مجلس بمواجه  - أ

 و كثر.أفي مكان يمكن ألشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم   - ب

 أثناء االجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.في وشرطه أن يقع  ،الذم أو القدح الغيابي -2

 وشرطه أن يقع: ،الخطيو القدح أالذم  -3

أو مسودات الرسوم (  ةبما ينشر أو يذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسومات أو الصور االستهزائي  - أ
 الرسوم قبل أن تزين وتصنع).

 بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة غير المغلفة وبطاقات البريد.  - ب
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 وشرطه أن يقع: ،سطة المطبوعاتو القدح بواأالذم  -4

 بواسطة الجرائد أو الصحف اليومية أو المؤقتة.  - أ

 ."بأي نوع كان من المطبوعات أو وسائط النشر  - ب

و أكل من أقدم باي وسيلة من وسائل االتصاالت على توجيه رسائل تهديد  " /أ) من قانون االتصاالت على أنه :75( تنص المادة )9(
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة او  ،ثارة الفزعإبقصد  مختلقًا ل خبرًاَقو َنأو رسائل منافيه لآلداب أهانة إ

  ." ) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين2000) دينار وال تزيد على (300بغرامة ال تقل عن (

أو استقبال أو إرسال الرموز أو االشارات أو األصوات أو الصور أو نقل أو بث  ") من قانون االتصاالت بأنها: 2( عرفت المادة )10(
  ." البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من األنظمة اإللكترونية

يحظر نشر ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير لألفراد أو  "/ د) من قانون المطبوعات والنشر على أنه: 38تنص المادة ( )11(
 ." شاعات كاذبة بحقهمإو أو ما يتضمن معلومات أيمس حرياتهم الشخصية 

يعاقب بغرامة ال تقل عن  ،) من هذا القانون38من المادة ((د) كل من يخالف أحكام الفقرة " /هـ) على أنه : 46( تنص المادة )12(
  ." زيد على ألف دينارخمسمئة دينار وال ت

كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو األفكار بأي  " ) من قانون المطبوعات والنشر المطبوعة بأنها:2عرفت المادة ( )13(
موقع  "لكترونية بأنها : ، وعرفت المادة ذاتها المطبوعة اإل" بما فيها الوسائل اإللكترونية أو الرقمية أو التقنية ،طريقة من الطرق

إلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك األخبار والتقارير والتحقيقات 
 ."والمقاالت والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 

من قانون العقوبات األردني على أنه: " ال يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي 74/1ة المادتنص  )14(
 وإرادة".

الجرائم الواقعة على األشخاص في محمد،  ،أنظر، نمور ،لمزيد من التفاصيل عن الركن المعنوي لجرائم الذم والقدح والتحقير )15(
  وما بعدها. 350ص 2000،  عمان،3عمار للنشر والتوزيع، طقانون العقوبات األردني، دار 

تجد المحكمة أن  ،باستعراض النص القانوني "الذي جاء فيه :  6447/2018أنظر قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان رقم  )16(
ما عرفه القانون وذلك بقيام .. الركن المعنوي المتمثل باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجرم على .أركان هذا الجرم تقوم على :

 ."حيث إن هذا الجرم من الجرائم القصدية  ،اإلرادة والعلم لدى الجاني

  .351الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني، مرجع سابق، صمحمد،  ،نمور )17(

 .352المرجع السابق، ص محمد، ،مورن )18(

العقوبات األردني صور العالنية التي  تدخل كعنصر في الركن المادي المكون لجريمة ) من قانون 73و189حددت المادتان ( )19(
ولقد تم الربط في جريمة الذم التقليدي بين الركن المادي لهذه الجريمة وعنصر العالنية، حيث جعل المشرع األردني  .الذم

وتقع العلنية عن طريق الكالم  .و مكان مباح للجمهورجريمة الذم ال تقوم إال عن طريق عمل أو حركة مادية تحصل في موقع عام أ
نجد أن صور العالنية تتمثل بما  ،) سالفة الذكر189وبالرجوع إلى نص المادة ( .أو الصراخ أو النقل عن طريق الوسائل اآللية

الشخص المعتدى عليه، أو  ةأن تقع الجريمة في مجلس بمواجه من بد : أوًال :  صورة الذم الوجاهي، وفي هذه الصورة ال يلي
حصول فعل الذم مواجهًة بين الفاعل  ةوفي حال .قل عدد األشخاص أو كثر في محل يمكن لألشخاص أن يسمعوه سواًء

إذ اشترط القانون أن تكون جريمة الذم  ؛والمعتدى عليه فقط، ولم يكن أحد حاضرًا سواهما، ففي هذه الحالة ال تقوم جريمة الذم
كان الشخص الفاعل  ةوكذلك تقوم جريمة الذم الوجاهي في حال .س وتكون في مواجهه الشخص المعتدى عليهالوجاهي في مجل

تقوم جريمة الذم الوجاهي على اعتبار أن األشخاص  ،ففي هذه الحالة ؛في مجلس ويقوم بالتحدث عبر الهاتف إلى المعتدى عليه
وتفترض هذه  ثانيًا : صورة الذم الغيابي،  .ل الذم للمعتدى عليهاآلخرين قد سمعوا وشاهدوا الجاني وهو يقوم بإسناد فع

أشخاص كثيرين في المجلس سواًء أكانوا  وجودأثناء  في أو حضور المعتدى عليه، فهذه الصورة تقع وجودالصورة عدم 
بكرامة  ًاتضمن مساسمجتمعين أو منفردين، ولذلك فإذا قام الفاعل بالحديث أمام اشخاص عديدين وتضمن الحديث إسناد ما ي

ولكن المشرع اشترط لقيام جريمة  ،فهنا يسأل الفاعل عن جريمة الذم ،واعتبار المعتدى عليه ويعرضه لالحتقار والبغض من قبلهم
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إذ ال تقوم هذه الجريمة إذا قام الفاعل بالحديث  ؛شخاص كثيرين في المجلسأالذم بصورتها الغيابية أن يقوم الفاعل بالتحدث إلى 

ثالثًا : صورة الذم الخطي، وتفترض هذه الصورة  .ال يمكن القول أو وصفهم بأشخاص كثيرين حيثشخص أو شخصين فقط،  مع
الذم بواسطة الكتابات، سواًء اتخذت هذه الكتابات شكل العبارات أو الكلمات الواضحة في ذم الشخص المجني عليه، وسواًء 

وقد  .لك أن تكون متخذة شكل النكات أو القصص وما إلى ذلك من أنواع الكتاباتاتخذت في طياتها ذم المعتدى عليه، ومثال ذ
يأتي  الذم على شكل صور أو رسومات ساخرة أو مشينة، ولكن اشترط القانون في هذه الصور والرسومات أن تنتشر وتذاع بين 

ة، وهذا ما عبرت عنه الفقرة الثالثة من ومن ضمنها الوسائل اإللكتروني ،عموم األفراد عن طريق أي وسيلة من وسائل النشر
ويتوافر الذم أيضًا  حينما يتم توزيع صور أو رسومات ساخرة أو مشينة على فئة معينة من  ،) من قانون العقوبات73المادة (

عدد كبير من الناس، ويقصد بالتوزيع في جريمة الذم تسليم المادة التي تحتوي على الرموز أو الرسوم أو الكتابة أو الصور إلى 
رابعًا : الذم بواسطة  .وذلك ألجل االطالع عليها والتعرف عليها وعلى محتواها وأن يكون بقصد االنتشار والذيوع ،األفراد

واعتبار  المعتدى عليه عن  ةالمطبوعات والنشر، وهذه الصورة تفترض نشر العبارات والكلمات التي يكون فيها مساس بسمع
لمزيد من التفاصيل  .عن طريق الجرائد أو عن طريق أي نوع من أنواع وسائل النشر أو المطبوعاتطريق الصحف اليومية أو 

بحث  الطبيعة الخاصة لجرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر مواقع التواصل االجتماعي، محمد، ،الخوالدةأنظر  ،حول ذلك
 وما بعدها، 303، ص 2019، لسنة 28، المجلد 2العدد منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية، 

 49، ص2011، لسنة 4الجريمة المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طـ ،جرائم الحاسوب واإلنترنتمحمد ، الشوابكة
طميزة،   وما بعدها. 345رائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني، مرجع سابق، صالج ،نمور . سعيد،وما بعدها

  وما بعدها. 29، ص2016 ،جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستير ،جرائم الذم والتحقير عبر الوسائل اإللكترونية، شرف

الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم  -3.. .ُتعد وسائل للعالنية " تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه : )20(
والشارات والتصاوير على اختالفها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت للبيع 

 ."ءتها أو مشاهدتها دون قيدأو وزعت على أكثر من شخص، أو نشرت بوسائل إلكترونية تمكن العموم من قرا

يعاقب على الذم بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين إذا كان فعل " على أنه :  ) من قانون العقوبات األردني191المادة (تنص  )21(
أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو  ،أثناء عمله، أو بسبب ما أجراه بحكم عمله في مجلس األمة أو أحد أعضائه الذم موجهًا إلى

  ." أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها في المحاكم أو اإلدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف عام

جرائم تقنية حمزة، لمزيد من التفاصيل حول  الجرائم المنصوص عليها في قانون االتصاالت وعقوباتها أنظر، أبو عيسى،  )22(
  وما بعدها. 150، ص2019، 3دراسة مقارنة في التشريعات العربية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، طـ :اتالمعلوم

) من القانون الفلسطيني 44اإلماراتي، حيث نصت المادة (التشريع  وذلك خالفًا لبعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفلسطيني و )23(
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد،  "م بشأن الجرائم اإللكترونية على أنه: 2018) لسنة 10الصادر بموجب قرار بقانون رقم (

ام هذا القرار بقانون، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحك
 جرائم مكافحة بشأن 2012 لسنة) 5) من المرسوم اإلماراتي بقانون رقم (48. ونصت المادة ("بالعقوبات المنصوص عليها فيه

ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها  " المعلومات على أنه : تقنية
  ."ات أو أي قانون آخرقانون العقوب

ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق  " على أنه:1976) لسنة 43) من القانون المدني األردني رقم (5(تنص المادة  ) 24(
ينص صراحة على هذا اإللغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن 

  ."التشريع قرر قواعده ذلك

وما  69، ص 2008، 1أثر القواعد األصولية في تفسير النصوص القانونية، دار ابن حزم، الجزائر، طـ بلخير، أنظر، طاهري، )25(
 بعدها.

دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء أحدث  :اآلثار القانونية لالرتباط بين األفعال الجرميةحاتم، ، بهذا المعنى، أنظر، بكار )26(
 وما بعدها. 25، ص2007 ،االتجاهات الفقهية واالجتهادات القضائية، منشأة المعارف للنشر، اإلسكندرية

نظر قرار محكمة صلح غرب عمان  بصفتها الجزائية ا، وبهذا المعنى 1736/2019قرار محكمة صلح العقبة  بصفتها الجزائية رقم  )27(
  ، منشورات موقع قرارك.471/2020 رقم
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  وما بعدها. 128م، ص2014دراسة مقارنة بين مصر واالمارات، الطبعة األولى، اإلمارات،  :تفسير التشريعات علوة، فتح الباب،  )28(

مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و( ب) من  "على أنه:  1998 ) لسنة8) من قانون المطبوعات والنشر رقم (12تنص المادة ( )29(
يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير، ويقصد بالوزير  ،) من هذا القانون 11المادة (

يشترط لمنح  ":  /أ) من  ذات القانون على أنه13وتنص المادة ( ".هنا رئيس الوزراء، وذلك وفقًا للمادة الثانية من ذات القانون
) 49وتنص المادة (".  ن يتم تسجيلها كشركة وفقًا الحكام قانون الشركاتأصدار المطبوعة الصحفية أو المتخصصة رخصة إل

ال تستفيد المطبوعة اإللكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا  "من ذات القانون على أنه : 
  ."ن مرخصة ومسجلة وفقًا ألحكامهالقانون ما لم تك

لكتروني محدد على إلكتروني له عنوان إموقع  ") من قانون المطبوعات والنشر المطبوعة اإللكترونية بأنها: 3/أ/2عرفت المادة ( )30(
ويختار التسجيل في  الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك األخبار والتقارير والتحقيقات والمقاالت والتعليقات،

  ."سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

م، منشور في عدد الجريدة 19/10/2015م الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2015) لسنة 8القرار رقم ( )31(
  .8996- 8991ص  ،16/11/2015بتاريخ  3567الرسمية 

  :ن خالل الرابط اإللكتروني التاليعلى تفاصيل هذه المالحظات م يمكن االطالع )32(

 https://maqar.com/archives/115150  2020نوفمبر 5تاريخ الدخول.  

  .137ص ،دراسة مقارنة بين مصر واإلمارات، مرجع سابق :تفسير التشريعات علوة، فتح الباب، ،أنظر ،لمزيد من التفاصيل )33(

  -أ ،على الرغم مما ورد في أي قانون آخر"على أنه :   1998) لسنة 8) من قانون المطبوعات والنشر رقم (42تنص المادة (  )34(
الجرائم  - 2.لتي ترتكب خالفـًا ألحكام هذا القانونالجرائم ا -1يسمى في كل محكمة بداية قاض يتولى النظر في الجرائم التالية : 

ويختص  -التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع المرخص بها خالفًا ألحكام أي قانون آخر.  ب
المشار إليها في الجرائم  -1قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية :

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها  - 2 .الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة
 ."إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل اإلعالم المرئي والمسموع المرخص بها ،في قانون العقوبات النافذ

، منشورات موقع قرارك. وهذا 9/11/2015الصادر بتاريخ  2525/2015بداية إربد بصفتها الجزائية (جنح) رقم  قرار محكمة ) 35(
، منشورات موقع 17/12/2018الصادر بتاريخ   68/2015ما أكدته محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية (جنح) بقرارها رقم 

الصادر  2303/2015، ورقم 1250/2015بصفتها الجزائية (جنح) رقم  نظر بذات المنهج قرارات محكمة بداية عماناو .قرارك
، ورقم 21/10/2019الصادر بتاريخ  61/2015، ورقم 29/9/2019الصادر بتاريخ  1068/2019، ورقم 20/6/2018بتاريخ 
  . 2018/ 37626ستئناف عمان بصفتها الجزائية رقم امحكمة نظر قرار او .منشورات موقع قسطاس ،1195/2018

 منشورات موقع قسطاس. ،15854/2014قرار محكمة صلح عمان بصفتها الجزائية رقم انظر  )36(

  منشورات موقع قسطاس. ،22238/2016قرار محكمة صلح عمان بصفتها الجزائية رقم انظر  )37(

نظر كذلك قرار وا .منشورات موقع قسطاس ،3495/2018ستئنافية رقم قرار محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية واالانظر  )38(
منشورات موقع قسطاس، وقرار محكمة صلح الزرقاء بصفتها  ،8041/2019محكمة صلح جنوب عمان بصفتها الجزائية رقم 

  منشورات موقع قسطاس. ،6691/2020الجزائية رقم 

  منشورات موقع قسطاس. ،8676/2018م رق ستئنافية نظر قرار محكمة بداية إربد بصفتيها الجزائية واالا )39(

تتمثل الطريقة األولى  باإللغاء الصريح، وتتلخص هذه الطريقة  ،وجد طريقتان إللغاء القانون أو إلغاء نص أو أكثر من  نصوصهت )40(
أما الطريقة الثانية فهي  .هصبورود نص في القانون الالحق يقضي صراحًة بإلغاء القانون السابق أو إلغاء نص أو أكثر من نصو

اإللغاء الضمني، ويستنتج هذا اإللغاء حينما ال يصرح القانون الالحق  بإلغاء القانون السابق أو إلغاء نص أو أكثر من نصوصه، 
حول لمزيد من المعلومات   .أن نّظمها القانون السابق ولكن في هذه الطريقة يعيد القانون الالحق تنظيم الموضوعات التي سبق

 ما بعدها.و 221، ص2004 عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، المدخل إلى علم القانون، غالب، الداودي، ،نظراذلك، 
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