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تلتزم   التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  األصالة تقبل  فيها  افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية 

 :والجدية وتحترم قواعد النشر التاليةالعلمية والدقة 

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :التي تستوفي الشروط اآلتية واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

في   • دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير  املحكمة،االلتزام  والتي   الدوريات 

 .تستجيب لشروط البحث العلمي

م مبدأ الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر تعتمد هيئة التحكي  •

أو   األشخاص  بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  مع 

 .األنظمة

في   • أن  املساهمات يراعى  املجلة  في  للنشر  بالجدية    املقترحة  نشر    وأال تتسم  تكون محل 

 .قىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، ملت

 .أن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص املجلة •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة اللغوية،   •

مع احتساب هوامش، مصادر  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50بالنسبة للمقاالت و

 .ومالحق البحث

البحث وآخر بإحدى اللغات: العربية،  ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة  •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :بالنسبة لألعمال املترجمة  

 .املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلةتقيل من األعمال   •

  .االنجليزية  تقبل األعمال املترجمة من وإلى: العربية، الفرنسية، •

 .تصين في اللغات املذكورة أعالهتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مخ  •

تحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخبرة العلمية حسب اختصاص   •

 .املقال

 .تسلمهادقائق من  5يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته بعد  •
 

 قواعد النشر
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 :التحكيم  ة

دة  من تمكينها من املا   شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 املقترحة للنشر، مع مراعاة السرية التامة في التحكيم 

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14حجم  Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات األجنبية شكل •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  فواسم امِلؤللقب    :باللغة العربية أو األجنبيةالكتب   .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة خ املجلة، تاري

الجامعية .4 واسم    :الرسائل  عنوانلقب  مؤسسة   املذكرة،  الطالب،  املذكرة،  درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع   :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  إصدار  مكانجهة  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر قول املن املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على  .7
ً
 عنوان املجلة:ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 االفتتاحية

 بفضله تتم الصاحلات الذياحلمد هلل رب العاملني بسم اهلل الرمحن الرحيم و

  اإلسهامات يصدر العدد السابع واألربعون من مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة متضمنا مجموعة من  

 املتنوعة من حيث املواضيع املطروحة أو القوانين املتناولة. 

ج البحث  املعمق األول حكم إذن الولي الذكر في ابرام عقد زواج املرأة التي تحت واليته دراسة  عال  بحيث

أقوال الفقهاء التي تعددت واختلفت حول  الشريعة االسالمية وبعض القوانين العربية، متوقفا عند   ين  مقارنة ب

 صحة الزواج من عدمه. 

تحليل سلطات   في  توسع  فلقد  الثاني  البحث  اأما  املراكز  على  للحفاظ  املستعجلة  األمور  لقانونية  قاض ي 

طيني والضوابط التي يسير عليها   لكي تحقق الحماية  بموجب قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلس

 املوضوعية هدفها. 

الثالث   البحث  تناول  له  فحين  املتضمن  األصلي  العقد  عن  التحكيم   املختل  استقاللية شرط  فة  واألثار 

التحكيم    املترتبة عن أنظمة هيئات ومراكز  املقارن وكذلك  التشريع والقضاء  الفقهاء وبعض  ذلك وفقا آلراء 

 لدائمة، مركزا على  موقف النظام القانوني الفلسطيني.ا

بينما تناول البحث الرابع الحماية القانونية لسوق براءات االختراع في الكويت من املمارسات غير املشروعة  

حظرها  وأثا يستوجب  التي  املمارسات  من  مجموعة  بتوصيف  الباحث  قام  حيث  والتجارية،  الصناعية  رها 

مآخذ  الن  واستخراج 
 
موصيا لها،  املواجه  القانوني  الفعالة    ص  الحماية  تكفل  التي  املقترحات  من  بمجموعة 

 ية.، والتي يمكن تعميمها على باقي الدول العرب خاصةلبراءات االختراع في الكويت بصفة 

الفلسطيني  والذي كان باللغة اإلنجليزية، فلقد تناول  بالدراسة والتحليل موقف املشرع    أما البحث األخير 

القوانين املقارنة   التنفيذ الحالي وقانون اإلجراءات السابق على ضوء   لقانون 
 
من حبس املدين املوظف وفقا

 واآلراء الفقهية الحديثة في هذا املجال. 

دد، ونخص بالذكر أسرة تحرير املجلة ولجنتها العلمية التحكيمية  في إصدار هذا العنشكر كل من أسهم  

للمشاركة  الجادين  القيمة، كما نغتنم الفرصة لدعوة الباحثين    همين أثروا صفحاتها بمعالجاتوكل الباحثين الذ

 املقبلة.  أعدادهافي 

 واآلخر لواهلل املوفق يف األو

  ومديرة التحريراملشرفة العامة  /  سرور طاليب 
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 والقانون)دراسة مقارنة(يف الشريعة االسالمية  حكم إذن الولي الذكر يف عقد الزواج

Provision for The Authorization of The Male Guardian in The Marriage Contract in Islamic 
Sharia and Law (Comparative Study) 

 الشريعة والقانون( في علوم )باحثة    د. معاني عثمان محمد أحمد

Dr. Maani Osman Mohamed Ahmed (Researcher in Islamic Sharia and Law) 

  

  

 

     مستخلص:

ة بغير والية الولي الذكر، أ وحال وحكم زواج املر  إذن الولي الذكر في عقد الزواج،  يناقش هذا البحث حكم  

على الولي الذكر نفسه ودرجته بالنسبة للمرأة، وأقوال    ووالية الذكر هل هي  ركن أم شرط، كما يلقي الضوء

  اختالف بدوره    نتجأفي حكم والية الولي الذكر وآثرها على صحة الزواج، والذي    واختلفتتعددت    التيالفقهاء  

 ة العربية في حكم الزواج بوالية الذكر وبغير هذه الوالية. في قوانين وتشريعات األحوال الشخصي

 

Abstract: - 

This research discusses the statement the Authorization of the Guardian Male on the Woman’s 

marriage contract, the Guardianship of woman without the Guardian male permission and 

whether the Guardian male is obligatory or condition. This research also shed the light on the 

guardian male and his relationship to the woman, and the different statements of scholars in 

guardian male and their impact non the validity of marriage, which, in turn, produced the 

difference in Personal Status Laws.  
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 - مقدمة البحث:

 لهدي نبينا الكريم صلى هللا عليه    امتثاالميز هللا اإلنسان بالعقل والتدبر، وكرمه بالزواج   
 
ألمره تعالى وإتباعا

سرة سليمة ومعافية ومؤسسة على املودة والرحمة  أوسلم، فالزواج هو الطريق الشرعي الوحيد لتكوين وبناء  

 ستمراريته. ا نته قوانين األحوال الشخصية بشكٍل يكفل ثباته و بين أفرادها، وهو أمر نظمه اإلسالم وبي

) الزواج( عند فقهاء املذاهب األربعة كان محل خالف بينهم، حيث يرى الجمهور أن لفظ النكاح  لفظ النكاح  

العقد فجاء تعريفهم   في  في الوطء مجاز  أنه حقيقة  في حين رأي األحناف  في الوطء،  العقد ومجاز  في  حقيقة 

في  للنكا عندهم  خالف  ال  كان  وإن  مختلف،  ل   انعقادح  في  النكاح  ألن   ،
 
لفظا الزواج،  العقد  يعني  العرب  غة 

ختلفوا بغير هذين  اواللفظان الزواج والنكاح وردا في القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية الشريفة، ولكنهم  

 .1اللفظين 

 -أهمية املوضوع:

 - تتمثل أهمية هذا املوضوع فيما يأتي: 

أة بوالية نفسها وما تعلق به من  ختالف أراء الفقهاء في موضوع ومسألة زواج املر ا   استدعتها أهمية نظرية    / 1

 خالف.

العربية املختلفة وزادت األهمية بعدم  2 في املجتمعات  / أهمية عملية فرض وجودها تكرار هذا املوضوع 

 إفراد هذا املوضوع   في كتاب مستقل على حسب علمي.

 - ث:مشكلة البح

الزواج  في  الذكر  الولي  البحث بشكل مباشر وعن قرب مسألة والية  لنفسها  يدرس  املرأة  بوالية  ، والزواج 

وبغير إذن وليها الذكر، وحكم هذا الزواج في الشريعة اإلسالمية وتشريعات األحوال الشخصية املختلفة، عليه  

 - لية:تتمثل مشكلة البحث وإشكالياته األساسية في طرح األسئلة التا

 ي شرط؟ الزواج أم ه النعقاد هل والية الولي الذكر في الزواج ركن أساس ي - 

 _ما هو سبب خالف الفقهاء في صحة عقد الزواج بوالية املرأة لنفسها من عدمه؟ 

 _ما هو حكم الزواج بغير والية الولي الذكر من حيث الصحة واإلبطال؟ 

 - منهج البحث:

 -البحث وهما:هجين يتناسبا وطبيعة في هذا البحث على من االعتمادتم  

 
 30،ص2، ج2، ط8519دمشق، سوريا، وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، األحوال الشخصية، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1
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/ منهج وصفي مالئم تم توظيفه من أجل تجميع الحقائق والتفاصيل املتعلقة بوالية الولي الذكر ووالية 1

 املرأة لنفسها. 

التشابه  2 نقاط  ملعرفة  وذلك  مقارن  منهج  األحوال    واالختالف/  وتشريعات  قوانين  في  الوضع  وبيان 

 ية املختلفة. الشخص

 - بحث:هيكل ال

 ملا سبق فسيقسم هذا البحث على النحو اآلتي: 
 
 -وفقا

 مفهوم الوالية في الزواج وأنواعها.  -املبحث األول:

 حكم الزواج بدون إذن الولي. -املبحث الثاني:

 آثار الزواج بدون إذن الولي الذكر.  -املبحث الثالث:

 متضمنة النتائج والتوصيات.  -:الخاتمة

 

 املبحث األول 

 الزواج وأنواعها  والية فيمفهوم ال

شرع هللا سبحانه وتعالى الزواج لخير اإلنسانية ومصلحة املجتمع عامة في بناء وإقامة دعائم األسرة التي    

 ألهمية هذا الزواج، خصه الشارع الحكيم برعاية خاصة لم تتوفر وتشترط  
 
تعتبر أساس املجتمع ومركزه، ونظرا

الع إلفي بقية  نهايته، خاصة وأنه جقود، من وقت إنشائه  عله أغلظ املواثيق، لحكم كثيرة ومصالح ومنافع  ى 

أن يكون النوع اإلنساني خليفة في األرض لتعميرها وإقامة الشرائع   اقتضتعديدة، وفي مقدمتها إرادة هللا التي  

 .1فيها

ت   بإنشاء زواج صحيح  أركانه و وتحقيق هذه املصالح واملنافع يكون بداية  شروطه، وذلك  توفر فيه جميع 

 ورعا
 
 ملصالح األطراف  حفظا

 
للعالقات األسرية، خاصة وأن مجتمعاتنا العربية تحرص على وجود    واستدامة ية

 للمجتمعات الغربية التي تعتبر الزواج أنه عالقة بين الطرفين فقط وخارجة  
 
العالقة بين الوالية والزواج خالفا

 عن سلطة األبوين. 

األساس وق   بيان موضوعنا  الو بل  إذن  بحكم  املتعلق  الوالية  ي  بتعريف  للموضوع  التمهيد  رأينا ضرورة  لي 

 -بأنواعها والولي والشروط التي يجب أن تتوفر في شخصه وذلك من خالل املطالب اآلتية:

 
اج، قارون فازية، دور الولي في عقد الزواج بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة العقيد أكلي محند أولح 1

 . 11م، ص2014- م2013الجزائر،  لحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص،كلية ا
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 تعريف الوالية وثبوتها.  -املطلب األول:

 .والواجبات املترتبة عليهاأنواع والية الزواج   -املطلب الثاني:

 . الولي والشروط الواجب توفرها فيه -لثالث:املطلب ا

 

 املطلب األول 

 تعريف الوالية وثبوتها 

من    انطالقاأراء الفقهاء حول الوالية في عقد الزواج، وذلك بسبب الحكم عليها، فمنهم من عرفها  اختلفت  

في والية القاصرة    إلجبار فقط وركز على نوع واحد متمثلمفهومها العام، ومنهم من قصر تعريفها على والية ا

 والية الزواج ككل.دون التركيز على 

أصل     والياء  والالم  فالواو  الواليا،  هي  الوالية  وجمع  والدنو،  القرب  وهو  الولي،  من  مأخوذة  لغة  الوالية 

ا فالولي هو  وليه،  فهو   
 
أمرا ولى  من  وكل  الولي  ذلك  من  القرب،  يدل على  العدو وهو  صحيح  ملحب وهو ضد 

منظور ومنها املالك، والسيد،   ابن   . كما تعددت معاني الولي وقد نقلها  1ير من وااله إذا نصره الصديق والنص

 .2واملنعم، واملعتق، والناصر، والتابع، والحليف، والعبد، واملعتق، واملنعم 

ي عقد  فقد عرف األزهري الولي ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي املرأة الذي يل  اصطالحاأما    

 ، كما جاء أنه تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى.  3النكاح عليها وال يدعها تستبد بعقد النكاح دونه 

ول األحناف وذلك بأنها تنفيذ القول  على الوالية على الغير كق  اقتصرها ويمكنا القول أن الفقهاء منهم من    

أبى  أو  الغير شاء  للوالية، كونه يشم، وكلمة تنفيذ ال تعبر عن امل4على  أنهم  عنى الدقيق  ل والية اإلجبار، رغم 

الواجبة لإلرث، فيرى  5االستحباب أخذوا بوالية   بأنها اآلصرة  املالكية فقد عرفوها  أما  جزي أن الوالية    ابن   . 

والية    الية اإلسالم وال يورث بها إال مع عدم غيرها، والية الحلف، والية الهجرة، والية القرابة،و   -خمسة أنواع:

 . ونالحظ في التعريف أنه لم يختص بالوالية على املرأة في الزواج، وإنما تكلم عن الوالية العامة. 6العتق وامليراث 

 
 . 241، ص 40العروس من جواهر القاموس، دار الهداية للنشر، جمحمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، تاج  1
 . 940،ص5ه،ج1303منظور، لسان العرب، املطبعة امليرية، مصر،  ابن أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم  2
 . 85، ص4،ج1تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، ط محمد بن أحمد األزهري، 3
م 1994تمرتاش ي، تنوير األبصار وجامع البحار في الفقه على املذهب الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت ،محمد بن عبدهللا الخطيب ال 4

 . 155  – 153،ص
 .543، ص1ه، ط1420دار بلنسية، الرياض،  سالمي،حافظ محمد أنور، والية املرأة في الفقه اإل  5
 .746، صمرجع سابق وهبة الزحيلي، 6
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تور مصطفى الزرقاء عرفها بأنها) قيام شخص  أما من الفقهاء املعاصرين الذين عرفوا الوالية نجد الدك  

. وعرفها اإلمام أبو زهرة بأنها ) القدرة على  1املالية( كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية  

 )
 
، كما تطرق عبد الكريم زيدان لتعريفها بأنها) قدرة الشخص على إنشاء التصرف الصحيح  2إنشاء العقد نافذا

 .3نفسه أو ماله على نفس الغير أو ماله( النافذ على 

 ووالية متعدية. الوالية بشكل عام عند الفقهاء تنقسم لنوعين والية قاصر   

قدرة العاقد على إنشاء    يفاألولى هي قدرة العاقد على إنشاء العقد بنفسه وتنفيذ أحكامه، أما الثانية فه  

ى والية عامة ووالية خاصة، فالوالية العامة كوالية السلطان  العقد الخاص بغيره، وهذه الوالية بدورها تنقسم إل

ثالث والي  هي  الخاصة  والوالية  واملال    -ات:والقاض ي،  النفس  ووالية على  املال،  النفس، ووالية على  والية على 

 
 
 .4معا

لتصرفات املالية  فالوالية على النفس هي الوالية التي تكون على القاصر، والوالية على املال هي التي تكون في ا  

 من شخص آخر أو إلى جانب
 
أو قصر    انعدامه، بسبب  بقيام الولي أو الوص ي أو املقدم بالتصرفات القانونية بدال

األهلية، فهي  ال تتعلق بنفس الشخص بحد ذاته وإنما تمس املال الذي يملكه املولى عليه. وهي بدورها أي الوالية  

 خاصة.  على املال تنقسم لوالية عامة ووالية

في أخطر  فمما سبق، يتبين لنا أن الوالية مبدأ يقوم على أساس مسؤولية تقع على عاتق الولي وال سيما    

.عقد وهو عقد الزواج، وذلك ألن آثاره ال تقف عند الزوجين بل تتجاوزهما لألهل وللمجتم
 
 ع كافة

 بالقاعدة الفقهية    باعتبار نفية  وباملعنى السابق فتصح الوكالة في عقد الزواج من قبل املرأة عند الح
 
وعمال

. 5كل غيره فيه إذا كان التصرف يقبل النيابة كل ما جاز لإلنسان أن يباشره من التصرفات بنفسه جاز له أن يو 

 وبهذا فالوالية تتعلق بإذن املولى عليها هل تستأذن أم ال، كما تتعلق بإمكانية التوكيل فيها من عدمه. 

 املطلب الثاني 

 أنواع والية الزواج والواجبات املترتبة عليها 

  ليس هنالك تعريف معين يمكن أن تعرف به والية الزواج أو الت   
 
 عاما

 
زويج، فنجد أن تعريفها يعد تعريفا

  
 
سلطة شرعية، إذ البد في تعريف   باعتبارهاعلى نوع معين من أنواعها، أو يحدد طبيعة الوالية  للوالية، أو قاصرا

 ملحل ما ذهب إليه كل مذهب، وخاصة أن الفقهاء  والية ال
 
في تحديد الشخص    اختلفوازواج أن يكون جامعا

 
 . 843، ص1م، ط1998خل الفقهي العام ،دار القلم، دمشق،مصطفى أحمد الزرقاء، املد 1
 .107، ص3م، القاهرة، ط1957دار الفكر العربي،  محمد أبو زهرة، األحوال الشخصية، الوالية عن النفس، 2
 . 339م، ص1987الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، عبد  3
 .458محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 4
 . 220وهبة الزحيلي، مرجع سابق،ص 5
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الوالي يتولى  ب الذي  الزواج  والية  تعريف  يمكن  لذلك  باقي  ة،  عن  تمييزه  يمكن  حتى   
 
أوال الولي  تحديد   من 

 
داية

 األشخاص.

 صريحة    
 
في أغلبها لم تضع نصوصا العربية  بالزواج، بل  واألنظمة والتشريعات  بها الوالية املتعلقة  تعرف 

املرا  اكتفت فنظام  املدرجة،  القانونية  النصوص  خالل  من  أحكامها  لسنة  ببيان  السعودي  الشرعية  فعات 

. وبعض القوانين مثل القانون السوري  1فع الدعوى في حالة عضل املرأة ه أشار للولي من خالل إجراءات ر 1435

رث واملسائل املتعلقة بها، وقانون األسرة الجزائري بين أن الوالية سلطة  ة اإل والكويتي حصرت الوالية في عصب

تصرفات   ملباشرة  معين  لشخص  األهليةتقرر  كامل  غير  آخر  لحساب شخص  األحوال  2قانونية  قانون  أما   ،

ين  ، ثم ب3م املطبق في السودان فقد عرف الولي بأنه العاصب بنفسه على ترتيب اإلرث 1991الشخصية لسنة  

 .4شرط من شروط صحة عقد الزواج باعتبارهشروطه ووالية تزويجه 

في تسميتها وذلك    اختلفوامسمياتها، فقد    اختالفنوعين على تنقسم والية الزواج أو التزويج عند الفقهاء ل  

 لآلتي:
 
 -وفقا

   -عند الحنفية نوعان: 

، فيستحب هنا  وهي الوالية التي تكون على املرأة العا  واستحبابوالية ندب    
 
 ثيبا

 
قلة البالغة، سواء كانت بكرا

. 5ها في هذه الحالة ال تكون مجبورة، فهي مخيرة للمرأة تفويض أمرها إلى وليها، كي ال تنسب إليها الوقاحة، ولكن

 كانت أم ثيب، وعلى املجنون الكبير أو  
 
واألخرى والية حتم وإيجاب، وهي الوالية التي تكون على الصغيرة، بكرا

 املجنونة.

    -عند املالكية والشافعية والحنابلة نوعان:

 أو صغيرة،ولو بغير رضاها إذا    تهابن   ولي مجبر وهو األب وله جبر    
 
 ما لم تبلغ املحيض،    كانت بكرا

 
أو ثيبا

البكر   تهابن   وبغير إذنها، وكذلك له أن يزوج البكر البالغة كما يزوج البنت الصغيرة، فلألب في هذا النوع جبر  

، أما الثيب فالبد من  
 
  باس أن النبي صلى هللاع  ابن   على هذا بحديث    استدل وا  ، وقد  استئذانهاولو كانت عانسا

. والنوع الثاني  6( الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتهاعليه وسلم قال) 

 
 ه. 1435( من قانون املرافعات الشرعية لسنة 39املادة) ينظر 1
 م.1984( من قانون األسرة الجزائري لسنة 81املادة) ينظر 2
 م.1991من قانون األحوال الشخصية للمسلمين لسنة  32/1املادة  ينظر 3
 من القانون. 25املادة  ينظر 4
، ص  3م،ج1986-ه1406كر بن مسعود بن أحمد ) الكاساني(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، عالء الدين أبوب 5

357 . 
الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، ،  استئذان صحيح مسلم، بشرح النووي، كتاب النكاح، باب  6

 .291ص،9الجزء 
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، وإن كان الشافعية سمو والية الولي غير املجبر بوالية  1ولي غير مجبر وهو ال يعقد نكاح الثيب البالغ إال بإذنها 

 . االختيار

لصغيرة والبكر عن الثيب، وذلك بجواز جبر الصغيرة والبكر  ة على االوالي  اختالفعليه مما سبق يتضح    

الثيب من وليها قبل تزويجها لورود حديث النبي صلى هللا عليه وسلم. فالحكمة من   استئذانمن وليها، ووجوب 

املرأ  االختالف وتجنب  وطبائعهم  بالرجال  معرفتها  لعدم  حياتها  ورعاية  املرأة  مصلحة  مراعاة  الفقهاء  ة  عند 

كبيرة للزواج  التسرع في الزواج، وكل هذه التفاصيل تنصب في مقصد الشريعة اإلسالمية األصلي بإعطاء عناية 

 . واستمراريته

الزواج تتعلق بشكل أسا يتبين أن والية  الولي الذكر، فالجمهور خالف الحنفية يرى  فمما ذكر،  بإذن  س ي 

هم  يبدون إذنها وبوالية وليها الذكر فقط، أما الحنفية فرأ  وجوب إذن املرأة الثيب فقط أما البكر الصغيرة فتزوج

 في املبحث القادم.
 
   خالف الجمهور وهو أمر سنبينه تفصيال

فمتى ثبتت الوالية للولي يتعين عليه القيام بواجباته تجاه املولى عليها مراعاة ملصلحتها والتي تتلخص دون    

 - تفصيل في اآلتي:

 الخلق./ تزويجها بصاحب الدين و 1

2 .
 
 / أخذ إذن املرأة في الزواج، وذلك وفقا ألرائهم التي بيناها سابقا

عدم عضلها حيث وضعت الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية  / إسراع الولي في تزويج املولى عليها و 3

.
 
 مفصلة لعضل النساء، وهي مسألة سنفصلها الحقا

 
 أحكاما

أو أخته أو من هي في  تهابن   الصالح، حيث ال حرج في أن يعرض الولي/ عرض الولي املرأة على أهل الخير و 4

 ة ومصلحة للولي وحتى ملن تعرض عليه. واليته على أهل الخير والصالح ملا فيه مصلحة للمرأ 

 املطلب الثالث 

 الولي والشروط الواجب توفرها فيه 

الوالية مستحبة    باعتباراج، فاألحناف  فقهاء الشريعة اإلسالمية في تحديد ولي املرأة في عقد الزو   اختلف  

هو   الوالية  بن   اال عندهم،  تنتقل  بعدها  العمومة،  ثم  اإلخوة  ثم  وصيه،  أو  األب  واملعتق    ثم  األرحام  لذوي 

 . 2والسلطان واملالك، فهم يقدمون البنوة على األبوة 

 
 . 54،ص7، ج3م، ط1991  -ه1412مام النووي، روضة الطالبين وعمدة املفتين، املكتب اإلسالمي، بيروت،األ  1
 .29، ص4م،ج2003ه/ 1424زيري عبد الرحمن، كتاب الفقه على املذاهب األربعة، كتاب النكاح والطالق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الج 2



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
18 

 لترتيبهم في امل  
 
يراث، البنوة ثم األبوة، ثم اإلخوة ثم  أما املالكية فقد ثبتوا الوالية في الزواج للعصبات وفقا

الك بالنسبة لألمة، فالجد  بر في ثالثة أشخاص هم األب ووص ي األب وامل العمومة، فاملالكية حصروا الولي املج

 .1وذوي األرحام مستبعدين عندهم من الوالية 

األب والجد وإن عال، والولي  أما الشافعية فقد ميزوا بين والية املجبر وغير املجبر، فالولي املجبر عندهم هو    

فاألبو  يليهم من عصبات،  ومن  والجد  األب  هو  املجبر  ثم  غير  األخوة  ثم   
 
أوال عندهم  تأتي  فهم ال ة  العمومة، 

   بن  اال يعتبرون 
 
 .2قرابة النسب   النتفاءوليا

حاجة فيعتبر الحنابلة يرون أن ولي املرأة في عقد الزواج هو األب ووص ي األب بعد موته، والحاكم عند ال  

أولياء مجبرون، ثم تتنقل الوالية بعد ذلك إلى األقرب فاألقرب من العصبات، فترتيب الوالية عندهم    هؤالء 

 ثم البنوة ثم األخوة ثم العمومة ثم املعتق ثم السلطان 
 
 .3يكون باألبوة أوال

ي بالشكل  املتفق عليها تأتويشترط في الولي عدة شروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ف  

 - اآلتي:

الدين بين الولي والشخص املولى عليه، فال يصح أن يزوج الكافر املسلمة وال    اتحادفالبد من    -/ اإلسالم:1

 للمسلم  4املسلم الكافرة 
 
، وقد قال  5الدين   الختالف، وذلك ألنه ال والية لكافر على املسلم، فالكافر ال يعد ناصرا

. فاإلجماع منعقد على أنه ال والية  6( يجعل هللا للكافرين على املسلمين سبيال ولن  م تنزيله)  هللا تعالى في محك

لكافر على املسلمة وال املسلم على الكافرة، ويستثنى من هذا الحكم السلطان)الحاكم( املسلم فإن له والية على  

 .7دار اإلسالم الجميع، ويزوج نساء أهل الذمة، وذلك ألن واليته عامة على جميع من في 

 ألنه ال يلي على نفسه فكيف يزوج غيره  -الحرية: / 2
 
 .8فال يجوز أن يكون العبد وليا

ثبوت الوالية للصغير نسبة لقصوره، ولعجزه عن تحصيل الكفء، فالصغير ليس    لعدم  وذلك  -/ البلوغ:3

 .9من أهل الوالية لعدم واليته على نفسه 

 
 . 29املرجع نفسه، ص 1
 .205جع سابق، صوهبة الزحيلي، مر  2
 . 29الجزيري عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 3
 . 358الكاساني، مرجع سابق، ص 4
 .358املرجع نفسه، ص 5
 (.141رقم) اآلية سورة النساء،  6
 .11، ص3عبد الغني بن طالب بن إبراهيم ) الغنيمي(، اللباب في شرح الكتاب، املكتبة العلمية، بيروت، ج 7
 . 26م،ص2014في عقد الزواج اإلمارات العربية املتحدة،  واشتراطهسالمية والعربية، محسن سميح الخالدي، الولي مجلة كلية الدراسات اإل  8
 . 357الكاساني، مرجع سابق، ص 9
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، وذلك ألن 1ليس من أهل الوالية، حتى وإن كان جنونه متقطع فهو    رهغي  على  للمجنون   والية  فال  -/ العقل:4

 الوالية تثبت عند عجز الشخص املولى عليه عن النظر لنفسه ومن ال عقل له ال يمكنه النظر. 

، كذلك ال والية ملن  2إذا كان الولي به سكر، فكذلك ال والية له، ألنه ناقص أهلية في نفسه فال يلي غيره   

وذلك لعجزه عن البحث عن أحوال األزواج ومعرفة الكفء    سبب كبر السن أو الخبل أو العتهنقص عقله ب

شكل مفهوم، وذلك ألن اإلشارة تقوم مقام  ، ولكن ال يشترط في الولي النطق، طاملا أن بإمكانه اإلشارة ب 3منهم

 4النطق، وإن كانت له كتابة فالوالية له 
 
 ألن بإمكانه البحث عن األكفاء  .كذلك ال يشترط في الولي أن يكون بصيرا

 . 5هم بالسمع ومعرفت

 لآلتي:  
ً
 - أما الشروط املختلف فيها بين الفقهاء فقد جاءت وفقا

، ما عدا الحنفية فلديهم روايتان إحداها أنه يجوز للبالغة العاقلة  6وهو شرط عند الجمهور   -/ الذكورة:1

، وذلك ألنها تصرفت في خال
 
ص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها  نكاح نفسها وغيرها مطلقا

الذكورة يعتبر    الذكورة فقد دللوا عليه بأن  باشتراط، أما قول الجمهور  7األزواج   واختيارحق التصرف في املال  

  بحديث   استدل وا  فيها الكمال واملرأة ناقصة وقاصرة، فال تصح واليتها، فال تملك تزويج نفسها أو غيرها، كما  

 .8)ال تزوج املرأة، وال تزوج املرأة نفسها(  -:ريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلمأبو ه

    -/ العدالة:2
 
ال تثبت مع    ألنها وهو رأي ذهب إليه الشافعية والحنابلة في أحد قولهم، فال يكون الولي فاسقا

ية، فللفاسق أن يزوج  ثبوت الوال   العدالة في  اشتراط الفسق كوالية املال، وقد ذهب الحنفية واملالكية إلى عدم  

 ال ، فلو كان فاس9الصغيرين، وألن فسقه ال يمنع شفقته  تهابن  و  هابن  
 
الوالية لألبعد، إذ أن الفسق   تتنقلقا

 في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم  
 
ال يسلب العدالة على األرجح، كما أن حق الوالية عام ولم ينقل أن وليا

    اعتبروا،وهو رأي املالكية والحنفية الذين    10ويج بسبب فسقه ومن بعده منع من التز 
 
أن العدالة ليست شرطا

 .11في ثبوت الوالية

 
 . 131،ص3م، ج2001دار الكتب العلمية، بيروت،   ريا بن محمد بن زكريا األنصاري، أسنى املطالب شرح روض الطالب،زك 1
 . 558، ص2، ج1ن )الغرياني(، مدونة الفقه املالكي وأدلته، الريان للطباعة والنشر، طالصادق عبد الرحم 2
 .364، ص2الكبير، دار الفكر، لبنان، ج محمد بن أحمد بن عرفة )الدسوقي(، حاشية الدسوقي على الشرح 3
 .131زكريا األنصاري، مرجع سابق، ص 4
 .131املرجع نفسه، ص 5
 .757الغرياني، مرجع سابق، ص 6
 . 256،ص 3، ج257-256دار الفكر، بيروت، ص الكمال بن همام، شرح فتح القدير، 7
 .327كاح إال بولي، دار إحياء الكتب العربية، صماجة، تحقيق شعيب األرناوؤط، كتاب النكاح، باب : ال ن ابن سنن  8
 .197وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 9

 .197املرجع نفسه، ص 10
 .197املرجع نفسه، ص 11
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الكفء ملن هي   اختيارفمتى توفرت الشروط تحققت الوالية، وترتبت عليها آثارها، فيكون من حق الولي    

عند من يقول بعدم صحة نكاحها  تحت واليته وأن يرفض زواج املرأة البالغة إن زوجت نفسها من غير كفء،  

 لحة من هي تحت واليته. كما يمس مص واعتبارهأن هذا الزواج يمس مصلحة الولي  باعتباربنفسها 

 

 املبحث الثاني 

 حكم الزواج بدون إذن الولي

في    الولي  املبحث حكم وجود  في هذا  نبين  الولي،  في  توفرها  ينبغي  التي  والشروط  الوالية وثبوتها  بيان  بعد 

اإلسالمية  ا الشريعة  فقهاء  أراء  خالل  من  وذلك  ولي،  والية  بدون  يتم  الذي  الزواج  حكم  هو  وما  لزواج، 

 - ت املقارنة، وذلك من خالل املطالب اآلتية:والتشريعا

 الحكمة من وجود الولي في عقد الزواج. -:املطلب األول 

 ات املعاصرة. طبيعة وجود الولي في الشريعة اإلسالمية والتشريع  -املطلب الثاني:

 عضل الولي وحكمه. -املطلب الثالث:

 املطلب األول 

 الحكمة من وجود الولي في عقد الزواج 

الذي نعيشه بين الدول وباإلنترنت، مما    الهائل  لالنفتاحتعددت في عصرنا هذا صور الزواج وأشكاله نتيجة    

في   املر   اتساعأسهم  الثقافات والدعاوى بحرية  بينها وبين الرجل. وكثر  دائرة املعرفة وتبادل  أة بحجة املساواة 

ميات مختلفة، قد يكون بعضها غير صحيح وباطل صحيح كالزواج العرفي، وزواج األنترنت، وزواج  الزواج بمس 

 ن الصور.الصديق إلى غير ذلك م

لزواج  وجود الولي في عقد ا  فاشتراط ورعايتها،    املرأة لذا كان البد من وجود أحكام تضعها الشريعة لحفظ    

و  مجرد شرط  تركها  ليس  وعدم  عليها  والحفاظ  لحمايتها  مقصد  ولكنه  املرأة  على  للتضييق  الشريعة  ضعته 

مهما بلغت من العلم  املرأةبزواجها دون أوليائها، وهذا األمر ليس لنقص فيها أو في تفكيرها ، ولكن ألن    باالنفراد

قد تسيطر عليها، وتمنعها    املرأةهم، كم أن عاطفة  أحوال الرجال وشخصياتواملعرفة فقد تظل قليلة الخبرة ب

من املعرفة الحقيقية للرجل بخالف أوليائها الذين بمقدورهم البحث عن أحوال الخاطب ومعرفة الصادق من  

 للمرأة التي يمنعها خجلها وحيائها من مخالطة الرجال  
 
والسؤال  املخادع والخوض بين الرجال للسؤال عنه خالفا

 عنهم.

 -القول أن الحكمة من وجود الولي في عقد الزواج تتلخص في اآلتي:يمكن  عليه  
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،حيث أنها تقرر، ووليها هو من يمثلها عند عقد زواجها وبذلك تشعر بعزتها    اجتماعيا/ رفع مكانة املرأة  1

 ومكانتها.

 بها.  واالهتمامبموليته   الرتباطهوج / صيانة املرأة ورعايتها من قبل وليها الذي يتأكد من جدارة الز 2

 / الوالية تطمئن األباء على مصير بناتهم وأنهم وضعوا األمانة عند مستحقيهم. 3

 /الوالية تمنع تالعب الرجال بالنساء، ألنهم يهابون أوليائها. 4

ال معونة  / الرجال أقدر على البحث عن أحوال الرجال من النساء، فلو تركت املرأة وحدها تقرر مصيرها ب5

 .1الرجل املناسب  الختيار ال توفق  من أهلها قد 

 باملرأة دون سواها، فالزواج يربط بين األسر، ويخلق    ارتباط / يرى الفقهاء أن  6
 
 خاصا

 
املرأة بالرجل ليس شأنا

الخلق   من  جيد  مستوى  على  بها  يرتبطون  التي  األسرة  تكون  أن  يهمهم  واإلخوة  واألباء  العالقات،  من  شبكة 

 صالح. وال

جل الصالح كذلك، يريح أسرتها ويطمئن نفسهم، ألن تعثرها في حياتها الزوجية يقلقهم  ة بالر املرأ  ارتباط /  7

 ويتعبهم ويصيبهم بالبالء. 

الولي فيه مزيد من اإلعالن عن النكاح، فالشريعة تدعو إلعالن النكاح وإشهاره من أجل ذلك    اشتراط/  8

 .2نئة شرع الولي والشهود والوليمة والته

ماية للمرأة من تعسفات الزوج وظلمه وشعور الزوج وعائلته أن لهذه املرأة أولياء  فيه ح  الولي  اشتراط /  9

 يقفون بجانبها إذا ظلمها. 

 -فمما سبق، فالوالية وفقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية تهدف في مجملها  لتحقيق املقاصد اآلتية:  

 / مراعاة مصلحة املرأة. 1

 أة التسرع في الزواج./ تجنب املر 2

 لها. أتمتين جانب املرأة في  / 3
 
 سرتها الجديدة كون أوليائها يكونون سندا

 األسري.  االستقرار /تحقيق 4

 / إعطاء عناية كبرى للزواج واألسرة.5

 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن   مراح سعيد، والية التزويج في الفقه اإلسالمي والقانون املقارن، رسالة ماجستير، 1

 .47م، ص2017-2016باديس، الجزائر،
 . 47املرجع نفسه، ص 2
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 املطلب الثاني 

 طبيعة وجود الولي في الشريعة اإلسالمية والتشريعات املعاصرة 

ة البحث املتمثلة في طبيعة وجود الولي في عقد  من خالل هذا املطلب نبحث في مسألتنا الجوهرية وإشكالي  

 هو ركن أم شرط؟، وهل يؤثر عدم وجوده على نفاذ العقد وصحته؟.  الزواج هل

    ،
 
ون أمور  أمور في العقد د  العتبارهمفقهاء الشريعة اإلسالمية في عدد أركان عقد الزواج،    اختلففبداية

خم الزواج  عقد  أركان  أن  الشافعية  يرى  حيث  أما  أخرى،  والصيغة.  الشاهدان  الولي،  الزوجة،  الزوج،  سة: 

الحنابلة  املال بعضهم،  عند  والولي  والزوجة(  الزوج  واملحل)  الصيغة  ثالثة:  الزواج  عقد  أركان  أن  فيرون  كية 

 على خالف الحنفية الذين يرون أن   يعتبرون الولي كذلك ركن في العقد بجانب الصيغة واملحل، وهم
 
جميعا

 . 1الطرفيني عقد الزواج هو الصيغة فقط أي اإليجاب والقبول من كال الركن الوحيد ف

فاملالكية    فاختالف   الزواج  عقد  في  منها  البد  التي  األمور  في  مختلفون  أنهم  األركان سببه  عدد  في  الفقهاء 

 للحنفية الذين يج  اعتبرواوالشافعية والحنابلة  
 
 تتوقف عليه حقيقة عقد الزواج، خالفا

 
وز عندهم  الولي ركنا

 .2والية املرأة لنفسها ولغيرها 

الول  اختلف   والية  في حكم  ظهر    واشتراطي  الفقهاء  وقد  الزواج،  عقد  في  أسباب    اختالفهموجوده  لعدة 

 - أبرزها:

 في تأويل النصوص. االختالف / 1

 /تعارض بعض النصوص في ظواهرها. 2

 في حقيقة عقد الزواج. االختالف/ 3

   اشتراطفي    الفقهاء  اختالفوقد جاء    
 
  وجود الولي وعدم وجوده في عقد الزواج على خمسة أقوال تأتي وفقا

 - لآلتي:

حزم،    ابن   وهو رأي املالكية والشافعية والحنابلة ورواية عن أبي يوسف من الحنفية وقول    -القول األول:

ها وال غيرها سواء كانت  وجود الولي، فال يصح الزواج إال به، فال يجوز للمرأة تزويج نفس   الشتراطوقد ذهبوا  

 
 
 أو ثيبا

 
 .3بكرا

 
 . 59لتوزيع،ص اللطبع والنشر و  االعتصام دار   محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخطبة والزواج، 1
 . 61املرجع نفسه، ص 2
 . 7، ص7قدامة، املغني، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد و عبد القادر أحمد عطا، مكتبة القاهرة للنشر، ج ابن  3
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ة في إحدى روايتيه، ورواية أخرى ألبي يوسف، رأي فيها اإلمام أبو حنيفة  وهو رأي أبو حنيف  -القول الثاني:

    اشتراط وأبو يوسف بعدم  
 
، وسواء كان الزوج كفئا

 
 أو ثيبا

 
الولي، فاملرأة لها تزويج نفسها وغيرها سواء كانت بكرا

 .1ء، فالزواج صحيحأو غير كف 

الولي في   اشتراطوهي الرواية األخرى ألبي حنيفة وقول ثالث ألبي يوسف، ذهبا فيه لعدم    -القول الثالث:

لها    
 
للمرأة تزويج نفسها ولكن بشرط كفاءة الزوج فإن لم يكن الزوج كفئا حق    فألوليائها زواج املرأة، فيجوز 

 .2االعتراض 

الرابع: ال  اشتراطلعدم    القول   اذه  أصحاب  ذهب  وقد  -القول  في  الولي،   اشترطوازواج، ولكن  الولي  إذن 

 أو غير كفء، فإن أجازه الولي نفذ  
 
 على إجازة الولي، سواء كان الزوج كفئا

 
وبهذا الرأي فالزواج ينعقد موقوفا

  3وإن أبطله بطل 
 
. وهذا قول  4الولي، فإن القاض ي يجدد العقد وال يلتفت إليه   وامتنع ، ولكن لو كان الزوج كفئا

 محمد من الحنفية.

في   اشترطوه الولي في زواج املرأة الثيب، ولكنهم    اشتراطوقد رأى أصحاب هذا الرأي عدم    -القول الخامس:

 .5البكر، وهو قول داود الظاهري 

 لألدلة اآلتية: اختالفهموقد جاءت أسباب   
 
 - وفقا

 -وهو رأي الجمهور وقد جاءت كما يأتي:  -أدلة القول األول:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا  الفقهاء بقوله تعالى)    استدل /  1

هو دليل بين على  نص صريح موجه ومخاطب به األولياء، و   اآلية  ، فالجمهور يرون أن  6( تراضوا بينهم باملعروف 

بسبب نزول   استدل وا . كما أنهم 7ضلهم معنىعدم جواز تزويج املرأة  نفسها، فالخطاب لألولياء وإال ما كان لع

،  8عدتها فخطبها فأبى معقل   انقضتكما رواها البخاري) أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى    اآلية  

 ولو كان األمر لها لزوجت نفسها دون  ، فلذلك ال يجوز  اآلية  فنزلت  
 
الزواج بدون ولي ألن أخت معقل كانت ثيبا

 .الرجوع ألخيها

 
 .10، ص5، و شمس الدين )السرخس ي(، املبسوط ، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ، ج369- 386الكاساني، مرجع سابق، ص 1
 .10بق، صامرجع س السرخس ي، 2
 . 10املرجع نفسه، ص 3
 . 10املرجع نفسه، ص  4
 . 256همام، مرجع سابق،ص ابن  5
 . 232رقم  اآلية سورة البقرة،  6
شمس الدين محمد بن أحمد )الخطيب الشربيني(، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   7

 . 147،ص3، ج1م، ط1994ه/1415
،  2يروت، جكثير، ب ابن ، دار 4255(، حديث تعضلوهنصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال  8

 . 232ص
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وا  /  2 تعالى)    استدل  وإمائكمبقوله  عبادكم  من  والصالحين  منكم  األيامى  الداللة  1( وأنكحوا  ووجه   ،

طاب لألولياء، وفي هذا دليل على  الكريمة يأمر بتزويج من ال زوج له والخ اآلية عندهم إن هللا سبحانه وتعالى في 

تعالى) وال تنكحوا املشركات حتى يومن الرأي لقوله    ، وذهبوا لذات2أن املرأة ال تملك حق تزويج نفسها بدون وليها 

وألمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا املشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو  

 .3أعجبكم(

، ووجه الداللة عندهم أن هللا فضل الرجال على 4بقوله تعالى)الرجال قوامون على النساء(   استدل وا  / 3

 فجعل لهم حق القوامة عليهن لزيادة قوة النفس والطبع. النساء، 

لم ينكحها    امرأةمن السنة النبوية بحديث السيدة عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم) أيما    استدل وا  /  4

فإن   منها  أصاب  بما  مهرها  فلها  أصابها  فإن  باطل،  فنكاحها  باطل  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  ،  اشتجرواالولي، 

، فالنبي صلى هللا عليه وسلم كرر بطالن النكاح ثالث مرات للداللة على أهمية  5لي له( ولي من ال و فالسلطان  

.
 
 وجود الولي وإال كان العقد باطال

يرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال)ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية  /حديث أبو هر 5

 .7أبو موس ى األشعري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:) ال نكاح إال بولي( ديث  ، وح6هي التي تزوج نفسها( 

)ال نكاح إال بولي، وشاهدي  :لم أنه قالبحديث السيدة عائشة عن النبي صلى هللا عليه وس  استدل وا  /  6

 .8عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ال ولي له(

ما سبق من أدلة تدل بشكل واضح وقطعي أنه ال زواج بدون ولي عند الجمهور أصحاب القول األول، كل ف  

ة ، فهم يرون أن املرأة غير مأمونة لنقصان عقلها وسرعة  الجمهور كذلك باملعقول من وجوه كثير   استدل  كما  

إلى أن في الوالية صيانة   ضفأ، وهذا ال يتحقق بتفويض النساء واستقرار ، كما أن الزواج فيه سكن  انخداعها

 . 9للمرأة 

 
 .32رقم اآلية سورة النور،  1
 . 147الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص 2
 .221رقم اآلية سورة البقرة، 3
 . 34رقم  اآلية سورة النساء، 4
 . 341، ص 1789مرجع سابق، باب ال نكاح إال بولي، حديث رقم  ماجة، ابن سنن  5
 .341، ص 1882ماجة، مرجع سابق، حديث رقم  ابن سنن  6
 . 341، ص 1881املرجع نفسه، حديث رقم  7
 .386، ص 4075، حديث رقم9باب الولي،ج حبان، كتاب النكاح،  ابن بلبان، اإلحسان في تقريب صحيح  ابن  8
 . 450، مرجع سابق، صقدامة ابن  9
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بالكتاب والسنة    استدل وا  الولي، وقد    اشتراط وهو قول أبو حنيفة ومن وافقه بعدم    -أدلة القول الثاني:

 - والقياس، وذلك كما يأتي:

بقوله تعالى) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا    استدل وا  /  1

وذلك على وجهين، األول أن هللا سبحانه وتعالى أضاف الزواج إليهن، فدل ذلك على جواز تزويج    1بينهم باملعروف( 

والوجه الثاني أن هللا سبحانه وتعالى نهى األولياء عن منع املرأة من تزويج نفسها من زوجها إذا  املرأة لنفسها،  

 اآلية . وقد أجيب عليهم بأن النهي في  2يصح تزويج املرأة نفسها تراض ى الزوجان، وبهذا فال يكون للنهي معنى لو لم  

دليل على   األولياء وهو  الولي. ولكن    اشتراطهمعم  إلى  الخطاب  نكاحها  بأن  أبو حنيفة يعقب على هذا  اإلمام 

ساء  نكاح، بل على وفاق العرف والعادة بين الناس، فالننكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز اال لألولياء باال 

 ملا فيه من ا
 
 . 3لحاجة إلى الخروج ملحافل الرجال ال يتولين النكاح بأنفسهن عادة

 غيره(   استدل وا    / 2
 
عنده    اآلية  ، وجه الداللة في  4بقوله تعالى) فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا

تعالى جعل زواج املرأة غاية الحرمة    األول أن هللا أضاف الزواج للنساء ولم يذكر الولي، والثاني إن هللا  -وجهان:

 .5لها ال تنتهي الحرمة  الحرمة عند تزويجها نفسها، وعند تزويج الولي انتهاءفيقتض ي 

بالعقد، كما    اختصاصهنال يدل على    اآلية  إضافة الزواج للنساء في     -وقد أجيب على داللته هذه باآلتي:   

  اآلية التبرج وهي معتدة، ثم أن  ة فلألولياء الحق في منع املرأة من  السابقة وردت في بيان أحكام املعتد  اآلية  أن  

. ولكن اإلمام أبو حنيفة يوضح أن  6واختيارهم األولياء بالزواج بعد الرضا بهم    فيها ندب من الشارع بتفويض

 .7اإلضافة كافية لجواز النكاح بعبارة النساء من غير شرط الولي

عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:)األيم أحق بنفسها من    ن   ب اأبو حنيفة بما ورد عن    استدل  /  4

ووجه الداللة عندهم أن املرأة التي ال زوج لها، أحق بتزويج نفسها  8وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها( 

  ال   ، فاأليم في الحديث هي التي9من وليها ملا بلغت عن عقل وحرية، فصارت ولية نفسها في النكاح 
 
 زوج لها بكرا

 .
 
 كانت أم ثيبا

 
 . 221رقم  اآلية سورة البقرة،  1
 .12-11السرخس ي، مرجع سابق، ص 2
 . 374الكاساني، مرجع سابق، ص 3
 .230رقم  اآلية البقرة،  4
 . 373الكاساني، مرجع سابق، ص 5
 . 370الكاساني، مرجع سابق، ص 6
 .373املرجع نفسه، ص 7
 . 160، ص1421تئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم  باب إس صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، 8
 373الكاساني، مرجع سابق، ص 9
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عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:) ليس للولي مع الثيب    ابن   أبو حنيفة بحديث    استدل  /  5

 ، ووجه الداللة أنه ال عالقة للولي بزواج الثيب فاألمر كله موكول إليها. 1أمر( 

، فكما أنها تملك حرية التصرف في مالها تكون  ة/ قاس أصحاب هذا الرأي زواج املرأة على تصرفاتها املالي6

. وقد أجيب على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق، فالزواج  2ألنها حرة بالغة عاقلة   وذلك لها الوالية على نفسها،  

 للمرأة، تتصرف فيه كما تتصرف في املال ألن الولي
 
 خالصا

 
يملك حق فيه ويلحقه األذى لو تزوجت   ليس حقا

ر كفء. كما أن آثار عقد الزواج تبقى وتستمر ما بقيت الحياة، والتصرفات املالية ليست كذلك  موليته بغي

  فيسهل التخلص من آثارها.

/ رد أبو حنيفة على قول الجمهور بعدم منح املرأة والية تزويج نفسها لنقصان عقلها، بأن هذا النوع من  7

لية النكاح، ولهذا ال يسلب أهلية سائر التصرفات من  النقصان ال يمنع العلم بمصالح النكاح، فال يسلب أه 

املعامالت والديانات ، ويصح منها اإلقرار بالحدود والقصاص، ويوجه إليها الخطاب باإليمان، فدل أن مالها من  

إنه   كاٍف، والدليل عليه  في    اعتبرالعقل  يزوجها من كفء    اختيارعقلها  أن  الولي  لو طلبت من  األزواج، حتى 

، وينوب القاض ي منابه في التزويج  امتنعليه التزويج، ولو يفترض ع
 
 .3يصير عاضال

أصحابها على ذات    استدل  والثالثة ألبي يوسف، وقد    وهو الرواية الثانية ألبي حنيفة  -أدلة القول الثالث:

لحق الضرر  وذلك ألن الزواج بغير الكفء كفيل بأن ي   كفاءة الزوج  اشتراطاألدلة الواردة في القول الثاني مع  

لدفع الضرر عنهم، أما لو كان الزوج كفء فال ضرر عليهم فينفذ الزواج وتثبت    االعتراضباألولياء فجاز لهم حق  

 . 4سائر األحكام 

الرابع: القول  الحنفية    -أدلة  من  محمد  عن  رواية  وليها  بانعقادوهو  إذن  على   
 
موقوفا املرأة  وقد  زواج   ،

ليدفع الضرر    احتياطاولي، فإن أذن جاز، وذلك  الثاني ولكن بشرط إذن البذات أدلة أصحاب القول    استدل وا  

نكحت بغير إذن وليها    امرأةبحديث السيدة عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم)أيما    استدل  ،كما    5عن الولي

بالزواج بدليل  على املعقول بحق األولياء    استدل  فسها، و فنكاحها باطل(، فالحديث دال على بطالن تزويج املرأة ن

والفسخ وذلك إذا لم تكن هنالك مصلحة من الزواج، ومن ال يملك الحق في العقد ال يملك  االعتراضحقهم في 

 .6الحق في فسخه

 
( كما ذكر الكاساني،  7/118،( والبيهقي)6/393(، والنسائي)1/261، أخرجه أحمد)233، ص2100،باب في الثيب، حديث رقم  2سنن أبو داود، ج 1

 ،  373مرجع سابق، ص
 .12،صمرجع سابق السرخس ي، 2
 . 375الكاساني، مرجع سابق، ص 3
 .194وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 4
 .10السرخس ي، مرجع سابق، ص 5
 . 369الكاساني، مرجع سابق، ص 6
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داود  في الثيب، وهو قول    اشتراطهالولي في البكر وعدم    باشتراط وهو أصحاب الرأي    -أدلة القول الخامس:

الرأي   استدل  الظاهري، وقد   )األيم أحق    ابن   بحديث    أصحاب هذا  النبي صلى هللا عليه وسلم  عباس عن 

بنفسها...( في أن الحديث يفرق بين البكر والثيب، فالثيب تملك حق تزويج نفسها بخالف البكر، وقد دلل عليه  

  وأجيب عليه بذات األدلة السابقة. 
 
 بذات ما ورد سابقا

أدلة الجمهور جاءت مرتبة ومفسرة بشكل  خمسة أجد أن  من خالل بحثي في األقوال ال  -القول الراجح لدي:  

جيد،  وكذلك أراء أبو حنيفة في القول الثاني والثالث، فقد أوردوا أدلتهم مفسرة كذلك بشكل جيد، والحقيقة  

 نفسية  
 
  واجتماعية أن الوالية موضوع شائك ومتشعب خاصة في مجتمعاتنا العربية املسلمة حيث يأخذ أبعادا

ا أجد نفس ي أرجح رأي أبو حنيفة بروايته الثانية في القول الثالث بحق املرأة بتزويج  والزوجة، لذ  تتجاوز الزوج

 - عند عدم الكفاءة وذلك لآلتي من أسباب: االعتراضالولي حق  امتالكنفسها بشرط الكفاءة مع 

 لزيحات تحدث في العالم ا1
 
 حقيقيا

 
مسلمات  لغربي لنساء  / رأي أبو حنيفة بوالية املرأة نفسها يعد مخرجا

 ال يملكن والية ولي مسلم وال حتى السلطان أو الحاكم. 

عند عدم الكفاءة والذي بدوره يشتمل على رعاية الولي ملوليته    االعتراض/ القول الثالث منح الولي حق  2

 ونفسه  في الزواج بمن ال يرعاها فهو حق أصيل وضروري للولي الذي يدفع الضرر عن موليته أ   استمرارهبعدم  
 
وال

. كما أن الرأي لم يبعد الولي وحفظ له حقه في الرعاية ث
 
 والقبول بالزوج.   واالختيارانيا

/ منح الوالية بشكل كامل للولي قد يدخل النساء في زيجات كثيرة نتيجة أطماع األولياء على حساب رغبة  3

تتحول الكفاءة لنوع من  ه معقول وقد  املرأة ورضاها. وذلك أن بعض األولياء ال يطبقون مبدأ الكفاءة على وج

أبو   اللون وكلها أمور مخالفة ملقصد الشريعة اإلسالمية، فقد روى  تمييز بسبب  أو  القبلي  أو  العرقي  التمييز 

هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال) إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،  

العربية. كما    مجتمعاتنا ، وهو لألسف غير معمول به في غالبية  1ريض( ألرض وفساد ع تفعلوا تكن فتنة في ا  أال

 عند رفض زواجها سوى اللجوء للمحاكم بدعوى العضل،  
 
أن منح الوالية كاملة للرجل ال يضع للمرأة حلوال

لها ويكفل  مشاكله  ويصرف  األمر  هذا  يبعد  الوالية  فمنح  وليها،  مع  ومحاكم  مواجهات  في  في   فيدخلها  حقها 

 .   االختيار

ولكن شرط أن تكون املرأة راشدة بالغة    الرأي الثالث بالرواية الثانية لإلمام أبي حنيفة،  أؤيدلذا أجد نفس ي    

عاقلة، ألن الصغيرة وناقصة األهلية تحتاج لوالية الولي وتلك مسألة كفلتها الشريعة اإلسالمية ونظمتها على  

 خير وجه، وأن يكون ولي املرأة و 
 
 عنها في الزواج بصفة الوكالة مراعاة

 
لعقد الزواج، كما    االجتماعية لألبعاد  كيال

 
 .386،ص3، ج1085أخرجه الترمزي في سننه، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم 1
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أن الوكالة فيها نوع من الوالية، والحنفية يرون صحة التوكيل بعقد الزواج من الرجل واملرأة متى كان كل منهما  

 
 
 حرا

 
 عاقال

 
 .1بالغا

الولي فيها م   في مجملها طبيعة وجود  العربية  إالتشريعات  الدولة، فحتى  تتبعه  الذي  ن لم  قترنة باملذهب 

اململكة   في  الحال  الزواج كما هو  لتوثيق  املشترط  النظام  الولي نجده ضمن   على 
 
الدولة صراحة ينص قانون 

العربية السعودية التي تتبع املذهب الحنبلي، وكثير من القوانين العربية لم تشترط لصحة العقد موافقة الولي  

 مثل قانون األحوال  كما لم تجعل ال
 
. 2الشخصية املعمول به في الضفة الغربية في فلسطين زواج بدون ولي فاسدا

كما    1/ 32م املعمول به في السودان عرف الولي في املادة  1991أما قانون األحوال الشخصية للمسلمين لسنة  

  ،
 
املاد   واشترطذكرنا سابقا  وفق نص 

 
 مسلما

 
بالغا  

 
 عاقال

 
الولي    33ة  فيه أن يكون ذكرا منه، كما جعل وجود 

 لصح
 
 بإذن هللا.شرطا

 
 ة العقد يترتب على عدم وجوده فساد العقد وهو أمر سنبينه الحقا

 املطلب الثالث 

 عضل الولي وحكمه 

 ترتيب األولياء في الزواج لدى الفقهاء، فكل ولي أقرب يحجب من بعده عن الوالية كما هو الحال     
 
بينا سابقا

ش ي فوات الكفء،  إذا غاب الولي األقرب ملوت أو لجهل املكفي امليراث، ف
ُ
ان تنتقل الوالية للذي يليه خاصة إذا خ

الولي أو الجهل بمكانه أو بتخليه عنها، ووجدت نفسها    النعدامومتى تعذر على املرأة التي ال ولي لها الزواج، إما  

ها إلى من يوثق بها من جيرانها فيزوجها  في موضع يصعب فيه حتى الوصول للسلطان أو القاض ي، أن تصير أمر 

 للولي الذي يليه.   نتقال اال ، فهي حالة تتعلق بغياب الولي األقرب فيجوز فيه 3فيكون هو وليها في هذه الحالة

الوالية إلى من يليه في الدرجة ألن الوالية ثابتة للولي البعيد كما    انتقال  مام أبو حنيفة وأصحابه يرون  اإل    

ثابتة   وغهي  عليه،  املولى  على مصلحة   
 
وأشد حرصا أولى  ألنه  القريب  قدم  ولكن  القريب  أسقطت  للولي  يبته 

لسلطان فال تثبت إال في حالة تشاجر األولياء أو عضل  . أما والية ا4واليته، والوالية في األخير تثبت ملصلحة املرأة 

الوالية للقاض ي إال إذا تحقق الضرر    انتقال  م  الولي القريب أو البعيد لسبٍب غير مشروع، واملالكية هنا يرون عد

الولي فإذا تحقق ضرر   لغيبة  بالنسبة  األمر  العضل، وكذلك  وليها األقرب    بانتظارها من  والية    انتقلت لعودة 

 .5يجها للحاكم وليس للولي األبعد تزو 

هلها أو من وليها  العضل يحدث عندما ترغب املرأة في الزواج من شخص ما تختاره هي، فتلقى معارضة من أ   

 لسبٍب مشروع أو غير مشروع، مما يدفع املرأة للجوء لوسائل
 
أخرى تستطيع بها الزواج، وقد يتسبب    تحديدا

 
 .220وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1
 املعمول به في الضفة الغربية.  61/76من قانون األحوال الشخصية رقم  31املادة  ينظر 2
 .185،ص2،ج1م، ط  2003سيد سابق، فقه السنة، مؤسسة الرسالة للطباعة ولنشر والتوزيع، 3
 .157محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 4
 .218وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 5
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  عضل الولي في فوات عمر الزواج ل
 
لمرأة أو التسبب بمشاكل أسرية ال حصر لها، والفقه اإلسالمي وضع أحكاما

 بينت فيها حكم العضل ملعالجة عضل النساء وكذلك خصصت القوانين واأل 
 
نظمة العربية في مجملها نصوصا

 وكيفية معالجته. 

زواج، بشرط أن يكون املهر  يعرف العضل بأنه منع الولي املرأة البالغة التزوج بالكفء، مع رغبة املرأة في ال  

ل هنا ال يكون العضل  مهر املثل وكفاءة الزوج، أما إذا عضل الولي لغير كفاءة الزوج أو ألن املهر أقل من مهر املث

 
 
 .1ظلما

الخطاب لشدة الولي، لكن الظاهر أنه ال حرمة على    امتنع وأضاف الحنابلة صورة أخرى للعضل وهي: إذا    

 .2الولي هنا، ألنه ليس له فعل ذلك

 -الفقهاء على عدم جواز منع املرأة من التزوج بكفئها، ومتى ثبت العضل فهنالك رأيان: اتفق  

كان العاضل هو    الوالية من الولي األقرب إلى الولي األبعد، وهو رأي الشافعية والحنابلة إذا    انتقال  -األول:

الزواج   يعد  لها هنا ال  بعاضل  ليس  الولي األقرب وهو  املرأة مع وجود  األبعد  الولي  إذا زوج  إما  الولي األقرب، 

 
 
، ألن الولي األقرب هو املستحق للوالية تعصيبا

 
 . 3صحيحا

خاطب كفء إذا لم يكن  فاملالكية يرون أن العضل يتحقق برد الولي أول    رأي املالكية والحنفية،  -الثاني: 

 ولو تكرر عضله، وذلك ألن األب يهتم بمصلحة املرأة  
 
، أما لو كان الولي هو األب املجبر فال يعتبر عاضال

 
الولي أبا

. وهو نفس الرأي  4ي وليس إلى الولي األبعد إال لو تحقق ضرر من تكرار العضل، فهنا تنتقل الوالية إلى القاض 

 فهو من يزوجها حسب مصلحتها.  .5عن الناس هي حق القاض ي ووالية رفعه املعتمد لدى املذهب الحنفي 

وبذلك يكون الحكم الشرعي للعضل هو التحريم وذلك لنهي هللا عز وجل عن عضل األولياء في أخت معقل    

ط  الذي  لزوجها  الرجوع  عن  عضلها  فال  التي  أجلهن  فبلغن  النساء  طلقتم  وإذا  تعالى)  قوله  في  وذلك  لقها 

 ن أن ينكحن أزواجهن(.تعضلوه

 لعضل الولي وبينت حكمه،  
 
  2/ 39نصت عليه املادة    أما التشريعات العربية فقد خصصت بغالبيتها نصوصا

من    18، واملادة  اتيمار اإل من قانون األحوال الشخصية    4/  30من نظام املرافعات الشرعية السعودي، واملادة

األردني، واملادة   الشخصية  املذكورة    1/ 37قانون األحوال  القوانين  السوداني. وقد منحت جميع  القانون  من 

 ت حالة العضل.والية التزويج للقاض ي عند عضل الولي وإثبا 

 
 .89م،ص2003ة في الشريعة اإلسالمية، املكتبة العلمية، بيروت، لبنان،ال الشخصياألحو  محمد محي الدين عبد الحميد، 1
 .216وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 2
 .89محمد محي الدين عبد الحميد، مرجع سابق، ص 3
 . 89املرجع نفسه، ص 4
 . 89املرجع نفسه،ص 5
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 املبحث الثالث 

 ولي الذكر إذن الآثار الزواج بدون  

في حكم   وجود الولي عند الفقهاء بمذاهبهم املختلفة، وأرائهم   اشتراط املباحث واملطالب السابقة    بينا في  

هذا الزواج    وانعقدالزواج، ولكن لو حدث    انعقادالزواج بدون والية الولي، ولكن جميع آرائهم كانت للحكم قبل  

على   تترتب  التي  اآلثار  الثالث  انعقادهفماهي  املبحث  هذا  في  عنه  سنبحث  ما  هذا  من   واألخير،  خالل    وذلك 

 - طالب التالية:امل

 ولي في الشريعة اإلسالمية.آثار الزواج بدون  -املطلب األول:

 آثار الزواج بدون ولي في التشريعات العربية. -املطلب الثاني:

 اآلثار املجتمعية والنفسية للزواج بدون ولي. -املطلب الثالث:

 

 املطلب األول 

 آثار الزواج بدون ولي في الشريعة اإلسالمية

 ألراء الفقهاء في  اختلف  
 
،  اشتراطهالولي من عدم  اشتراطحكم الزواج بدون ولي في الشريعة اإلسالمية تبعا

وعدم    اشترطفمن   جعله   انعقادوجوده  للمرأة  الزواج  والية  وجعل  يشترط  لم  ومن  الزواج،  أبطلوا  العقد 

 كما يأتي:
 
، وقد جاء حكمه مفصال

 
 - صحيحا

: 
ً
 -املالكية:-أوال

ية أنه ليس للمرأة الوالية في عقد الزواج لنفسها وال لغيرها، سواء أذن لها وليها أو لم يأذن، فإن  لك املا  ذهب  

، وفي رواية ثانية لو 1حدث وتزوجت بدون ولي، فسخ العقد قبل الدخول وبعده وإن طال وولدت األوالد في رواية 

، وإال فصداق املثل املهر تم الدخول وطال الزواج وولدت األوالد فلها بالدخول وبعده 
 
 .2املسمى، إن كان حالال

 
حزم، بيروت، لبنان،   ابن تحقيق ماجد الحموي، دار  املالكية،محمد بن أحمد )بن جزي( الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب  1

 . 344،ص1م، ط2013ه/1434
 .344املرجع نفسه، ص 2
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، ولكنه  1فاإلمام مالك يرى بطالن الزواج بدون ولي على كل حال، فعنده ال ينعقد النكاح بعبارة النساء أصال

 .2في كيفية فسخ عقد الزواج، فروي عنه أن فسخه طالق وقيل أن فسخه بغير طالق  اختلف

:
ً
 -الشافعية: -ثانيا

بدون ولي، فيجب على كذ  ذهبوا    تزويج نفسها وال غيرها، فإن حدث وتزوجت  للمرأة والية  ليس  بأنه  لك 

على املهر يفهم أنه ال يلزم    وباالقتصار الزوج مهر املثل بالوطء، وال يجب املهر املسمى، وذلك لفساد النكاح،  

، كما ال يجب على الزوج الحد  
 
البكارة، لو كانت الزوجة بكرا ء صدر ممن يعتقد تحريمه أو سواالزوج بإرش 

 ال حد فيه وال    الرتكابه العلماء في صحة النكاح، ولكن يعزر معتقد تحريمه    اختالفإباحته، وذلك لشبهة  
 
محرما

 .3كفارة 

 فإذا عقد النكاح بدون ولي وحكم به الحاكم فللشافعية رأيان:   

لى هللا عليه وسلم بأنه قال:) إيما  أ/ إنه ينقض حكمه ملخالفته لنص حديث السيدة عائشة عن النبي ص

 نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل....(. امرأة

ب/ ال ينقض الزواج، وهذا الصحيح ألنه مختلف فيه ، فال ينقض فيه حكم الحاكم ، فإن وطئها الزوج قبل  

حكم بصحة  يجب الحد، وإن وطئها بعد الحكم ببطالن الزواج وجب الحد، أما إذا  الحكم بصحة الزواج لم  

 .4الزواج وجب املهر املسمى

عليه، فالشافعية يرون بطالن العقد على كل حال، فعند اإلمام الشافعي ال ينعقد النكاح بعبارة النساء    

 
 
 رأي نقضه والبعض اآلخر رأى أنه ال ينقض.فيما لو تم الزواج بحكم الحاكم فالبعض  اختلفوا، ولكنهم 5أصال

:
ً
 -الحنابلة: -ثالثا

أن النكاح ال يصح بدون والية ولي، فاملرأة ال تملك والية زواج نفسها وال غيرها، وال حتى توكيل    يرون   وهم  

النكاح  وليها، فإن فعلت لم يصح  بإذن  في تزويجها ولو  باإلصابة،  . فالحنابلة جعلوا للمرأة املهر املميز  6غيرها 

 مثل 
 
 بقول النبي صلى ءش يخلوة يجب لها بال الشبهة، وال ءوط واإلصابة إنما توجب مهر املثل كامال

 
، وذلك عمال

 
 10السرخس ي، مرجع سابق، ص 1
 .234جزي، مرجع سابق، ص ابن  2
 . 199الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص 3
 .199املرجع نفسه، ص 4
 .10السرخس ي، مرجع سابق، ص 5
 . 494قدامة، مرجع سابق،ص ابن  6
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. أما لو  1من فرجها وذلك يعني بما أصابها وفي الخلوة لم يصبها  استحلهللا عليه وسلم بأن جعل لها املهر بما  

 مع الشافعية برأيهم الثاني بعدم نقض النكاح.   الحنابلة اتفقحكم الحاكم بصحة النكاح فقد 

:
ً
 - الحنفية: -رابعا

وليست والية    واستحبابالحنفية إلى صحة والية املرأة لنفسها وغيرها، ألن الوالية عندهم والية ندب  هب  ذ  

 بالتزويج فزوجها جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف،  
 
إجبار، فلو زوجت املرأة نفسها من رجل أو وكلت رجال

 .2يس لألولياء حق الفسخ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء، وسواء بمهر وافر أو قاصر، ول

حق الفسخ، وإذا قصرت عن مهر مثلها    وفي قول آخر ألبي حنيفة فلو زوجت نفسها بدون كفء، فلألولياء   

 لهما 
 
 حق الفسخ خالفا

 
 . 3كان لهم أيضا

أما محمد بن الحسن فقد ذهب إلى أن ال يجوز الزواج بدون ولي حتى يجيزه الولي والحاكم، فال يحل للزوج    

ا ال يرثه اآلخر،  قبل اإلجازة، ولو وطئها كان وطنه حرام، وال يقع عليها طالقه وإيالؤه، ولو مات أحدهم   وطئها 

. عليه فإن أجاز الولي الزواج جاز وإن أبطله بطل، إال أنه إذا كان  4سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء 

 لها ينبغي للقاض ي أن يجدد العقد إذا أبي الولي أن 
 
 .5يزوجها منه الزوج كفئا

حكام، وإذا مات أحدهما قبل وأبو يوسف يرى أن املرأة لو زوجت نفسها من كفء ينفذ وتثبت سائر األ   

 . 6إجازة الولي والزوج كفء يتوارثان، وقيل ال يتوارثان سواء كان الزوج كفء أو غير كفء 

 للتالي: عليه مما سبق يتضح لنا أن حكم الزواج بدون ولي وآثره عند الحنفية يأتي  
 
 - وفقا

 وتترتب عليه جميع آثار 
 
 ونافذا

 
 ه لحق املرأة في والية نفسها. أ/ أبو حنيفة يعتبر الزواج صحيحا

 ب/ أبو حنيفة له رأي آخر لو تزوجت املرأة بغير الكفء فلألولياء الحق في فسخ العقد.

 وتثبت به سائر األحكام.
 
 ج/ أبو يوسف يعتبر الزواج صحيحا

 عد/ محمد جعل ال
 
  زواج موقوفا

 
   انعقدلى إجازة الولي أو الحاكم، فإن كان الزوج كفؤا

 
 بإجازة  الزواج صحيحا

أما لو كان الزوج غير كفء فللولي إجازته    ،
 
العقد وبالتالي يصبح صحيحا أبى فللقاض ي أن يجدد  الولي، فإن 

 ليس له أي آثر. 
 
 أو يبطله فيصير الزواج باطال

 
 ونافذا

 
 فيصبح صحيحا

 
 .449املرجع نفسه، ص 1
 . 369الكاساني، مرجع سابق، ص 2
 369املرجع نفسه، ص 3
 .369املرجع نفسه، ص 4
 .10مرجع سابق،ص السرخس ي، 5
 . 370الكاساني، مرجع سابق، ص 6
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نني أرى في حق األولياء  غير بموافقة اإلمام أبو حنيفة بجواز والية املرأة لنفسها برأيه الثاني، ولكلم يت ورأي   

. فاألفضل أن يكون تفريق مع  ةاملترتب   راآلثافي فسخ العقد  عدم منطقية هذا األمر ألن الفسخ ال يستقيم مع  

 ة كما سنبين في املطلب التالي بإذن هللا. ثبوت نسب األوالد كما هو معمول في تشريعات األحوال الشخصي

 املطلب الثاني 

 في بعض التشريعات العربيةآثار الزواج بدون ولي 

يتعلق     فيما  الشخصية  األحوال  وقوانين  تشريعات  بعد    ثر أبتباينت  عليه  يترتب  وما  ولي  بدون  الزواج 

 للمذهب الفقهي الذي تتبعه الدولة يترتب اآلثر، فاملانعقاده
 
  ، فوفقا

 
 لم تضع نصا

 
ملكة العربية السعودية مثال

 للشروط العامة ومتطلبات عقد  ت الشرعية السعودي  في نظام املرافعا
 
تبين حكم الزواج بدون ولي، ولكنها وفقا

  النعقادالنكاح التي وضعتها وزارة العدل ال تجيز الزواج بدون ولي، ألنها تشترط حضور ولي املرأة مع الزوجين  

 حالة العضل بعد إثباته.   باستثناء اج إال بوجود الولي،فال يصح الزو  الزواج، عليه

 ملا ذكر في املذكرة اإليضاحية للقانون، أن ولي    39نص في املادة    األمارتيحوال الشخصية  قانون األ   
 
منه وفقا

رعي املخول له  الفتاة البالغة له سلطة عقد قرانها مع ضرورة رضاها على هذا الزواج على أن يوقع املأذون الش

ب التفريق بينهما  ذلك العقد، ونصت على بطالن العقد بدون ولي، وفي حالة الدخول بالفتاة دون إذن وليها فيج

 . 1إثبات نسب املولود اشتراط مع 

أو صحة   النعقادقانون األحوال الشخصية املصري بإتباع مصر للمذهب الحنفي لم يشترط وجود الولي    

  اشتراط ول من اآلخر ويقوم الوكيل مقامه، ونص على  د بإيجاب من أحد العاقدين وقبالزواج، فالزواج ينعق

الزواج     األهلية إلتمام 
 
، وال يجوز وفقا الزوجة  تم برضا  الزواج طاملا  الثامنة عشر، عليه فيصح  إكمال سن 

 للزواج 
 
 . 2ألحكام القانون منع من كان أهال

ه وبين أن الولي  م نص على والية التزويج في الفصل الثالث من2019قانون األحوال الشخصية األردني لسنة    

ووضع    يه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة كما بين شروطه،هو العصبة بنفسه على الترتيب املنصوص عل

 تنظم ترتيب األولياء وغياب الولي األقرب و 
 
، أما الثيب  3الوالية وكلها فيما يتعلق بزواج البكر  انتقال  نصوصا

عشرة    موافقة الولي في زواج املرأة الثيب العاقلة املتجاوزة من العمر ثماني  اشتراطعلى عدم  فقد نص صراحة 

 .4سنة 

 
 م في شأن األحوال الشخصية. 2005لسنة  28رقم  االتحاديراجع املذكرة اإليضاحية للقانون  1
 . 1959لسنة  188انون األحوال الشخصية رقم من ق 9/1راجع املادة  2
 م.2019من قانون األحوال الشخصية لسنة  14،15،16،17،18املواد  ينظر 3
 من ذات القانون.  19املادة  ينظر 4
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منه والتي نصت على أن زواج املرأة    33و  32قانون األسرة الجزائري نص على آثر الزواج بدون ولي في املواد  

 
 
 للمواد، ولم يميز القانون بين املرأة الراشدة أو  بدون وليها الشرعي قبل الدخول يفسخ العقد كونه فاسدا

 
 طبقا

فرق بين حالة الدخول وعدم الدخول وذلك لتعلق هذا األمر    القاصرة، فهو يطبق على جميع النساء، فقط

 للمادة 
 
 منه.  33بمصلحة وجود األوالد، فأثبت نسبهم في حالة الفسخ بعد الدخول طبقا

منه على أن البالغ    34ن، نص في املادة  م املطبق في السودا1991ين لسنة  قانون األحوال الشخصية للمسلم  

بلوغها ما لم يكذبها الظاهر، ويلزم قبول البكر البالغ    بالزوج واملهر ويقبل قولها في    يزوجها وليها بإذنها ورضاها

 صراحة أو داللة أذا عقد عليها وليها بغير إذنها ثم أخبرها بالعقد.

ن للولي األقرب طلب فسخ العقد إذا زوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من ذات القانو   24كما جوزت املادة  

 فإن ظهر بها حمل أو ولدت، يسقط حقه. من غير كفء،

ومن هذا يفهم أنه والية التزويج هنا على البالغ ليست والية إجبار ألنه يشترط موافقتها وإذنها وقبولها حتى 

اإلذن واملوافقة، كما نالحظ أن حق فسخ الزواج منحه القانون للولي األقرب فقط  وإن تم العقد يجب لزم هذا  

 الوجوب. وعلى سبيل الجواز ال

 لنص    
 
 في العقد ولكنه شرط من شروط الصحة وفقا

 
الولي في قانون األحوال الشخصية السوداني ليس ركنا

 للقانون  25املادة  
 
 بنص املادة  منه، عليه فيترتب على عدم وجود الولي وفقا

 
منه فساد العقد وعدم    62وعمال

 ترتب أي آثر عليه قبل الدخول. 

 لنص املادة  أما لو تم الدخول فوفق  
 
من القانون يترتب وجوب األقل من املهر املسمى ومهر املثل، وثبوت    64ا

 النسب ووجوب العدة. 

صوص القانوني الجزائري من  عليه فمما سبق يتضح لنا تشابه نصوص القانون السوداني وما ورد من ن  

 ب األوالد.حالة الدخول وعدمه إلثبات نس حيث فساد العقد وترتب اآلثار والتمييز بين

 

 املطلب الثالث 

 اآلثار املجتمعية والنفسية للزواج بدون ولي 

عقدي يجمع الرجل    ارتباطعقد الزواج يحمل العديد من  املقاصد والغايات السامية، فهو ليس مجرد    

    سرتين مختلفتين وممتدتين  تختلطان مع بعضهما البعض.أيجمع بين    ارتباطرأة، إنما هو  بامل
 
ولذا  كان واجبا

الطرف الثاني العناية والتريث حتى تتحقق املقاصد التي شرعها هللا سبحانه وتعالى وأقرتها شريعتنا    اختيارعند  

 اإلسالمية. 
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الفقهاء واألئمة  في مسألة والية التزويج    اختالفبقربها، ورغم    و كان من الضروري وجود أهل املرأة وأوليائها  

ومنحها للمرأة من عدمه، ورغم موافقتي ملذهب اإلمام أبو حنيفة بمنح املرأة والية تزويج نفسها، إال أن وجود  

نعمة    تالف خاال عنه، ولكننا يجب أن نقر أن في    االستغناء األب واإلخوة بجانب املرأة أمر تحتاج إليه وال يمكنها  

إلى أن املرأة املسلمة قد تجد نفسها في وضع ومكان بال ولي مسلم،  وسبق أن   رأي اإلمام أبو   فاختالفأشرت 

 لحاالت بهذا الوصف.
 
 حنيفة يمنح حلوال

واملرأة مهما بلغت من العلم والثقافة إال أنها تبقى قليلة الخبرة في معرفة الرجال والرجل الذي تنوي زواجه،   

بأهمية وجود األب    االعترافخدع بعاطفتها وال تنظر للمستقبل البعيد، فال يسعنا إال  في أحوال كثيرة قد تنكما  

 ملن تتزوج.   واختيارهاواألولياء بجانب املرأة في زواجها 

القاض ي نظرة غير     بوالية  باملحكمة  تتزوج  أو  ولي  بدون  تتزوج  ملن  ننظر  العربية  في مجتمعاتنا  إننا  والحق 

وتشوه سمعتها، وقد تتبرأ منها أسرتها وتقطع صلتها باألسرة فتعيش املرأة في أوضاع    احترامهاوقد يقلل من    جيدة

في ظلمها من زوجها ملعرفته بعدم   نفسية ومجتمعية سيئة. كما أن وجودها لوحدها دون عائلتها قد يتسبب 

 وجود من يحميها ويقف بجانبها ويدافع عنها ويمنع أذيتها.

أنها لم  ات العربواملجتمع أتبعت املذهب الحنفي كمصر والسودان واألردن وفلسطين وغيرها رغم  التي  ية 

 يقم عليه الزواج إال أنها نصت على  
 
بالوالية األصلية أو بالوكالة في قوانينها  وجوده سواء    اشتراطتجعل الولي ركنا

 وكفلت أهمية وجوده ألنه ال غنى عنه.

البعض لرأي اإلمام أبو حنيفة الفقهي بمنح املرأة والية تزويج نفسها،   ءان يس يوحقيقة أنه في كثير من األحي

حنفية مستند ألدلة  ولكننا يجب أن ننظر لألمر ككل وبجميع جوانبه ونتقبل أن رأي اإلمام ومن وافقه من ال

وهو أمر جيد   اتوافتراضوبراهين ومنطق، كما أن أراء اإلمام أبو حنيفة في أغلبها بنيت على وقائع مستقبلية  

 وال ينفي أهميته ملقدرة تطبيقه في أزمان وعصور مختلفة كزماننا هذا. 

الفاسد، ألن أحكامنا و   بالرأي  الآفال يصح وصف رأيه و مخالفته للجمهور  في راءنا  بها  تي نتخذها ونعمل 

ة وما فيها من ظلم األولياء  الغالب تنبع من نشأتنا ومن البيئة التي كبرنا فيها، ونحن ندري حال املجتمعات العربي 

في املحاكم يصاب بصدمة من األرقام   يتابع أعداد دعاوى العضل  التي تنظرها  في أحيان كثيرة فمن  املخيفة 

الحوار بين األولياء ومن هم تحت واليتهم، بسبب   انعدامعكس بشكل حقيقي املحاكم لهذه الدعاوى وهو أمر ي

زم بالشروط التي يتمسكون بوجودها في من يتقدم لخطبة أو زواج بناتهم  السيطرة املبالغ فيها والتمسك غير الال 

 فاءة خارج الدين الحنيف تحكمها في الغالب أفكار قبلية ومجتمعية بحتة.بمعايير عالية وك

 لها  فخال 
 
صة القول إنني أتمسك بوجود الولي في عقد زواج املرأة ولكن بشكل يكفل حريتها وال يشكل ظلما

 الزواج يربط أسرتين كما أسلفت إال أن املرأة هي من تعيشه وتتعايش معه بشكل يومي. ألنه رغم أن
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 الخاتمة

في   الولي  فيه موضوع حكم وجود  والذي درست  البحث،  هذا  بفضل وحمده  دراسة  تم  املرأة،  زواج  عقد 

توصيات أبين أبرزها  مقارنة بين الشريعة اإلسالمية وقوانين األحوال الشخصية، وقد توصلت فيه لعدة نتائج  و 

 -فيما يلي:

 - /النتائج:1

/ الزواج فيه تحقيق لنداء الفطرة، وصيانة للنفس وتحقيق ملقتض ى الشريعة اإلسالمية، وفي الزواج حفظ  1

    اهتموقد    للنوع واألنساب.
 
  النعقادهبه الفقهاء منذ العصر األول ودرسوا تفاصيله الدقيقة ووضعوا شروطا

 ملقاصده ورعاية 
 
 لصحته.حفظا

 . واستبداد/ والية املرأة في الزواج هي والية حفظ ورعاية وليس والية إجبار  2

ر عقد وهو عقد الزواج،  / الوالية مبدأ يقوم على أساس مسؤولية تقع على عاتق الولي وال سيما في أخط3

 .
 
 وذلك ألن آثاره ال تقف عند الزوجين بل تتجاوزهما لألهل وللمجتمع كافة

توفر4 ينبغي  ف  /  الولي،شروط محددة  آثارها،    ي  عليها  وترتبت  الوالية،  تحققت  الشروط  هذه  توفرت  متى 

الغة إن زوجت نفسها من غير  الكفء ملن هي تحت واليته وأن يرفض زواج املرأة الب  اختيارفيكون من حق الولي  

كما يمس    واعتبارهأن هذا الزواج يمس مصلحة الولي    باعتباركفء، عند من يقول بعدم صحة نكاحها بنفسها  

 مصلحة من هي تحت واليته. 

/ التشريعات العربية في مجملها طبيعة وجود الولي فيها مقترنة باملذهب الذي تتبعه الدولة، فحتى إن لم  5

 ملكانته وأهمية  ينص قانون الد 
 
 على الولي نجده ضمن النظام املشترط لتوثيق الزواج وذلك حفظا

 
ولة صراحة

 وجوده.

في بيان حكم وجود الولي في عقد الزواج ما بين رأي الجمهور بأن الزواج ال ينعقد إال به    قهاءالف  اختلف/  6

 باإليجاب والقبول من العاقدين أي بالصيغة فقط.  النعقادهوإال بطل، وما بين رأي الحنفية بصحته  

 نا  اختلف/ 7
 
 الفقهاء في آثر الزواج بدون ولي ما بين من يبطله ومن يجعله صحيحا

 
    ومن   فذا

 
يجعله موقوفا

 على إجازة الولي أو الحاكم. 

 - / التوصيات:2

في  1 عليه  وسالمه  هللا  صلوات  نبيه  بهدي  والعمل  سنته  وإتباع  هللا  أمر  بتنفيذ  النساء  أولياء  أوص ي   /

 ومراعاة رضاهم ورغبتهم والحوار معهم في أمور زواجهم. اال 
 
 ستيصاء بالنساء خيرا
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ياء في تزويج النساء  وعدم منعهم من الزواج بدون أسباب أو بأسباب ظاملة  ألولء وا با / ضرورة تعزيز دور اآل 2

 لهم.

 / ضرورة توعية النساء بأهمية وجود األولياء في زواجهم.3

 / ضرورة عمل محاضرات وندوات توعوية تبين مفهوم الزواج بشكله الصحيح املستوفي ألركانه وشروطه. 4

املخالفة لشريعتنا الغراء، وأخذ الحرص في أنواع الزواج الجديدة   افاتالثق/ ضرورة عدم األخذ بالعادات و 5

 التي تعد في أغلبها باطلة وغير صحيحة. 

 

 قائمة املصادر واملراجع 

 -كتب اللغة والفقه والقانون: -أوال:

 القرآن الكريم. /1

مكرم  2 بن  محمد  بن  الدين  جمال  الفضل  أبو  امل  ابن   /  املطبعة  العرب،  لسان  مصر،  منظور،  يرية، 

 . 5ه،ج1303

قدامة، املغني، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد و عبد القادر أحمد عطا، مكتبة القاهرة للنشر،    ابن /  3

 .7ج

لنكاح والطالق، دار الكتب العلمية، / الجزيري عبد الرحمن، كتاب الفقه على املذاهب األربعة، كتاب ا4

 . 4م،ج2003ه/ 1424بيروت، لبنان

 .7، ج3م، ط1991 -ه1412ين وعمدة املفتين، املكتب اإلسالمي، بيروت،ي، روضة الطالب/األمام النوو 5

 . 2، ج1/ الصادق عبد الرحمن )الغرياني(، مدونة الفقه املالكي وأدلته، الريان للطباعة والنشر، ط6

 .3، ج257-256دار الفكر، بيروت، ص ن همام، شرح فتح القدير،/ الكمال ب7

 .1ه، ط1420دار بلنسية، الرياض،  اإلسالمي، الية املرأة في الفقه / حافظ محمد أنور، و 8

الطالب،9 املطالب شرح روض  أسنى  األنصاري،  زكريا  بن  بن محمد  زكريا  بيروت،    /  العلمية،  الكتب  دار 

 .3م، ج2001

الكما  ابن   / سنن  10 : ال نكاح إال بولي، دار إحياء  النكاح، باب  تب  جة، تحقيق شعيب األرناوؤط، كتاب 

 العربية.

 .2،ج1م، ط 2003/  سيد سابق، فقه السنة، مؤسسة الرسالة للطباعة ولنشر والتوزيع،11
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 . 5/ شمس الدين )السرخس ي(، املبسوط ، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ، ج12

الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت،    استئذاننووي، كتاب النكاح، باب  / صحيح مسلم، بشرح ال 13

 . 9للطباعة والنشر والتوزيع، ، الجزء  قرطبة

 .3/  عبد الغني بن طالب بن إبراهيم ) الغنيمي(، اللباب في شرح الكتاب، املكتبة العلمية، بيروت، ج14

 م. 1987الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، / عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول 15

الكاساني(16  ( بن أحمد  أبوبكر بن مسعود  الدين  الكتب  / عالء  الشرائع، دار  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   ،

 . 3م،ج1986-ه1406ة، بيروت، العلمي

 . 3م، القاهرة، ط1957دار الفكر العربي،  / محمد أبو زهرة، األحوال الشخصية، الوالية عن النفس،17

 .4،ج1تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، ط محمد بن أحمد األزهري، / 18

أحمد  19 بن  محمد  الغرناطي/  جزي(  املالكية،)بن  مذهب  تلخيص  في  الفقهية  القوانين  ماجد   ،  تحقيق 

 .1م، ط2013ه/1434حزم، بيروت، لبنان،  ابن  الحموي، دار 

 . 2سوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، لبنان، ج/ محمد بن أحمد بن عرفة )الدسوقي(، حاشية الد20

هب الحنفي، دار  ير األبصار وجامع البحار في الفقه على املذ/ محمد بن عبدهللا الخطيب التمرتاش ي، تنو 21

 م.1994الكتب العلمية، بيروت ،

 . للطبع والنشر والتوزيع االعتصامدار  / محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخطبة والزواج،22

، بيروت،  األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، املكتبة العلمية  / محمد محي الدين عبد الحميد،23

 م.2003لبنان،

   .40/ محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية للنشر، ج24

 .1م، ط1998دمشق،/ مصطفى أحمد الزرقاء، املدخل الفقهي العام ،دار القلم، 25

للطباعة  وه/  26 الفكر  دار  الشخصية،  األحوال  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  الزحيلي،  والنشر،بة    والتوزيع 

 .2، ج2، ط1985دمشق، سوريا،

:
ً
 -الدوريات والبحوث القانونية: -ثانيا

الجزائري، رسالة ماجستير،  / قارون فازية، دور الولي في عقد الزواج بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة  1

-م2013الجزائر،    لخاص،جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون ا

 م.2014
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الولي  2 الخالدي،  سميح  محسن  والعربية،  اإلسالمية  الدراسات  كلية  مجلة  الزواج    واشتراطه/  عقد  في 

 م.2014اإلمارات العربية املتحدة، 

كلية الحقوق والعلوم   ح سعيد، والية التزويج في الفقه اإلسالمي والقانون املقارن، رسالة ماجستير، / مرا3

 م.2017-2016ديس، الجزائر،ية، جامعة عبد الحميد بن باالسياس

:
ً
 -القوانين والتشريعات: -ثالثا

 ه.1435/  قانون املرافعات الشرعية لسنة 1

 م.1984الجزائري لسنة  ( من قانون األسرة81/ أنظر املادة)2 

 م. 1991من قانون األحوال الشخصية للمسلمين لسنة  32/1/ أنظر املادة 3

 املعمول به في الضفة الغربية.  61/76انون األحوال الشخصية رقم من ق   13ادة / أنظر امل4
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 "دراسة حتليلية" : والتجارية الفلسطيينُسلطات قاضي األمور املستعجلة يف قانون أصول احملاكمات املدنية 

Powers of the Summary Judge of the Palestinian Civil and Commercial Procedure Law 
"analytical study" 

 محمد خالد حسن عوده، محاٍم، وباحث ماجستير، برنامج القانون الخاص، جامعة األزهر بغزة 

Mohammed Khaled Hassan  Ouda,  Al_ Azhar University Gaza. 

 

 

 

 ملخص: 

 مؤقتة مستعجلة؛ ابتدع املشرع ما يعرف   
 
بالقضاء  ألجل حماية الحق املتنازع عليه أمام القضاء حماية

فتر  طيل  بها  العبث  عن  ا  بعيد  القانونية  املراكز  على  الحفاظ  يتغيا  الذي  تحقق املستعجل،  لكي  التقاض ي،  ة 

املوضوعية هدفها، وقد   األمور  الحماية  قاض ي  الفلسطيني  والتجارية  املدنية  املحاكمات  قانون أصول  خص 

وابط يسير عليها لتحقيقها، وهو ما نسلط  املستعجلة لنظر هذه الحماية _ الوقتية املستعجلة _ وجعل له ض

 عليه الضوء في هذه الدراسة التي حددت سلطات قاض ي األمور املستعجلة بش يء من التفصيل.

املفتاح الحق، ية:  الكلمات  االستعجال،  املستعجل،  القضاء  املوضوع،  قاض ي  املستعجلة،  األمور  قاض ي 

 الوقتية، سلطات. 

 

Abstract: 

In order to protect the right in dispute before the courts temporarily; The legislature has 

created what is known as summary justice, which aim is to keep legal centers from being 

tampered with for the duration of litigation, In order to achieve its objective, the Palestinian Code 

of Civil and Commercial Procedure has devoted the Urgent Action Judge to the consideration of 

this urgent time protection and has established controls in place to achieve it, this is highlighted 

in this study, which identified the powers of the pre-trial judge in some detail. 

Keywords: Summary Judge, Trial Judge, Summary Judge, Urgency, Right, Time, Powers. 
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 :مقدمة

   أوال: موضوع البحث

ا    ُملزم  القضاء  انعقد  التي ألجلها  الغاية  هي  إلى أصحابها  وردها  األفراد  لحقوق  القضائية  الحماية  إن 

ا للمتقاضين الذين، ق الذي توفره الدعوى، وإنه في سبيل هذه  وهذا ما يعرف بالحماية املوضوعية للح وحاسم 

الحماية كان ال بد على القاض ي العادي أن ينظر موضوع النزاع بتأٍن وسكينة من خالل عرض طلبات الخصوم، 

الصحيحة، لكي    ومن ثم سماع بينات كل طرف على حدى، ثم االختالء مع هذه الوقائع وينزلها املنزلة القانونية

ل النزاع وينهي الخالف، وبعد ذلك قد يلجأ الخصوم إلى الطعن في هذه األحكام أمام  يصل إلى ُحكم نهائي يفص

ا ليس   محاكم أعلى درجة ليطرح النزاع أمامها مرة أخرى، وكل هذه اإلجراءات تتطلب جلسات وجلسات ووقت 

اد نظام يحمي  ت، هذا األمر جعل الحاجة ملحة إلى إيج بالقصير فقد تصل مدة النزاع القضائي لعدد من السنوا 

فاتجهت   له،  النهائية  املوضوعية  الحماية  تتقرر  أن  إلى  وبقاؤه  وجوده  يكفل  ومستعجلة  وقتية  حماية  الحق 

إجراءات   طول  جراء  البطء  و  التأخير  خطر  ليواجه  املستعجلة  األمور  قاض ي  نظام  إيجاد  إلى  التشريعات 

ألي قضاء أن يتعدى تخوم سلطات قضاء  واعد االختصاص من النظام العام، وليس  التقاض ي، وال ريب أن ق

آخر، لذلك فإننا في هذه الدراسة سنتحدث عن "ُسلطات قاض ي األمور املستعجلة في قانون أصول املحاكمات  

 املدنية والتجارية الفلسطيني".

 ثانًيا: أهمية البحث 

القضاء املستعجل، إذ هو  ات املستعجلة التي تنظر أمام  إن الواقع العملي يوضح لنا مدى كثرة الطلب 

الضمانة األولية لحماية الحق املتنازع عليه من مغبة التغيير أو التحريف، ويشكل ضمانة مريحة للمتقاضين  

ما   املستعجلة  األمور  قاض ي  على  ل 
ُ
َيشك قد  الوقتية  الحماية  هذه  تطبيق  سبيل  وفي  نزاعاتهم،  عرض  أثناء 

ا ذه الدراسة في بيان تخوم القضاء املستعجل وبيان املحظورات  بأصل الحق، لذا تأتي أهمية ه يستدعي مساس 

التي ال بد أن يبتعد عنها قاض ي األمور املستعجلة، ولتوضيح اإلشكاالت التي أفرزها التطبيق العملي التي قد يقع 

وى التي تنظر على وجه السرعة  بها البعض سيما في ظل وجود بعض املشتبهات مع الطلبات املستعجلة كالدعا

.
 

 وكالطلبات الوقتية مثال

ا: مشكلة البحث
ً
   ثالث

هي    ما  وهو  الدراسة،  لهذه  واالساسية  العامة  الفكرة  يمثل  عام  سؤال  من  البحث  مشكلة  تتمثل 

 الضوابط التي تحكم اختصاص قاض ي األمور املستعجلة؟

 ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة كالتالي: 

 املستعجلة؟ ة القراراتما مدى حجي -
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ي يميز الطلبات أو الدعاوى املستعجلة عن الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة وما  ما الذ  -

 الذي يميزها عن القرار الوقتي؟ 

 ما هو االستعجال؟ وما هي مظاهره؟ -

 ما مدى صالحيات القاض ي املستعجل في بحث أصل الحق؟ -

 لبات؟ ما مدى صالحية القضاء املستعجل في تحوير الط -

   البحثرابًعا: منهجية  

لقد اتبعت في هذا البحث، منهجية األسلوب الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على تجميع املادة العلمية   

 معتمدا على التحليل والتفصيل.

   خامًسا: هيكلية البحث

 لقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين، وكل مبحث الى مطلبين كالتالي:  

 ل. ية القضاء املستعجاملبحث األول: ماه 

 املبحث الثاني: شروط اختصاص قاض ي األمور املستعجلة، وتطبيقاته.

 الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات. 

 املبحث األول 

 ماهية القضاء املستعجل 

 تمهيد وتقسيم: 

للقضاء     
 

شامال ا  واضح  ا  تنظيم  الفلسطيني  والتجارية  املدنية  املحاكمات  أصول  قانون  وضع  لقد 

( لوال إدراكه  114 - 102الثاني منه، ولم يكن املشرع لينص عليه ويخصص له املواد من )عجل في الفصل املست

الحتمال اقدام أطراف الخصومة على تغيير مراكزهم القانونية محل النزاع بما يتناسب مع مصلحتهم، األمر  

اعت التشريعات  العادية، فتد  الذي يفوت على الدعوى األصلية غايتها، خاصة في ظل بطء إجراءات التقاض ي

الحق   على  العاجلة  الوقتية  الحماية  بسط  إلى  بدوره  يرمي  الذي  املستعجل  القضاء  استحداث  إلى  اإلجرائية 

الظاهر دون الولوج ملوضوع النزاع حتى انتهاء األخير بنتيجة نهائية، وعليه فإننا سنبين ماهية القضاء املستعجل 

تعريفيه من خالل  املبحث  هذا  القانونية  وبيان خصائصه  في  األوضاع  من  غيره  عن  يميزه  ما  بيان  ثم  ومن   ،

 املشابهة، وذلك من خالل تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

 التعريف بالقضاء املستعجل واهميته وطبيعته وخصائصه.  املطلب األول:
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 بنظرها. حكمة املختصة تمييز الطلبات املستعجلة عما يشتبه بها، وامل املطلب الثاني:

 

 املطلب األول 

 التعريف بالقضاء املستعجل واهميته وطبيعته القانونية وخصائصه  

 وسنوضح هذا املطلب في أربعة فروع كالتالي: 

 الفرع األول: التعريف بالقضاء املستعجل. 

ا للقضـا  2001لسنة    2لم يضع املشرع الفلسطيني في قانون أصول املحاكمات رقم    ء املسـتعجل تعريف 

في نص املادة )ض بما جاء  إنما اكتفى  ( منه حيث نص على "يجوز ملن يخش ى حدوث ضرر  102ـمن أحكـامه، 

ا   وفق  وقتية  إجراءات  اتخاذ  فيه  يطلب  املستعجلة  األمور  قاض ي  إلى  ا  طلب  يقدم  أن  الوقت  محتمل من فوات 

ا للفقه والقضاء  ا للدعوى األ ملقتض ى الحال بما ال يمنع قاض ي املوضوع من نظر هذا الطلب تبع  
 
صلية"، تارك

 تولي أمر ذلك.

ذهـب بعـض الفقـه إلـى تعریفـه بأنـه "الفصـل فـي املنازعـات التـي یخشـى عليهـا مـن فـوات الوقـت فصـال   

  مؤقتـا ال یمس أصـل الحـق، وإنما یقتصـر على الحكم باتخاذ أجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد املحافظـة علـى

 .(1) ائمـة أو احترام الحقـوق الظـاهرة أو صيانة مصالح الطرفين املتنازعين"االوضـاع الق

كما ُعرف بأنه "القضاء العاجل الذي يضفي الحماية القضائية الوقتية على ظاهر الحق دون الخوض  

 .(2)في موضوع النزاع"

التي يخش ى عليها من فوات  عجلة  املست وقد عرف جانب من الفقه الدعوى املستعجلة بأنها "املنازعة   

 .(3) الوقت بشرط أال يتعرض في هذه املنازعات وتلك الى أصل الحق املتنازع عليه"

إجراءات كفيلة    باتخاذ  إلى حماية مؤقتة  يهدف  "الطلب املستعجل نظام  بأن  تعريف فقهي أخر  وفي 

 .(4)املوضوع"ن محكمة النزاع مبإيجاد حلول سريعة تستقر بها األوضاع مؤقتا إلى أن يفصل في 

 
 . 233الشرقاوي، عبد املنعم، شرح املرافعات املدنية والتجارية، الطبعة الثانية، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، ص (1)
 . 15م، ص1998عياد، مصطفى، وعويضة، ناظم، القضاء املستعجل وضرورته في فلسطين، غزة، )بدون طبعة ودار نشر(،  (2)
 . 290وما بعدها، ف  346م، ص1990، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 15ية والتجارية، الطبعة أبو الوفاء، احمد، املرافعات املدن (3)
، الطبعة الثانية، مكتبة نيسان للطبع والتوزيع، 2001لسنة   2شرح قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  التكروري، عثمان، الكافي في    (4)

 .125، ص 2009غزة، 
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وعلى هذا النسق قالت محكمة النقض املصرية أن "مناط اختصاص قاض ي األمور املستعجلة بالحكم   

في املسائل التي يخش ي عليها من فوات الوقت هو قيام حالة االستعجال وأن يكون املطلوب إجراء  وقتيا ال يمس  

 .(1) أصل الحق املتنازع عليه"

ف الفلسطينية أنه " طلب يقتضيه االستعجال ويتقدم به املدعي إلى  ة االستئناي حكم محكموقد ورد ف 

القضاء املستعجل من أجل اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو أمر يتضمن ضررا قد ال يمكن تالفيه أو وجود  

طري سلك  إذا  املدعي  يضار  بحيث  وقع  إذا  تعويضه  يمكن  ال  الدعوى  رافع  على  محقق  الدعاوى  خطر  ق 

 .(2) العادية"

أو    في مجملها على شروط الطلب  التعريفات قد ركزت  بأن  لنا  التعريفات السابقة يتضح  ومن خالل 

الدعوى املستعجلة واختصاص القضاء املستعجل بنظره، وتقاطعت كل التعريفات عند ضرورة توفر عنصري  

لحدود   كضابط  املستعجل،  القضاء  عمل  في  والوقتية  القاض االستعجال  املستعجل.سلطات  أن    ي  إال 

 التعريفات السابقة لم تبين نظام القضاء املستعجل ومدى تبعيته للقضاء العادي أم أنه قضاء مستقل. 

املستعجل:  القضاء  تعريف  يرى  الباحث  فإن  نظر   لذا  في  مختص  العادي  للقضاء  تابع  قضاء  بأنه:" 

أ  اتخاذ إجراء وقتي مستعجل ال يمس  تبتغي  يباملنازعات  الحق،  يمكن تالفيه،  رره خطر داه صل  أمر ال  أو  م 

 بقصد الوقاية من التأخير، وتنتهي بانتهاء الحماية املوضوعية ". 

 الفرع الثاني: أهمية القضاء املستعجل.

يسير القضاء املوضوعي بروية وأناة لكي يتسنى لقاض ي املوضوع بحث واقعات الدعوى املنظورة أمامه   

بعد وزنها وانزالها املنزلة القانونية السليمة، وهذا األمر قد يؤدي  نات الدعوى  باطها من بيبتركيز، من خالل استن

ا ال يمكن تالفيه، فتكون الحماية القضائية التي توفرها الدعوى األصلية   إلى اإلضرار بمصالح الخصوم ضرر 

امل حمايته  ببسط  يتدخل سريعا  أن  إلى  باملشرع  حدا  الذي  األمر  الجدوى،  اعديمة  للحق  لحين ؤقتة  لظاهر 

ا، وبذا يكون املشرع قد وفق بين األناة الالزمة لتحقيق حسن سير القضاء وبين نتائج    االنتهاء من الدعوى نهائي 

ا لبعض الخصوم  .   (3)هذه األناة التي قد تسبب ضرر 

د النزاع، ذلك أن الخصوم ق كما أن كثيرا ما تؤدي القرارات املستعجلة من الناحية العملية إلى إنهاء   

ا في القرا  .(4) ر املستعجل ملدى صحة املركز القانوني لكل منهم فيكتفون بهيجدون مؤشر 

 
 . https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsم، موقع محكمة النقض املصرية،  14/3/1962قضائية، جلسة    27سنة    372الطعن املصري رقم    (1)

رقم    (2) هللا  رام  فلسطين، 2005/ 7/7جلسة    2005/ 90استئناف  في  والتشريع  القضاء  منظومة  م، 

x?mid=1http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.asp   
 . 125. التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص293، ف348ابو الوفا، احمد، مرجع سابق، ص (3)
 .228،ف426م  ص2010قانون املرافعات املدنية والتجارية، )بدون رقم طبعة ودار نشر( ، صاوي، احمد السيد، الوسيط في شرح  )4(

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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أضف إلى ذلك فإن أهمية القضاء املستعجل تظهر في أنه قد يغني في كثير من األحيان عن اللجوء إلى   

ا في الحاالت  بنظر بعض املسائل، ال سيمالقضاء املوضوعي، مما يساعد على تخفيف العبء عن هذا القضاء  

ف يكون  القضاء  التي  إلى  اللجوء  من  املتقاضون  يستهدفه  أو  يطلبه  ما  لكل  ا  محقق  املستعجل  الحكم  ، (1) يها 

 كإصدار قرار بإجراء ترميمات عاجلة وضرورية لألجزاء املشتركة في املباني متعددة الطوابق.  

 ضاء املستعجل. الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للق

الق   املستعجيعتبر  القضائية  ضاء  الصفة  عليه  البعض  أنكر  وقد  الكلمة،  بمعنى  ا  قضائي   
 

عمال ل 

 في الفقه  
 

ا، إال أن هذا الرأي لم يلق قبوال ا إداري 
 
. واألخذ بفكرة القضاء املستعجل اقتضته  (2)واعتبروه نشاط

بقدر  تقدر  أن  يجب  ثم  ومن  وامللحة،  العاجلة  وبذلكالضرورة  منها،  الهدف  وظيفة    ها وحدود  تحديد  يمكن 

ملستعجل في إطار والية القضاء العادي للمحاكم العادية في إطار محدد، وهو توفير الحماية الوقتية  القضاء ا 

العاجلة لبعض الحقوق أو املراكز القانونية حسب ما تقتضيه الظروف وتفصح عنه ظاهر األدلة أو املستندات  

ز القانوني، ويتضح من ذلك أنه  اع حول موضوع الحق أو املركالحماية قاطعة في حسم النز   دون أن تكون هذه

نظام قضائي متخصص بنظر املسائل املستعجلة والوقتية، رغم خضوعه لوالية القضاء العادي في املسائل  

 . (3) املدنية والتجارية 

العام   النظام  يتعلق  اختصاص  هو  املستعجل  القضاء  عل(4)واختصاص  االتفاق  لألطراف  يجوز  فال  ى  ، 

نظاما قضائيا باملعنى الفني لهذه الكلمة، كون أن قاض ي األمور    اعتباره، وال يغير من  (5) إسباغ اختصاص آخر له  

 . (6) املستعجلة يختص بإصدار أوامر وقتية عاجلة  

ويخرج عن اختصاص القضاء املستعجل إذا كان املطلوب اتخاذ إجراء وقتي يتعلق بمنازعة إدارية أو بقرار  

نه في مثل هذه األحوال من والية القضاء العادي  روج أصل النزاع الذي يتعلق به اإلجراء ويتفرع عإداري، لخ

 .(7) الذي يتبعه القضاء املستعجل، ودخوله في القضاء اإلداري 

 

 

 
 املرجع واملكان السابق. (1)
 390م، ص2016سيط في قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، )بدون دار نشر(، غزة، الفرا، عبد هللا، الو  (2)
، الكتاب، الطبعة األولى، )بدون دار نشر( غزة، 2001لسنة   2، الوسيط في شرح قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  عياد، مصطفى  (3)

 . 181ة  ، فقر 274م، ص2003
 . 292، فقرة 387أبو الوفا، مرجع سابق، ص (4)
 .  https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsم، موقع محكمة النقض املصرية، 11/1978/ 18قضائية تاريخ  47سنة  1434طعن رقم  (5)
 . 15ابق، صعياد، مصطفى، عويضة، ناظم، مرجع س (6)
 . 241، ف 440صاوي، احمد السيد، مرجع سابق، ص   (7)

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments


 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
47 

 الفرع الرابع: خصائص القضاء املستعجل. 

تية، ويعتبر جزء  من والية  القضاء املستعجل كما سبق وأن ذكرنا قضاٌء متخصص باملسائل املستعجلة الوق

 ثم فهو يتميز عن القضاء املوضوعي بعدة خصائص:  القضاء العادي، ومن

  :
ً

فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل    أن القضاء املستعجل له وظيفة مساعدة،أوال

فعها، ذلك أن القضاء  في املستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل أو تنتظر ر 

مان تحقيق الدعوى املوضوعية لهدفها. ولهذا فإنه إذا فصل في الدعوى املوضوعية  املستعجل إنما يرمي إلى ض

 .(1) فإن الدعوى املستعجلة تصبح غير مقبولة 

  ، فهو يرتب آثره إلى حين الفصل في الدعوى املوضوعية ولهذا فإن (2)القضاء املستعجل مؤقت    قرار  ثانًيا:

 أثره بصدور الحكم بامللكية ألحد الخصوم.الحكم الصادر بالحراسة القضائية ينتهي 

وطاملا أن قرارات القضاء املستعجل هي قرارات مؤقتة، فمن الطبيعي إذن أال تحوز قراراته على الحجية   

املوضوع، فقد قض أمام محكمه  به  الش يء املحكوم  نفيه، وال تحوز قوة  أو  الحق  لثبوت  ت محكمة  بالنسبة 

قرر في قضاء هذه املحكمة أن القرارات الوقتية املستعجلة ال تقيد محكمة  النقض الفلسطينية بأنه: "من امل

املوضوع، وال تحوز حجية بالنسبة لثبوت الحق أو نفيه، وأن القرار برعاية األشجار واالعتناء بها ال يؤثر في  

جية مؤقتة  ، حاشا أن تكون لها ح(3) قانونية جديدة"املراكز القانونية لخصوم الدعوى وال يستحدث مراكز  

إصدارها  الى  دعت  التي  الظروف  تتغير  لم  طاملا  القرار  (4)  تستمر  تعديل  أو  إلغاء  يستدعي  ما  ثمة  كان  فإن   ،

املستعجل من   القرار  توافر شرائط  تقدير  في  له من سلطة  بما  املستعجلة ذلك  فللقاض ي األمور  املستعجل 

ا لنص امل   ( من قانون أصول املحاكمات.  109ادة )عدمه، سند 

 املطلب الثاني 

 تمييز الطلبات املستعجلة عما يشتبه بها واملحكمة املختصة نوعًيا بنظرها 

وسنقسم هذا املطلب إلى فرعين، األول لبيان ما يميز الطلبات أو الدعاوى املستعجلة عن غيرها من   

 اآلتي:صة بنظر هذه الطلبات، وذلك على النحو األوضاع املشابهة، والثاني لبيان املحكمة املخت

 

 
 . 127م، ص2009والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء املدني، )بدون رقم طبعة(، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،  (1)
 . 126التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  )2(
املبادئ الصادرة عن محكمة النقض ، املكتب الفني للمجلس األعلى للقضاء، مجموعة  2016/ 4/ 21، غزة، جلسة  2015/ 559طعن مدني رقم    (3)

 .  172، ص 2016، اإلصدار األول، غزة، مكتبة ومطبعة دار املنارة، 2016الفلسطينية بغزة )الدائرة املدنية( للسنة القضائية 
دنية والتجارية ، فهمي، تطبيقات قضائية لنصوص قانون اصول املحاكمات املأبو لبدة  ،2002/ 23/12غزة، جلسة    76/2002طعن مدني رقم     (4)

 . 232م، ص 2020، )بدون دار نشر(، غزة، 3، الجزء الثاني، سلسلة رقم 2001لسنة  2رقم 
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 الفرع األول: تمييز الطلبات املستعجلة عما يشتبه به. 

: التمييز بين الطلبات أو الدعاوى املستعجلة وبين الدعاوى التي تنظر على وجه االستعجال: 
ً

 أوال

امل  عن  املستعجلة  األمور  قاض ي  اختصاص  في  تدخل  التي  املستعجلة  الطلبات  يوجب  تختلف  التي  سائل 

فيها على وجه السرعة، مثل الدعاوى العمالية، فهذه الدعاوى هي دعاوى عادية رأى املشرع  القانون الفصل  

العتبارات خاصة نظرها على وجه السرعة وحث القاض ي على التعجيل بالفصل فيها، وهي تختلف عن الطلبات  

 :(1)  املستعجلة من وجوه منها

وقتية بينما الدعوى التي يفصل فيها على  املستعجلة ذات طبيعة    طبيعة كل منها، فالطلبات .1

 وجه السرعة ذات طبيعة موضوعية.

الطلبات املستعجلة تستمد صفة االستعجال من طبيعة الطلب ووقائعه فهي ال تدخل تحت   .2

 الحصر، بينما الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة ينص القانون عليها صراحة.

قرار يصدر بإجراء وقتي ال يمس أصل الحق وال يقيد  عجل هو  في الطلب املستالقرار الصادر   .3

محكمة املوضوع، وإذا تغيرت املراكز القانونية أو الوقائع والظروف يجوز لقاض ي األمور املستعجلة  

الرجوع عنه أو إلغائه أو تعديله، بينما الحكم الصادر في الدعوى التي ينص القانون على أنها تفصل  

ي يحسم املنازعة وبصدره تستنفذ املحكمة واليتها عليه، وال يكون أمام  جه السرعة هو حكم نهائعلى و 

 الخصم سوى مباشرة حقه في الطعن فيه إذا توافرت شروط ذلك. 

تنظر  .4 التي  املوضوع  محكمة  وإلى  املستعجلة  األمور  قاض ي  إلى  تقدم  املستعجلة  الطلبات 

لك قضت محكمة النقض املصرية  لدعوى املوضوعية وفي ذالطلبات املستعجلة كطلبات متفرعة عن ا

إلى قاض ى  أن:" أن    منعه من االنتفاع به بما يحق له اللجوء 
 
األمور تعطل املصعد لم يكن إال عارضا

، أما  (2) االنتفاع به"املستعجلة أو بطلب مستعجل تابع لدعوى موضوعية لإلذن له بإصالحه وإعادة  

السرعة فترفع أمام محكمة املوضوع وفقا لقواعد  ى أنها تفصل على وجه  الدعوى التي نص املشرع عل 

االختصاص باعتبارها قضية موضوعية يجري السير في إجراءاتها والطعن فيها طبقا لقواعد القضاء  

العمالية على وجه   في الدعاوى  في قانون العمل على ضرورة الفصل   أوجب املشرع 
 

املوضوعي، فمثال

قضاء العادي وفي ذلك قضت محكمة النقض املصرية  إن االختصاص منعقد للالسرعة، ومع ذلك ف

 .(3) أن:" نظر الدعوى العمالية من اختصاص القضاء العادي"

 

 
 . 127التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  (1)
 م.2019/ 21/09قضائية، جلسة  62لسنة  2669طعن  (2)
 م. 03/2019/ 03قضائية، جلسة  79لسنة   10117طعن رقم  (3)
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 ثانًيا: التمييز بين الطلبات او الدعاوى املستعجلة وبين الطلبات الوقتية.

وافر  ائل املستعجلة أي يت قد يفهم من القول أن قاض ي األمور املستعجلة يفصل في الدعاوى او املس 

قاض ي   هو  املستعجلة  األمور  قاض ي  أن  وقتي؛  بحكم  الوقت  عليها من فوات  ويخش ى  االستعجال  فيها عنصر 

األمور الوقتية؛ وعلَّ ما يزكي هذا اللبس أن كلمة وقتية وصف يلحق بالحكم املستعجل كما يلحق بعمل قاض ي  

ة ال يقتصر عمله بموجب سلطته القضائية  ألمور املستعجلاض ي اأن ق   التباسا األمور الوقتية، ومما يزيد األمر  

على إصدار األحكام املستعجلة وإنما يخوله املشرع بموجب سلطته الوالئية اإلذن بأمر على عريضة ال يتوافر  

 .(1) فيه شرط االستعجال شأنه في ذلك شـأن ما يصدر عن قاض ي األمور الوقتية بموجب سلطته الوالئية

 االختالفات في ثالثة نقاط كالتالي:  ونوجز هذه 

كل من الطلب املستعجل والطلب الوقتي هو مجرد طلب بإجراء وقتي، ولكن الطلب املستعجل   .1

يزيد عن الطلب الوقتي بتوافر صفة االستعجال، أي الخطر املحدق بالحق املراد حمايته والذي يتطلب  

 .(2) الحصول على حماية قضائية مؤقتة وعاجلة

تاج الفصل فيه بحثا موضوعيا كونه غير واضح من ظاهر املستندات، قتي قد يحالطلب الو  .2

 .(3) وبالتالي يخرج من اختصاص قاض ي األمور املستعجلة الذي يجب أن ال يمس أصل الحق

من حيث املحكمة املختصة بنظر الطلب الوقتي فهي محكمة املوضوع، أما الطلب املستعجل   .3

ا القضاء  أمام  ففينظر  الختملستعجل،  صفة  يشترط  تتوافر  أن  املستعجلة  األمور  قاض ي  صاص 

الوقتي فإنه ال يشترط   االستعجال وعدم املساس بأصل الحق. أما عند نظر قاض ي املوضوع الطلب 

سوى أن يكون املطلوب إجراء وقتيا حتى وإن لم يكن هناك استعجال، وله أن يتحرى الحقيقة من  

 خالل بحثها موضوعيا.

ر مستعجل هو قرار وقتي، بينما ليس كل قرار وقتي هو قرار مستعجل. ومثال  أن كل قرا  يمكن القول وبذلك  

 .(4) القرارات الوقتية: القرار الصادر بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في القانون التجاري 

ر _  وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن: "الطلب املستعجل يصدر لتدارك وضع يلحق _ لو استم 

نما طلب الرجوع عن القرار املستعجل يصدر بحضور الفريقين وال يقصد منه حماية حٍق  ملستدعي، بيضررا با

 .(5) مهدر بصفة االستعجال، وال يأخذ صفة االستعجال التي توخاها املشرع لحماية الحقوق املهدرة" 

 
 مكرر. 229، ف 429صاوي، احمد السيد، مرجع سابق، ص  )1(
 . 1، حاشية رقم 354أبو الوفا، احمد، مرجع سابق، ص ( 2)
 . 128التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  (3)
 .  1، حاشية رقم 354أبو الوفا، احمد، مرجع سابق، ص (  4)
، عويضة، ناظم، قطوف من احكام املحكمة العليا في فلسطين، مطبعة دار األرقم، غزة،  2004/ 5/ 18هللا، جلسة    رام  55/2004طعن مدني رقم  (  5)

 .  38م، ص2012
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   تعليقنا على الحكم:

، إال أننا  م تذكر ذلك فالرجوع وإن لنحن نرى أن  محكمة النقض قد أقرت بوقتية طلبات  
 
ي حكمها صراحة

  
 

ا عندما جعلت هذا الطلب من الطلبات التي يجوز استئناف قراراتها استقالال نراها قد أقرت هذا الوصف ضمن 

ا لنص املادة )  ا، وما هذا إال تطبيق  ( من قانون أصول املحاكمات  1/ 192وجعلت مدة االستئناف هي ثالثون يوم 

 بالقرارات الوقتية وكذلك القرارات املستعجلة، فهذا الطلب لو لم  تي تجيز الطعوالتجارية الاملدنية  
 

ن استقالال

ا للمادة ) ا وفق   وحددت مدة استئنافه بثالثين يوم 
 

ا ملا أجاز قضاء النقض استئنافه استقالال (  1/ 205يكن وقتي 

ل مستقل، وإنما جعلت  لتمهيدية بشكي القرارات امن قانون االصول؛ ألن القاعدة العامة أنه ال يجوز الطعن ف

 
 

ا للقاعدة العامة ألن املشرع لم يضع لها مدة معينة كالطلب املستعجل، ولو كان مستعجال مدة استئنافه وفق 

ا وليس ثالثون.  لقررت أن مدة استئنافه هي خمسة عشر يوم 

الوقتي واملستعجل هو م بين الطلبين  بين  املترتبة عل  ن أهم اآلثارولعل اختالف مدد االستئناف  التمييز  ى 

ا لنص   ا استناد   عشَر يوم 
َ
القرار املستعجل والقرار املؤقت فمدة االستئناف في الطلب املستعجل هي خمسة

ا  2/ 205املادة ) ( من قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية، بينما استئناف القرارات املؤقتة هي ثالثون يوم 

ا للمادة )  كمات.ن أصول املحا( من قانو 1/ 205وفق 

 الفرع الثاني: املحكمة املختصة بنظر الطلبات املستعجلة. 

أن    إال  املستعجل،  للقضاء  كأساس  املحتملة  املصلحة  لفكرة  املقارن  الفقه  اعتماد  من  الرغم  على 

ا،   قضائيا  الغالب في القانون املقارن يأخذ بنظام القضاء املستعجل باعتباره نظاما    فاالتجاهتنظيمه ليس واحد 

فقط بنظر الطلبات املستعجلة ويطلق  له استقالله في إجراءات التقاض ي رغم تبعيته للقضاء العادي، يختص  

( من قانون  45ادة )عليه قاض ي األمور املستعجلة، وقد أخذ بهذا املبدأ قانون املرافعات املصري حيث جاء في امل

ض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم املساس  املرافعات املصري "يندب في مقر املحكمة االبتدائية قا 

التي يخش ى عليها من الفوات، أما في خارج املدينة التي بها مقر املحكمة االبتدائية    بالحق في املسائل املستعجلة 

ة، على أن هذا ال يمنع من اختصاص محكمة املوضوع أيضا بهذه  فيكون هذا االختصاص لقاض ي املواد الجزئي

 فعت لها بطريق التبعية". املسائل إذا ر 

( على أنه: " تقدم 103أما في قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني فقد نصت املادة ) 

 الطلبات املتعلقة باملسائل املستعجلة إلى:  

 مستقلة.  قاض ي األمور املستعجلة بصورة .1

   املحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى األصلية." .2
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)ا  كم املادة  رقم  11قد نصت  النظامية  املحاكم  تشكيل  قانون  من  من  (1) 2001لسنة    5(  "بقرار  أنه:  على 

األمور مجلس القضاء األعلى ينتدب قاض ي صلح أو أكثر للنظر في األمور الوقتية واملستعجلة ويسمى قاض ي  

مجلس القضاء األعلى ينتدب قاض ي  ( منه على أنه: " بقرار من  17املستعجلة طبقا ألحكام قانون". ونصت املادة )

ا ألحكام قانون ". بداية للنظر في األمور الوقتية واملستعجلة ويسمى ق  اض ي األمور املستعجلة طبق 

محكمة    في  املستعجلة  األمور  قاض ي  أن  النصين  هذين  من  الطلب  ويتبين  في  فقط  يختص  الصلح 

ا، وإذا كانت  املستعجل متى كانت الدعوى املوضوعية تدخل في اختصاص محكم ة الصلح قيميا أو نوعي 

تعجل يكون من اختصاص قاض ي البداية املنتدب في  تدخل في اختصاص محكمة البداية فإن الطلب املس 

 محكمة البداية. 

ل فإن للمحكمة التي تنظر موضوع النزاع أن تنظر الطلب  ( من قانون األصو 103كما أنه وحسب املادة ) 

ا، وتكتسب امل حكمة في هذه الحالة صفة قضاء االستعجال فتنظره وفق لألصول املقررة  املستعجل تباع 

ا  الطلبات  )لنظر  املادة  لنص  ا  سند  قاض ي 108ملستعجلة  واختصاص  املحاكمات.  أصول  قانون  من   )

ال املستعجل  الطلب  بنظر  وقيام    املوضوع  األصلي،  بالطلب  مرتبطا  املستعجل  الطلب  كان  إذا  إال  يكون 

مو  املحكمة  االرتباط مسألة  لتقدير  متروكة  الطلب  (2)ضوعية  في  االرتباط قضت  قيام  لها  استبان  فإن   .

املستعجل بالقبول أو الرفض، أما إذا رأت عدم وجود ارتباط فإنها تقض ي بعدم قبول الطلب املستعجل، 

 . (3) ها أن تقض ي بعدم االختصاص واإلحالة إلى محكمة املواد املستعجلة وال يجوز ل 

ملستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى األصلية املنوي إقامتها، يجب  اض ي األمور اوإذا أصدر ق 

لطلب  أن يتضمن القرار إلزام املستدعي تقديم الئحة دعواه خالل ثمانية أيام وإال اعتبر القرار الصادر في ا

ا لنص املادة )  ( من قانون أصول املحاكمات.  107كأن لم يكن، استناد 

ستعجلة أن ينظر الطلب بحضور فريق واحد أو بعد االستماع إلى الخصوم  ي األمور املويجوز لقاض  

 ( محاكمات. 106حسب مقتض ى الحال، إعماال للمادة )

م  أمام  مستعجل  طلب  تقديم  يجوز  ال  انه  إلى  اإلشارة  محكمة  وتجدر  باعتبارها  االستئناف  حكمة 

أصول املحاكمات التي تقض ي بأن القرار الصادر    ( من قانون 110موضوع؛ ألن ذلك يتعارض مع نص املادة )

 لالستئناف، فال يكون أمام املستدعي في هذه  في الطلب املستعجل على ذمة الدعوى األ 
 

صلية يكون قابال

 
وعلى الرغم  ، 2020لسنة   39قد تم إلغاؤه بموجب القرار بقانون رقم  2001لسنة  5تجدر اإلشارة إلى أن قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم ( 1)

األ  فإن  ذلك  السياس ي من  االنقسام  نتيجة  الشمالية؛  املحافظات  في  فقط  وإنما  للبالد  الجنوبية  املحافظات  في  الواقع  أرض  على  يطبق  ال  خير 

 الفلسطيني.
 . 141التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  )2)
وأحكام النقض، الجزء األول، املجلد الثاني،  الفقه والصيغ القانونية    مليجي، احمد، املوسوعة الشاملة في التعليق على قانون املرافعات بآراء  (3)

 .1141)بدون رقم طبعة ودار ومكان وسنة نشر(، ص
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؛ ألن تقديم الطلب أمام املحكمة  (1) مور املستعجلة املختص  الحالة تقديم طلبه املستعجل إلى قاض ي األ 

سطينية بأنه:  بمبدأ التقاض ي على درجتين. وفي ذلك قضت محكمة النقض الفل  االستئنافية بمثابة إخالل

" تختص محكمة االستئناف في االستئنافات املرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم  

ت وال  درجة  )أول  املادة  ألن  مباشرة  لها  املقدم  الحجز  طلب  في  بالنظر  أصول  266ختص  قانون  من   )

ائية  ت املدنية والتجارية حصرت املرجع الذي يقدم له طلب الحجز سواء قبل إقامة الدعوى البداملحاكما

ل درجة، أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها بقاض ي األمور املستعجلة أو املحكمة املختصة وهي محكمة او 

( املادة  الجديدة221/ 1وألن  الطلبات  تقبل  أن ال  املذكور نصت على  القانون  في االستئناف وتحكم    ( من 

 .(2) محكمة االستئناف من تلقاء نفسها بعد قبولها"

وعلى قاض ي األمور املستعجلة النظر في مدى توافر أركان الطلب املستعجل من عدمه، والتي سنقوم  

املبحث   في  شرط  بتبيانها  توافر  عدم  الطلب  نظره  أثناء  القاض ي  شعر  فإذا  تعالى،  هللا  شاء  إن  التالي 

فإنه يقرر عدم اختصاصه إذا رفعت إليه بصفة مستقلة، أما إذا رفعت إليه بطريق الطلب    االستعجال

بعدم ال تحكم  وال  الحالة  هذه  في  فقط  الطلب  برد  القاض ي  حكم  املوضوعية  الدعوى  نظر  أثناء  عارض 

ذ  ، على أنه يجب األخ(3)   ص؛ ألنها مختصة به بحكم التبعية الختصاصها بنظر الدعوى األصليةاالختصا

ية وحقيقة الطلبات املقدمة وقتية مستعجلة أم أنها طلبات موضوعية وهو ما سنوضحه  بعين االعتبار غا

 في املبحث الالحق بإذن هللا. 

األمور   لقاض ي  الطلب  تقديم  يجوز  أنه  البعض  ملحكمة  ويرى  الدعوى  تقديم  قبل  سواء  املستعجلة 

يجوز تقديم الطلب املستعجل ملحكمة املوضوع   املوضوع أم بعد أن ترفع الدعوى للمحكمة املختصة، كما

امل إحدى  األصلية؛ ألن والية  للدعوى  التبعية  الطلب  بطريق  ما قدم  وإذا  األخرى،  تنفي والية  حكمتين ال 

املختص   املستعجلة  األمور  األمور  لقاض ي  قاض ي  فإن  باملوضوع،  الدعوى  أقيمت  قراره  إصدار  وقبل 

اعتباره صاحب االختصاص األصيل، وال يجوز للخصم طلب إحالة  املستعجلة يبقى مختصا بنظر الطلب ب

إلى قاض ي املوضوع ال  املوضوع، بمعني أن  الطلب املستعجل  ختالف طبيعة الطلب املستعجل عن دعوى 

 . (4) ور املستعجلة والدعوى أمام قاض ي املوضوعالطلب يبقى أمام قاض ي األم

ا في املادة )  وقد رأى جانب آخر عدم التسليم بهذا الرأي؛ ألن أصول    ( من قانون 102املشرع وضع معيار 

املحاكمات املدنية والتجارية، يبين من خالله الجهة التي يقدم إليها الطلب، كجهة اختصاص في املسائل 

 
 . 141التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  (1)
رقم    (2) مدني  جلسة    2004/ 7طعن  هللا،  فلسطين،2004/ 29/1رام  في  والتشريع  الفقه  منظومة  املقتفي   ، 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1  . 
 . 184ف 279، ص187، ف228عياد، مصطفى، مرجع سابق، ص  )3(
 . 142ص  . التكروري، مرجع سابق،301، ف361أبو الوفا، احمد، مرجع سابق، ص )4(

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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ختصاص األصيل بنظر املسائل املستعجلة لقاض ي األمور املستعجلة. على أال  املستعجلة، حيث جعل اال 

اخت  حساب  على  هذا  املسائل  يكون  بنظر  تختص  حيث  األصلية،  الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  صاص 

( من قانون  102لية، إذا كانت الدعوى األصلية مقامة. ويؤكد َعجُز املادة )املستعجلة بالتبعية للدعوى األص

  ملحاكمات املدنية والتجارية، والذي جاء فيه: "أن يقدم طلبا إلى قاض ي األمور املستعجلة.. بما الأصول ا

التبعي   االختصاص  أن  واملعلوم  األصلية"،  للدعوى  ا  تبع  الطلب  هذا  نظر  من  املوضوع  قاض ي  يمنع 

ته. لهذا فإن إجازة  محكمة، يأخذ حكم االختصاص األصلي القيمي أو النوعي لها، وبالتالي ال يجوز مخالفلل

ع، يشكل اعتداء  على تقديم الطلب لقاض ي األمور املستعجلة، في ظل وجود الدعوى أمام محكمة املوضو 

ك يتعين على قاض ي األمور  ( من قانون أصول املحاكمات. لذل102اختصاصها التبعي، ويعد مخالفة للمادة )

ة املوضوع، وعلى محكمة املوضوع القضاء  القضاء بعدم اختصاصه إذا كانت الدعوى منظورة أمام محكم

 . (1)  دعوى بعدم اختصاصها، إذا رفع إليها مثل هذا الطلب قبل رفع ال

( تفترض حالتين هما عدم وجود دعوى موضوعية فيكون  103كما ويرى أنصار هذا الجانب ان املادة ) 

كون األخيرة هي املختصة االختصاص لقاض ي األمور املستعجلة، والثانية عند وجود دعوى موضوعية فت

 لنظر الطلبات املستعجلة.  

(  103و102ي املادة )جدر باالتباع؛ ألن الجمع بين نص ونحن نرى أن الرأي الثاني هو األ   رأي الباحث:  

( من قانون أصول املحاكمات التي تحدثت عن اختصاص محكمة املوضوع بنظر الطلبات العارضة  97واملادة )

ا لهذا املنحى، خاصة في ظل قاعدة  املرتبطة بالطلبات الوا ردة في الئحة الدعوى، يدفعنا لفهم مقصد املشرع وفق 

ع األصل"، وألن األصل املتمثل في الدعوى األم ال وجود له فيختص به قاض ي األمور املستعجلة، أما  "الفرع يتب

 إن كان موجودا فيتبعه كل الطلبات العارضة املتفرعة هذا من ناحية. 

ا لجدة الطلبات املستعجلة  ومن ناحية    أخرى؛ فإن قاض ي املوضوع هو األقرب للنزاع األصلي واألكثر تقدير 

 ارها كذلك من عدمه. واعتب 

 املبحث الثاني 

 شروط اختصاص قاض ي األمور املستعجلة وتطبيقاته

املستعجلة، سنبين في هذا املبحث الشروط التي ال بد من توافرها لكي ينعقد االختصاص لقاض ي األمور   

 ومن ثم نبحث بعض تطبيقات حاالت االستعجال التي ذكرها القانون، وذلك بمطلبين كالتالي: 

 

 

 
 . 387ص الفرا، عبد هللا، مرجع سابق،  (1)
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 لب األول طامل

 شروط اختصاص قاض ي األمور املستعجلة 

يشترط النعقاد اختصاص قاض ي األمور املستعجلة لنظر الطلب املستعجل أن يتحقق شرطين هما   

بأصل الحق بحيث يكون املطلوب في الطلب املستعجل هو إجراء وقتي ومؤقت،  االستعجال، وعدم املساس  

 وسنبين هذه الشروط كالتالي:

  ستعجالل: شرط اال الفرع األو 

: تعريف االستعجال
ً

   أوال

اختصاص   حدد  وإنما  االستعجال،  بحالة  املقصود  املقارنة  التشريعات  وال  الفلسطيني  املشرع  يحدد  لم 

صل في بعض الحاالت واملسائل التي يخش ى عليها من فوات الوقت، حيث نصت املادة  القضاء املستعجل بالف

ت أن يقدم طلبا إلى قاض ي األمور املستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراءات  (: "يجوز ملن يخش ى فوات الوق102)

ستعجلة: "  قانون املرافعات املصري أن اختصاص قاض ي األمور امل  ( من45وقتية.. ". كما وقد جاء في املادة )

 ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم املساس بالحق في املسائل املستعجلة التي يخش ى عليها من الفوات". 

ء محكمة النقض املصرية أن تحقق شرط االستعجال يكون بتوافر الخطر الداهم الذي  في قضا   وقد جاء

تالفيه   يمكن  ا(1) ال  هو  "االستعجال  أن:  الفلسطينية  النقض  محكمة  قضت  وقد  إهدار  .  معه  يخش ى  لذي 

 .(2) الحقوق مما يؤدي الى وقوع ضرر بمرور الزمن"

أو  موضوعية  بعناصر  االستعجال  حالة  وطبي  وترتبط  ناحية  من  الزمن  عنصر  وهي  شخصية،  عة  غير 

املنازعة من ناحية أخرى، وتحقيقا لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية أن: "قاض ي األمور املستعجلة لم  

ستعجال املنوه عنها وال الضرر الذي من املمكن أن يلحق بالطاعنة لو تأجل النظر في الطلب  يراعي صفة اال 

 .(3) بحضور فريقين" 

باتخاذ  اس  وقد عليه  املحافظة  املراد  بالحق  املحدق  الحقيقي  الخطر  هو:  االستعجال  أن  على  الفقه  تقر 

تحتمل   ال  عن  االنتظارإجراءات سليمة  تتحقق  أن  يمكن  وال  امليعاد،  ،  بتقصير  ولو  العادي،  القضاء  طريق 

 
 . https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsم، موقع محكمة النقض املصرية،  22/3/2005قضائية الصادر بجلسة    72سنة    791الطعن رقم     (1)
رقم    )2) مدني  هللا  35/2003طعن  جلسة  رام  القضاء2004/ 28/2،  موسوعة  املقتفي  فلسطين،   ،  في  والتشريع 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1  . 
رقم     (3) مدني  جلسة    2004/ 123طعن  هللا،  ا2004/ 16/9رام  فلسطين ،  في  والتشريع  القضاء  موسوعة  ، ملقتفي 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1 . 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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يتعذر تداركه، أو إصالحه إذا  وترتيبا على ذلك فإن االستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد

 . (1) حدث كإثبات حالة مادية يخش ى من زوال معاملها مع مرور الوقت 

واملكان، تتالزم مع التطور االجتماعي في األوساط    والحقيقة أن االستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان 

. فاالستعجال وصف مرن  (2) ت  املختلفة، ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعريف منطقي ألنه ليس مبدأ ثاب 

يواجه خطر التأخير أو بطء إجراءات التقاض ي في األحوال واملسائل التي ال تحتمل االنتظار إلى حين الحصول  

 ة وحكم يؤيد الحق املوضوعي. على حماية موضوعي 

لطة  وبناء عليه يستخلص قاض ي األمور املستعجلة حالة االستعجال من كل حالة على حدة، بما لها من س

املستعجلة   الطلبات  من  املتوخاة  املصلحة  وترجيح  وزن  في  النقض  (3) تقديرية  محكمة  قضت  فقد  وعليه   ،

ملنع كأداة للضغط موجب لعدم قبوله، إذا ثبت ذلك أمام  الفلسطينية بأن: "إساءة استخدام طلبات الحجز وا 

 الكيدية وليس االستعجال.  ؛ ألن الهدف من هذا الطلب يكون واضحا وهو(4)  قاض ي األمور املستعجلة"

   ثانًيا: مظاهر االستعجال

 من خالل ما سبق يتبين لنا أن االستعجال والخشية من التأخير يتجلى في مظهرين: 

زوال املعالم مع مرور الوقت، إذا كان املستدعي في الطلب املستعجل يهدف إلى إثبات بعض  الخشية من   .1

د في دعوى موضوعية، مثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض  الوقائع التي يريد أن يستند إليها فيما بع

وظاهر فوات  لحالة فورا،  جاره باملياه بعد أن يكون أعدها للزراعة، ويرغب صاحب األرض في إثبات هذه ا

الوقت يؤدي إلى جفاف املياه وزوال معالم الواقعة التي يريد صاحب األرض االستناد إليها في طلب التعويض  

 .(5)  مستقبال

الخشية من فوات املصلحة أو ضياع الحق، كما في حالة املستأجر الذي يترك العين املؤجرة بعد أن يخربها   .2

تزول معا الحالة ال  يتلفها، ففي هذه  تفويت حق  أو  اثباتها  في  البطء  يترتب على  الوقت، ولكن  بمرور  ملها 

عن العمل، ويطلب صاحب العمل إثبات    املؤجر في االنتفاع بالعين أو تأجيرها للغير. وكما لو توقف املقاول 

 .(6) حالة البناء وقت توقف املقاول ليقوم بعد ذلك بإكمال البناء 

 
م،  1991لقضاة،  التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثالثة، نادي االدنياصوري، عز الدين، وعكاز، حامد، القضاء املستعجل وقضاء    )1)

 . 117ص
 .381. الفرا، عبد هللا، مرجع سابق، ص231وما بعدها، ف  430الصاوي، احمد السيد، مرجع سابق، ص (2)
  2ملحاكمات املدنية والتجارية رقم  ، ابو لبدة، فهمي، تطبيقات قضائية لنصوص قانون اصول ا 13/5/2018غزة، تاريخ    314/2016طعن رقم    )3)

 . 194، ص2020، )بدون دار نشر(، غزة، 3ثاني، سلسلة رقم ، الجزء ال2001لسنة 
 .212، أبو لبدة، فهمي، مرجع سابق، ص 31/10/2018غزة، جلسة  2017/ 49طعن مدني  )4)
 .95، ف 73نشر( صراتب، محمد، قضاء األمور املستعجلة، دار النشر الحديث، القاهرة، )بدون سنة (5)
 . 1758ف ، 1147مليجي، احمد، مرجع سابق، ص  )6(
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بتو  االستعجال  على  املحكمة  وتستدل  أو  هذا  الحماية،  للحق محل  بالنسبة  االحتمال، سواء  افر عنصر 

ا او بالنسبة لالعتداء عليه، ويتوافر احتمال وجود الحق بتوافر أمرين، األول وجو  د قاعدة قانونية تحمي حق 

ا يمكن حمايته بالدعوى املوضوعية، التي ترفع الدعوى املستعجلة لحمايتها، والثاني أن تدل الوقا ئع على  مركز 

املؤكدة  و  القانونية  الوقائع  إثبات  الدعي  من  يطلب  وال  الفعلية،  الناحية  من  املوضوعية  الحماية  جود محل 

 .(1)الوقائع ما من شأنه أن يعطي احتماال لوجود هذا الحق للحق، بل يكفي منه أن يبين من

افر االستعجال ا: وقت تو
ً
  ثالث

من وقت إقامة الدعوى املستعجلة وحتى الفصل فيها،  يرى جانب من الفقه أن االستعجال ال بد من توافره  

ض ي األمور املستعجلة  فحيث ينتفي هذا االستعجال سواء وقت إقامة الدعوى أو اثناء نظرها ال يكون لتدخل قا

 . (2) محل 

ويرى جانب آخر أنه لو توافرت حالة االستعجال بعد إقامة الدعوى املستعجلة فإن القاض ي املستعجل 

ا؛ ألن القاعدة مقررة لصالح املدعي فال يجوز أن يضار من أعمالها في مواجهته، كما أنه ليس من  يختص بنظره

ديدة يجوز له أن يرفعها بنفس حالة األولى وفي نفس الوقت الذي  العدالة أن يتحمل املدعي مصاريف دعوى ج

ة أو انتفت قبل صدور قرار  وافر يقض ي فيه بعدم االختصاص بنظرها، فإذا لم تكن حالة االستعجال قائمة ومت 

. فإن زوال حالة االستعجال يترتب  (3)   في الطلب فيقرر قاض ي األمور املستعجلة عدم اختصاص بنظر الطلب 

الثانية، كما لو زالت حالة االستعجال بعد صدور    حكم بعدم االختصاص حتى أمام محكمة الدرجةعليه ال

جة الثانية، فوجب على املحكمة الحكم بعدم اختصاصها  الحكم املطعون فيه باالستئناف أمام محكمة الدر 

ظروف بعد ذلك  أيضا، وإذا قض ي بعدم االختصاص بسبب انتفاء عنصر االستعجال في الدعوى، ثم تغيرت ال

على نحو يقض ي بوجود هذا العنصر خالل ميعاد الطعن فال يجوز الطعن في هذا الحكم؛ ألن الطعن ينقل أمام  

نفس الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يعتبر الطعن في   ية محكمة الدرجة الثان

رفضه فيجب  ا  جديد  ا  طلب  الجديدة  الظروف  بسبب  لتخلف  الحكم  األولى  بالحالة  الطعن  يجب رفض  كما   ،

ا، واألسلم للمدعي رفع دعوى جديدة بظروف جديدة   .(4)االستعجال أيض 

يرى الباحث أن الرأي الثاني هو الرأي األرجح؛ ألن الدور اإليجابي للقاض ي يدعوه إلدارة دعواه    رأي الباحث: 

ا إضفاء  وأن  الطرق، سيما  بأيسر  العدالة  يحقق  نحو  في  على  الفصل  في  تساعد  املستعجلة  الوقتية  لحماية 

( من قانون  150على نص املادة )الدعوى املوضوعية على نحو من االستقرار للمراكز القانونية، فلو اطلعنا مثال  

 
 . 383الفرا، عبد هللا، مرجع سابق، ص  (1)
 256.ص1957العشماوي محمد وعبد الوھاب، قواعد املرافعات في التشریع املصري القانوني، ط ، (2)
ا: الصاوي، احمد السيد، مرجع سابق، ص1وما بعدها، الحاشية    353ابو الوفا، احمد، مرجع سابق، ص    (3)  . 233، ف433. انظر في ذلك أيض 

 . 122التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص
 .184، ف279عياد، مصطفى، مرجع سابق، ص (4)



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
57 

عطي املحكمة من تلقاء نفسها إجراء املعاينة ملحل النزاع، فمن باب أولى أن تجيب  
ُ
البينات الفلسطيني نجدها ت

لذلك الذي توافر فيه صفة االستعجال بعد إقامته. فالعبرة إذن في وقت توافر االستعجال هي    طلب الخصم

ا وقت تقديم الطلب، ثم توافر هذا الشرط  بوقت الفصل في الطلب، فإذا لم يك ن شرط االستعجال متوافر 

االستعجال قد  أثناء نظره، فإن قاض ي االمور املستعجلة يكون مختصا بنظره وال يمنع اختصاصه أن صفة  

استجدت في الطلب بعد تقديمه ولم تكن قائمة وقت تقديمه، وهذا كله يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة  

ا على أسباب  فقد قضت محك  أن: "إيقاع الحجز من عدمه طاملا كان قرارها قائم 
 

مة النقض الفلسطينية مثال

  .(1) سائغة تكفي لحمله" 

أو يغير من ماهيته ويجعله في عداد    ال يؤثر على طبيعة الحق املستعجل  والتأخير في رفع الدعوى املستعجلة

ط  بحسب  يكونان  وصفته  الحق  تقرير  ألن  العادية  فعل الحقوق  أو  التقاض ي  إجراءات  بواسطة  ال  بيعته 

القضاء   اختصاص  من  او  منه  يغير  فال  حكما  كذلك  ا  معتبر  أو  طبيعته  في   
 

مستعجال كان  فإذا  األخصام، 

ا إذا كان سبب   املستعجل في نظره والفصل فيه تأخير صاحبه في املطالبة بإجراء تحفظي مؤقت عنه، خصوص 

لحق في الحصول على حقه بالطرق الودية وأنه لم يلجأ إلى التقاض ي إال  التأخير في الدعوى هو رغبة صاحب ا

دين والشرف في املعاملة  لتعنت خصمه في أدائه ومراوغته في ذلك لكسب الوقت إذ ال يعقل أن تكون الرحمة بامل 

قوقه،  وسيلة لضياع الحقوق وأن يكون الدائن الطيب القلب في مركز أسوأ من زميله املتشدد في املطالبة بح

وصيانة   والعدالة  الرحمة  على  أسس  الذي  وهو  عليهما  القانون  تطبيق  في  ا  مع  بتساويهما  يقض ي  املنطق  بل 

 .(3)يهدم هذا الوصفيعتبر تراخيا ، إال أنه قد (2)الحقوق وتقريرها بين الناس 

ا ع  ويرى الباحث: ن الحق في طلب  أنه إذا كان الغرض من التأخير في رفع الدعوى املستعجلة التنازل حتم 

االجراء املستعجل وترتب حقوق للخصم في أثناء ذلك فيضيع االستعجال ويصبح ال وجود له، ملا في التأخير من  

جراء املستعجل، واإلقرار الضمني بعدم وجود الخطر الذي يبرر اختصاص  معنى التنازل عن الحق في طلب اال 

جز رغم ادعائه منازعة على محله مدة تخالف عرف  القضاء املستعجل، فتأخر املستدعي عن تقديم طلب الح

التنازع والتقاض ي وبال مانع يمنعه من ذلك هو بمثابة انتفاء للخطر الداهم،  واستخالص هذا األمر متروك  

اض ي األمور املستعجلة يقدر وجود وجه االستعجال من عدمه ملا له من سلطة في الوزن والترجيح واقعات  لق

 ظورة أمامه. ومالبسات الدعوى املن

 

 

 
 م. 2018/ 13/05م غزة، جلسة 314/2016م. طعن مدني رقم 18/10/2018م غزة، جلسة 2017/ 733طعن مدني رقم  )1)
 .92، ف71راتب، محمد، مرجع سابق، ص  )2)
 . 1758، ف 1147مليجي، احمد، مرجع سابق، ص (3)
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 رابًعا: موانع االستعجال. 

 يرمي لحماية أصل النزاع من الخطر الداهم به، إال أن الدور اإليجابي   
ٌ
قلنا أن للطلبات املستعجلة هدف

عدم  للقاض ي   مع  تنتفي  التي  الضوابط  من  عدد  من عدمه من خالل  الهدف  هذا  تحقق  لبحث  يمتد  املدني 

ا منها كما هو آت:  توافرها حالة االستعجال  سنذكر بعض 

ا في أصل النزاع: وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية   .1 أال ُيرتب القرار املستعجل ضرر 

ت إلى  لف تلك املواد، خاصة وأن القضية املتفرع عنها طلب  أن:" استمرار بقاء املنع والحجز سيؤدي 

مة من الطاعن وآخرين، األمر الذي  الحجز، قد تم وقفها لحين الفصل في دعوى إثبات القسمة املقا

ا على  
 
بالطاعن فال يعقل بقاء سيف الحجز واملنع مسلط ا  ا فادح   وسيلحق ضرر 

 
ا طويال يستغرق وقت 

، (2) ، كما وقضت أن: "املصلحة العامة أولى من املصلحة الشخصية"(1) مصالح الخصوم إلى ما ال نهاية "

على القضاء  أحكام  "استقرت  أن:  ا  أيض  واملنع    وقضت  الحجز  قرار  من  املوسمية  الزراعات  استثناء 

ا وتحقق مصلحة وهذا مما يتفق والقواعد   وذلك لعلة ظاهرة تتمثل في أن الزراعات املوسمية تدفع ضرر 

 .(3) ( الضرر يزال"20( ال ضرر وال ضرار واملادة )190لة األحكام العدلية ومنها املادة )األصولية في مج

تتجلى في األحكام السابقة مظاهر الدور اإليجابي للقاض ي الذي يرجع  ألحكام: تعليق الباحث على ا

ا في حدود الطلبات   ا  إليه ميزان العدل أثناء نظر الطلبات املستعجلة، فالقاض ي لم يعد مقيد  أو مقيد 

في حرفية النصوص، إنما يمارس صالحياته حيال هذه الطلبات، فإن كان الهدف من القرار املستعجل  

ا  هو   ا، فكان منطقي  الحماية الوقتية ملركز الحق املتنازع عليه فإن هذه الحماية ال بد أال تلحق به ضرر 

ا من الزمان، فتكون مثل هذه  أال تترك الزراعات املوسمية أو األموال القابلة للتلف رهينة ال حجز حين 

ا من ضروب الَعسِف والجور.   الطلبات ضرب 

ما جرى عليه قضاء النقض بأن:" الثابت من خالل ما تم  عدم التعسف في استعماله: وهو   .2

إرفاقه أثناء املرافعة في الطلب املذكور أن املطعون ضده اعتاد على تقديم مثل هذه الطلبات في قضايا  

وت عدم أحقيته في إقامة بعضها وتصالح في أخرى، مما يعني أن املطعون ضده استخدم  أخرى تم ثب

داة للضغط على الطاعنين وغيرهم مما بات معه لزوم إلغاء الحكم املطعون الحجز واملنع على األرض كأ

الدعوى  (4) فيه" نطاق  في   
 
مؤقتا يتناول  أن  للقاض ي  أن:"  املصرية  النقض  محكمة  وقضت  كما   ،

الحق جلة تقدير مبلغ الجد في املنازعة ، فإن استبان له أن املنازعة جدية بحيث لم يعد أصل  املستع

 
 م.2018/ 05/02غزة، جلسة  2017/ 695طعن مدني رقم  (1)
 م.2018/ 13/05غزة، جلسة  2016/ 314طعن مدني رقم  (2)
 م.2010/ 22/11غزة، جلسة  69/2008طعن مدني رقم  (3)
 م.2018/ 31/10م غزة، جلسة 49/2017طعن مدني رقم  (4)
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 وضوحا

 
لتتولى محكمة املوضوع واضحا يستأهل حماية القضاء املستعجل حكم بعدم االختصاص 

 .(1) الفصل فيه"

 يجوز التعسف  تعتبر هذه األحكام من التطبيقات العملية لقاعدة التعليق الباحث على األحكام:  

وجدة  إن  فللمحكمة  الحق،  استعمال  هذه    في  ترفض  أن  املستعجلة  الطلبات  في  حاضرة  الكيدية 

 بات بما لها من سلطة تقديرية تضمن عدم التعسف في استخدام الحق.الطل

أن يقع القرار املستعجل على نزاع قائم: وهذا ما جرى عليه قضاء النقد من ضرورة أن يكون  .3

. فلما كان الغرض من الطلبات  (2) ع قائم بين األطراف، وأن يكون بقدر الحق املطالب به الحجز على نزا

ا استبعاد الحجز  املستعجلة هو بسط ا لحماية الوقتية على أصل النزاع محل الخصومة فكان منطقي 

 عما هو خارٌج عنه أو يزيد.

 الفرع الثاني: أن يكون االجراء املطلوب وقتيا.  

الشرط _ كس  تقتضيهإن هذا   _ يتغيا    ابقه  القضاء املستعجل؛ من حيث كونه  يقوم عليها  التي  الفلسفة 

، فادعاءات املدعى عليه  (3) توفير الحماية العاجلة الوقتية ملصالح ذوي الشأن مع عدم املساس في أصل الحق

موضوع أن خصمه ال يضع يده على أي عقار من عقارات الدعوى وأنها بيعت إلى شخص آخر تدخل ضمن نطاق  

وأصل الحق وليست في االدعاء املستعجل، وأن القرارات الوقتية ال تمس أصل الحق، وإنما الغاية منها    الدعوى 

، فال يختص القاض ي املستعجل  (4) عدم إحداث مراكز قانونية جديدة تؤثر على مجريات الدعوى املوضوعية

ف ألن  البطالن؛  او  الفسخ  أو  كامللكية  املوضوعية  الطلبات  مساس  بنظر  ذلك  على ي  املحظور  الحق  أصل  في 

القاض ي املستعجل النظر فيه، وانما له مثال بحث مسألة إيقاع الحجز التحفظي املؤقت لحين الفصل في النزاع 

ا من عدمه، هو مدى مساسه في أصل الحق، فإذا ما وجد القاض ي  (5)املوضوعي ، إذن فمدى اعتبار االجراء وقتي 

 ته عليه فإنه بذلك يقع في تخوم عدم االختصاص.  ق ومدى ثبو نفسه بدأ يبحث في أصل الح

وفي هذا املضمار قضت محكمة النقض املصرية بأن:" ال والية للقضاء املستعجل في الفصل في دعوى من   

التعرض ألن الحكم يمس حتما الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد  

املذكورة وحقوق املتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث ال يبقى بعد الفصل   رفع الدعوى التي تخول املدعى 

 
 . 1950/ 7/12قضائية، جلسة  18لسنة  218طعن  )1)
 م.2018/ 05/ 13غزة، جلسة  120/1720م. طعن مدني رقم  1996/ 11/ 04م غزة، جلسة 73/1996طعن مدني رقم   (2)
 . 235، فقرة 434الصاوي، احمد السيد، مرجع سابق، ص  (3)
، املكتب الفني للمجلس األعلى للقضاء، مجموعة املبادئ الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية  12/2017/ 31غزة،  366/2017طعن مدني  (4)

 .   316، ص2018اني، غزة، )بدون دار نشر(، ، اإلصدار الث2017الدائرة املدنية( للسنة القضائية بغزة )
رقم    (5) مدني  جلسة  75/2003طعن  فلسطين، 20/11/2003غزة،  في  والتشريع  القضاء  منظومة   ،

d=1tafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mihttp://muq  . 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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القضاء"  على  عرضه  يصح  اليد  وضع  في خصوص  الطرفين  بين  موضوعي  نزاع  محكمة  (1)   فيها  قضت  وقد   .

 .(2) ع"النقض الفلسطينية أيضا أنه: "ال والية للقضاء املستعجل في املسائل التي تمس الحق موضوع النزا

إن عدم التطرق ألصل الحق ما هو إال تطبيق لقواعد االختصاص املتعلقة بالنظام    لتعليق على األحكام:ا

العام، ألن قاض ي األمور املستعجلة يبحث مسألة الحماية الوقتية ال أن يحسم النزاع، ويترك الحماية الوقتية  

 لقاض ي املوضوع املختص.  

ودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر على كيانها أو  ق بها وجومعنى أصل الحق هو: " كل ما يتعل

 . (3) يبدل فيها أو في اآلثار القانونية التي رتبها لها القانون أو التي رمى إليها املتعاقدان"  

 ومنع القاض ي من التعرض ألصل النزاع يوجب على القاض ي املستعجل التنبه لعدة مسائل: 

: في طلبات الخصو 
ً

   مأوال

إلى ذلك من    فإن  اثبات حق أو نفيه أو تعديله وما  إلى  كانت طلبات الخصوم هي طلبات موضوعية ترمي 

ا للنزاع، فعلى القاض ي حينها ان يتجنب مغبة النظر فيها؛ ومغبة هذا االمر    منهي 
 

طلبات يعتبر الفصل فيها فصال

 ام. هي مخالفة قواعد االختصاص، وبالتالي مخالفة أحكام النظام الع

أن   إال  املستعجلة،  الطلبات  شروط  فيه  تتوافر  املستعجل  القضاء  الى  املقدم  الطلب  كان  لو  ماذا  ولكن 

 طلبات الخصوم فيها طلبات موضوعية تمس أصل الحق؟ 

والقضاء الفقه  حدود   يرى  خارج  موضوعي  طلب  عليه  يعرض  عندما  املستعجل  للقاض ي  يجوز  انه 

وقتي يدخل في اختصاصه، أن يغير الطلبات املطروحة في الدعوى  طلب اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على  

، وقد قضت محكمة  (4) بما يتالءم مع اختصاصه، وهو ما يعبر عنه الفقه والقضاء بمصطلح "تحوير الطلبات"

النقض املصرية بأن: "أن القضاء املستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة  

ه لتعلق هذا النزاع بأصل الحق و إن كان له أن يقض ى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد  فصلبمعهد قرر  

 .(5)اسم الطالب بجداول امتحانات املعهد ألن هذا القضاء ليس إال إجراء وقتيا ال يمس املوضوع" 

 
  https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsم، موقع محكمة النقض املصرية،  1954/ 24/6قضائية الصادر بجلسة    22لسنة    127الطعن رقم    (1)

ا محكمة النقض   ، املقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،  2004/ 3/ 31رام هللا، جلسة    11/2004الفلسطينية في الطعن رقم  . انظر أيض 

spx?mid=1http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.a  . 
ف  (2) مدني  رقم  نقض  جلسة  2004/ 11لسطيني  هللا،  رام  فلسطين،  2004/ 31/3،  في  والتشريع  القضاء  منظومة  املقتفي   ،

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1 . 
 .98، ف 81، ص راتب، محمد، مرجع سابق )3)
 . 1759، ف 1151مليجي، احمد، مرجع سابق، ص  (4)
 .  https://www.cc.gov.eg/civil_judgments، موقع محكمة النقض املصرية، 1958/ 10/4قضائية، جلسة  24لسنة  117الطعن رقم  (5)

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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الباحث:  سلطة    رأي   _ السلطة  هذه  املستعجل  القضاء  أعطى  ما  والقضاء  الفقه  أن  نرى  وير  تحنحن 

 ملا يتغياه من حراسة النزاع  
 
الطلبات _ إال للطبيعة الخاصة التي يتميز بها اختصاص القضاء املستعجل، ووفقا

املعروض أمام قاض ي املوضوع، أو تفادي األخطار الداهمة بمصالح األفراد أو حقوقهم نتيجة التأخر في الفصل  

يعين أحد الخصوم على اآلخر، إال أنه وفي نفس الوقت   بموضوع النزاع، فالقضاء بشكل عام وإن كان عليه أن ال

ال يجب عليه أن يكون صاحب دوٍر سلبي، ومكتوف األيدي أمام إهدار حق الخصم، فمن املفترض أن يكون  

شروط   أن  إال  موضوعية،  نهائية  بطلبات  فيتقدم  املستعجل  القضاء  باختصاص   
 

جاهال بالطلب  املتقدم 

 
ٌ
ها، فالعدالة هنا تقتض ي أن يبسط القضاء املستعجل ظالله ويقول قولته بما ال  ب  الطلبات املستعجلة متوافرة

من   الطلبات  تحوير  إلى سلطة  العدالة  تحقيق  سبيل  في  فيلوذ  النوعي كقضاء مستعجل،  باختصاصه  ُيخل 

القاض ي املستعجل ال يقض ي إال  وأن 
 
النزاع، خصوصا بين طرفي  التوازن  إلى وقتية، محققا بذلك    موضوعية 

 إجراء وقتي وال يفصل في أصل الحق وال يغير أٍي من املراكز القانونية. ب

   ثانًيا: في أثناء نظر الطلب وبحث املستندات واألدلة

فال يصدر قاض ي األمور املستعجلة قرارات تمهيدية، بل ينتهي دائما إلى القضاء بإجراء وقتي بموجب قرار   

دم جواز املساس في أصل الحق عند نظر الطلبات املستعجلة،  ع دون أن تسبقه قرارات تمهيدية، فيترتب على

أنه ال يجوز سماع الشهود أو إحالة الطلب للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة، فقد قضت محكمة النقض  

فيها   الفصل  ألن  األصلية  أو  الفرعية  التزوير  دعوى  في  بالفصل  يختص  ال  املستعجل  "القضاء  بأن:  املصرية 

، (1)   ة السند أو برده وبطالنه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن والية القضاء املستعجل"صحيقتض ي الحكم ب

ا إذا كان من شأن هذا االجراء التحقق من ركن االستعجال، أي   وانما أجيز له أن يقض ي باملعاينة أو ينتدب خبير 

 .(2) باعتباره وسيلة للتحقق من اختصاص القاض ي

ا، وال  أثناء نظره للطب املستعجل،    وعلى قاض ي األمور املستعجلة  ا جازم  ا وتفسير  أال َيِلَج في األدلة تمحيص 

أن يقطع بصحة دليل أو رد دليل، فهذا محله املوضوع وأصل الحق، والقاض ي املستعجل محظوٌر عليه ذلك،  

ا على ما يعينه على معرفة 
 
وقتي، فإن وجد ما  طبيعة النزاع أهو موضوعي أم إنما له أن ينظر ظاهر األوراق باحث

العبث  يسعفه من خ القانونية من  النزاع  ا للحفاظ على مراكز  ا مؤقت  البحث الظاهري لألدلة يصدر قرار  الل 

 نتيجة طول التقاض ي أو لحفظ املصالح من األخطار الداهمة. 

لى  مور املستعجلة من االطالع عوقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه:" ال يوجد ما يمنع قاض ي األ 

. وهو ما عبرت عنه  (3) دات دون أن يستند في قراراه إلى أي أسباب تمس أصل الحق"  األوراق والوثائق واملستن

 
 . https://www.cc.gov.eg/civil_judgments، موقع محكمة النقض املصرية، 11/1982/  14ئية، جلسة قضا  49لسنة  1021طعن رقم  )1(
 . 1760، ف 1157مليجي، احمد، مرجع سابق، ص (2)
  https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsتشريع في فلسطين،  ، املقتفي منظومة القضاء وال23/10/2004، رام هللا، جلسة  149/2004طعن    (3)

. 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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الطلب   في  الصواب  وجه  هو  يكون  أن  نظرة  ألول  يحتمل  ما  به  "يتحسس  بـقولها  املصرية:  النقض  محكمة 

 عا، فال يكون  (1) املعروض عليه "
 
 عرضيا

 
 أو بحثا

 
 يتتفسيره إال تفسيرا

 
 سليما

 
، ويبقى املوضوع محفوظا

 
ناضل  جال

فيه ذوو الشأن لدى جهة االختصاص. كما له أن يبحث األدلة على سبيل االستئناس، فإن تجاوز ذلك صار  

ا للقانون.  مخالف 

ا: في القرار املستعجل. 
ً
 ثالث

ا مثبتا للحق، بل ال بد أن يفليس على املحكمة املستعجلة أن تسبب قرارا قتصر على الترجيح فقط،  تها تسبيب 

ا من الوهلة األولى أثناء تحسسها لوقعات ومستندات الدعوى املستعجلة. ويكون التسبيب  وذلك مما ظهر له 

ا بالحق الثابت فتكون العبارات مثل: "وحيث يبدو.."   بألفاظ تبين أن قاض ي األمور املستعجلة لم يفصل جازم 

ثبت.. "؛ ألنه بذلك يكون  ."، فال يجوز له ان يقول: "حيث إنه قد يث إن الظاهر من األوراق او من الظروف."وح

ا أو ينفيه  (2) قد تعدى على والية القضاء املوضوعي   . كما ال يكون للقضاء املستعجل في منطوق قراره أن يقرر حق 

ا وال أو يلزم أحد برد حق أو ايفائه، وجل ما يتمتع فيه في قرا   يمنع دعوى. ره اصدار قرار مؤقت ال يحسم نزاع 

وعليه فإن اتضح للقاض ي املستعجل أثناء نظر الدعوى املستعجلة أن املنازعة املعروضة تتسم بالجدية 

ا أمامه على نحو يستأهل فرض الحماية الوقتية، أو تبين له من خالل  بحيث لم يكن أصل الحق فيها واضح 

الفصل في أصل الحق، فإنه يتعين عليه أن  ال يمكنه الفصل في النزاع دون البحث أو  ظاهر أدلة الخصوم أنه  

يتخلى عن الفصل في النزاع دون البحث أو الفصل في أصل الحق، فإنه يتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فيه  

 ويحكم بعدم اختصاصه أو رفضه حسب األحوال ملساس الفصل فيه بأصل الحق. 

لوقتية هذه  ا  إال حما  وتأكيد  ما هو  منها  الغرض  في موضوع القرارات وأن  الفصل  للمراكز لحين  ية وقتية 

لنزاع، فقد أوجب قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية على من استحصل على هذه القرار قبل إقامة  ا

عتبر  
ُ
هذا القرار كأن  الدعوى األصلية، أن يتقدم بدعواه املوضوعية خالل ثمانية أيام من صدور القرار وإال أ

أصل الدعوى ولكونها مؤقتة لحين الفصل في الدعوى األصلية والتي  قرارات ال تمس  ، ولكون هذه ال(3)لم يكن

قد يخفق صاحبها بها، فإن املشرع قد أجاز للقضاء املستعجل تكليف املستدعي بتقديم كفالة تضمن كل ضرر  

 .(4)ه األصليةأو عطل يعود على خصمه فيما لو كان غير محق في دعوا 

ا في أصل الح ستعجلة للقانون بالتفسير والتأويل، حتى وإن كان  ق أن يتصدى قاض ي األمور املوال يعد مساس 

هناك اختالف واجتهاد فقهي حول هذا التفسير، فله أن يأخذ بالرأي املرجوح دون الراجح، أو أن يتبنى حكم 

ال نشاط  في  يدخل  كله  هذا  ألن  آخر،  دون  سابق  إرادة  محكمة  وبحث  للعقود  تفسيره  عكس  على  قاض ي، 

 
 . ww.cc.gov.eg/civil_judgmentshttps://wرية، ، موقع محكمة النقض املص19/12/1935قضائية، الصادر بجلسة  5لسنة  32الطعن رقم  (1)
 . 1760، ف1156مليجي، احمد، مرجع سابق، ص  (2)
 م.2001لسنة  2( من قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم 107املادة ) (3)
 م.2001لسنة  2ات املدنية والتجارية رقم ( من قانون أصول املحاكم114املادة ) (4)

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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ض؛ ألن في ذلك مساس في أصل الحق وهو من محظورات قاض ي ملتعاقدين فيها خاصة وإن كان يشوبها الغمو ا

 .(1)  األمور املستعجلة، أما لو كانت إرادة املتعاقدين ظاهرة واضحة فله أن يعرض لهما 

لخصوم أمام  قت املطلوب من قاض ي األمور املستعجلة وضع اويالحظ أنه قد يترتب على الحكم باإلجراء املؤ 

آثره أو إزالة النتائج املترتبة عليه فال يمنعه هذا من الحكم باإلجراء املستعجل  أمر واقع يستحيل تغييره أو محو  

االجراء  ، فإن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه ال ينفي أن  (2)الذي يراه ولو أن ذلك قد يؤثر على أصل الحق  

ا به تدار  ا، مقصود   أمام القضاء كان مع ذلك وقتي 
 

املستعجل، مع بقاء أصل   ك الخطر العاجل الذي كان ماثال

ا  . (3)  الحق سليم 

 وكان القضاء املستعجل  
 

فإذا توافر كال الشرطين السابقين _ االستعجال والوقتية _ كان الطلب مستعجال

ا فيه   ا به، ويجب أن يصدر قرار  ا من الحماية القضائية الوقتيمختص  ة للحقوق أو املراكز القائمة  بما يراه مناسب 

 املوضوع في أصل الحق.   ريثما يفصل قاض ي

والجدير باملالحظة أنه يجب التمييز بين الشرطين السابقين الختصاص القضاء املستعجل، والذي يترتب  

العامة لقبول الدعوى بما في ذلك الدعوى    على تخلفهما أو تخلف أحدهما الحكم بعدم االختصاص، والشروط

ا املس  أو  والحالة  القائمة  املصلحة  والتي  تعجلة، وهي شرط  واملدعى عليه،  املدعي  في  الصفة  ملحتملة، وشرط 

 .(4) بدونهما يحكم بعدم قبول الدعوى املستعجلة 

املستعجلة، بالحكم  ويثار التساؤل هنا هل تكتفي املحكمة املستعجلة عند تخلف شروط الطلبات   

ت هي محكمة الة الدعوى إلى محكمة املوضوع؟ وهل يجوز لها إذا كانبعدم االختصاص، أم انها تلتزم بإح

 املوضوع، الفصل فيه؟

بعدم    املستعجلة  األمور  قاض ي  أو  املحكمة  قضت  إذا  بأنه  املصرية  النقض  محكمة  قضت  لقد 

  ة، فليس لها إحالة النزاع إلى املحكمة املختصة؛ ألنه االختصاص، بسبب عدم توافر شروط الدعوى املستعجل

ما منها  يبقى  و ال  أمامه  الخصومة  تنتهى  القضاء  القضاء    بهذا   ألن هذا 
 
أوال املوضوع؛   إحالته ملحكمة  يجوز 

  
 
 للدعوى لعدم توافر الشرطين الالزمين لقبولها وهما االستعجال وعدم املساس بالحق، و ثانيا

 
يتضمن رفضا

 محكمة املوضوع، كما ليس  دعى طلب في الدعوى اتخاذ إجراء وقتي، وهذا الطلب ال ألن امل
 
تختص به استقالال

. أما إذا تبين  (5) طلب املدعي الوقتي إلى طلب موضوعي؛ ألن املدعى هو الذى يحدد طلباته في الدعوى   لها تحوير

 
 و مابعدها. 133كاز، حامد، مرجع سابق، ص الدنياصوري، عز الدين، وع (1)
 298، ف356أبو الوفاء، احمد، مرجع سابق، ص  (2)
 . 1760، ف1157مليجي، احمد، مرجع سابق، ص (3)
 .185، ف281عياد، مصطفى، مرجع سابق، ص )4)
، موقع محكمة النقض املصرية،  21/12/1977قضائية، جلسة 43لسنة  295. الطعن 2005/ 5/7قضائية، جلسة  64لسنة  9517الطعن رقم  (5)

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  . 
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فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في    أن املطلوب منه بحسب الطلبات األصلية أو املعدلة فصل في أصل الحق

 .(1) طلب املعروضم اختصاصه بنظرها ويحليها ملحكمة املوضوع املختصة بالالدعوى، ويحكم بعد

شرط    توافر  لعدم  االختصاص  بعدم  حكم  لو  فيما  فقط  يصدق  السابق  الرأي  أن  آخرون  ويرى 

صومة ما تجوز إحالته ملحكمة املوضوع، أما االستعجال؛ ألنه في هذه الحالة يمكن القول أنه ال يبقى من الخ

ا؛  بعدم االختصاص لكون املطلوب في الطلب املستعجل ليس إج  إن كان الحكم ا فإن األمر يختلف تمام  راء  وقتي 

ا وعند الحكم في عدم االختصاص يبقى في الطلب ما   ا وليس وقتي  ا موضوعي  ألن الطلب في هذه الحالة يعتبر طلب 

ي تكييف طلبات الخصوم بحقيقة  كمة املختصة، كما وردوا على الرأي السابق بأن العبرة فيجب إحالته للمح

. وبالتالي لو كانت املحكمة املستعجلة هي ذاتها محكمة  (2) خصوم عليها من مسمياتمعناها وليس بما يضفيه ال 

فيه   للفصل  تتصدى  فإنها  ومحليا،  نوعيا  اختصاصها  في  يدخل  الطلب  وكان  العادية  املوضوع،  باإلجراءات 

 .(3) باعتبارها محكمة موضوع

إن ُرمنا الحق فإن العبرة بمراد الخصم من هذا الطلب والغاية التي يرمي إليها، فإن كان ما    رأي الباحث:

يصبو إليه مجرد إجراء وقتي ليس إال ودون املساس في أصل الحق، فإن املحكمة تحكم بعدم االختصاص بال  

يكون؛ ألن طلب الخصم   ر اتخاذ هذا القرار دون املساس بأصل الحق، وعدم اإلحالة هناإحالة إذا وجدت تعذ

حالته للمحكمة املختصة. أما لو كان مراده الفصل في املوضوع، فيجب  هنا انتهى وال يبقى في الطلب ما يجب ا

، إذا (4)   الختصاصإذن إقران قرار عدم االختصاص باإلحالة؛ لوجود ما يجب إحالته والفصل فيه أمام جهة ا

صاص  مما يدخل ضمن اختصاصها، قضت فيه بما لها من اخت  كان مما ال يدخل في اختصاصها، أما إذا كان

. وبما احتج به الفريق الثاني ُيردُّ عليهم، فقد احتجوا أن العبرة في طلبات الخصوم بحقيقة  (5) ووالية على املوضوع

ذا لو كان حقيقة طلبهم هو الحصول على قرار مؤقت فقط؟! أليس  معناها ال بما يطلق عليها من مسميات، فما

يطلبه الخصوم؟! إذن فليس كل طلب  هي أحالت هذا الطلب الى املحكمة املختصة تكون قد قضت بما لم    إن

يقدم وتبين أنه ليس وقتي يعني أنه طلب يراد به الفصل في املوضوع، وهذا األمر يتطلب معرفة مقصد طلبات  

 الخصوم. 

التكييف الصحيح للدعوى املستعجلة أنها  ما ُردَّ عليهم أيضا أنهم اشترطوا على املحكمة تنبيه الخصوم بوم

 اذا اشترطوا هذا الشرط؟موضوعية، والسؤال هنا مل

 
لسنة   772. الطعن رقم  3/1989/ 27قضائية، جلسة    52لسنة    1678. الطعن رقم  1995/ 12/ 13قضائية، جلسة    64لسنة    5901الطعن رقم    (1)

 . tshttps://www.cc.gov.eg/civil_judgmen، موقع محكمة النقض املصرية، 1977/ 22/6قضائية، جلسة  43
 .240وما بعدها، ف  438الصاوي، احمد السيد، مرجع سابق، ص (2)
 . 1، حاشية 353أبو الوفا، احمد، مرجع سابق، ص  (3)
 . 386. الفرا، عبد هللا، مرجع سابق، ص 186وما بعدها ف  283عنى: عياد، مصطفى، مرجع سابق، صانظر في هذا امل (4)
 .386الفرا، عبد هللا، مرجع سابق، ص (5)

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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ِجيَب على ذلك بأن: "الهدف من ذلك هو الوقوف على اإلرادة الحقيقية للخصوم عند رفع الدعوى  
ُ
وقد أ

كانوا   لكنهم أخطأوا بوصفها مستعجلة، عندئذ  املستعجلة، فإذا  من حقهم  يقصدون رفع دعوى موضوعية 

 .(1) نفسها أم بإحالتها إلى املحكمة املختصة باملوضوع"مواصلة الدعوى باإلجراءات العادية، سواء لدى املحكمة  

يه الخصم من  أن االتجاه األول هو األقرب للصواب والذي ميز بين ما إن كان ما يرمي إل  لذلك فإننا نرى: 

لنزاع، وإال فاإلحالة واجبة إذا كان الهدف الفصل في موضوع  طلبه هو االجراء الوقتي بعينه فال إحالة النتهاء ا

ازعة من خالل معرفة حقيقة طلبات الخصوم، وهذه الحقيقة تستبين من خالل طلباته النهائية أو املعدلة  املن

 مما يبين من الوقائع وظروف الدعوى.إذ هي محل الغاية تستقيها املحكمة منها، أو  

ا فطاملا أن القضاء امل ر قرارات مؤقتة، فإن له إلغاء أو تعديل قراراته  ستعجل هو قضاٌء مختص بإصداختام 

ا لنص املادة   ا للظروف املستجدة أمامه، بناء على طلب يقدم من املستدعى ضده في الطلب املستعجل سند  وفق 

 املحاكمات املدنية والتجارية. ( من قانون أصول 109)

 املطلب الثاني 

 تطبيقات االستعجال  

) نا  وجد  املادة  في  وضع  قد  املشرع  للطلبات  102أن  ضابطين  معيارين  محاكمات  أصول  قانون  من   )

ا، وعليه فإننا ال يمكن أن نحصر   املستعجلة، وهما الخطر املحتمل جراء مرور الوقت وأن يكون االجراء وقتي 

امل  اختالطلبات  ضمن  يدخل  مستعجل  طلب  هو  الضوابط  هذه  فيه  توافرت  طلب  فكل  صاص  ستعجلة، 

ت شروط وطبيعة خاصة، وسنتطرق  القضاء املستعجل، إال أن املشرع قد نظم بعض الطلبات املستعجلة ذا

لبعض هذه الحاالت وهي: طلب املنع من السفر، وطلب إعادة الخدمات الضرورية، وطلب اثبات الحالة، وذلك  

 ي الفروع التالية:ف

   الفرع األول: طلب املنع من السفر 

املحاكمات املدنية والتجارية على أنه " يجوز لقاض ي األمور املستعجلة   ( من قانون أصول 111نصت املادة )

بأنه على وشك   إلى االعتقاد  بناء  على أسباب جدية تدعو  عند إصدار قراره بمنع املستدعى ضده من السفر 

من عطل أو    أن يكلف املستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب املستدعى ضده  مغادرة فلسطين

 ضرر إذا تبين أنه غير محق في دعواه".

أجازت هذه املادة هنا للقضاء املستعجل منع األشخاص املدينين من السفر بناء على أسباب جدية تدعو  

ا له من اختصاص نوعي بذلك، وما هذا إال تطبيقا للمادة  إلى االعتقاد بأنهم يرمون إلى الهروب خارج البالد، بم 

ك بمركزه القانوني،  أصول املحاكمات املدنية التجارية الذي يرمي إلى إيقاف ضرر محتمل يفت  ( من قانون 102)

 
 عياد، مصطفى، املرجع واملكان السابق. )1(
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( من قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية على انه "إذا اقتنعت  277أو يؤدي إلى ضياعه. كما وتنص املادة )

ي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف  حكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بأن املدعى عليه أو املدعي الذامل

إلى خارج فل سطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد  بجميع أمواله أو هربها 

فه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم  يصدر في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره باملثول أمامها وأن تكل

 الكفالة تقرر منعه من مغادرة البالد لحين الفصل في الدعوى". به عليه، فإذا امتنع عن تقديم

ا من سابقتها فاملراد منعه هنا يقوم بتهريب أمواله ويوشك على   ا وخطر  وهذه املادة تنص على حالة أشد ضرر 

الشديد املحدق بطالب املنع من السفر، فهنا وتطبيقا لفلسفة الطلبات  الفرار ومبنى هذا الطلب هو الخطر  

فصل في الدعوى، وحالة  ستعجلة يحق لصاحب املصلحة أن يتقدم بطلب ملنع خصمه من السفر لحين الامل

الخشية والضرر املحتمل تنتفي فيما لو تقدم بكفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فيسمح القاض ي إذن 

عليها فيما لو أفلح في دعواه.  فر، ألن الغاية من الطلب املستعجل قد انتفت، بوجود كفالة مالية ينفذ  له بالس 

ه من السفر يجب أن يكون قد تصرف بجميع أمواله وأنه يوشك على  ويرى البعض أنه ال بد ملنع املستدعى ضد

أمواله أو لم يتصرف بها ويوشك على السفر، أو أنه هربها خارج فلسطين ويوشك على السفر، أما أنه ولم يهرب  

ا، وعليه فال  السفر، فال يحق للمستدعي منع املست دعى ضده من السفر؛ الن له أن يحجز على أمواله احتياطي 

 .(1) ( من قانون أصول املحاكمات 111اعي إليراد املادة )د

الباحث: متك  رأي  غير  يكون  أحيانا  الدين  أن  نعتقد  أننا  إذ  ذلك  غير  نرى  يجوز  نحن  التي  األموال  مع  افئ 

ا واململوكة ملن يراد منعه من السفر  لصاحب املصلحة الحجز عليها، كأن تكون األموا  ل التي يراد حجزها تحفظي 

بأض تضمن  تفوق  مالية  بكفالة  يتقدم  حتى  السفر  من  يمنع  أن  يقض ي  فاملنطق  به،  املدين  املال  كثيرة  عاف 

 تسعفنا في ذلك.  ( من قانون األصول 111الوفاء، واملادة )

ال يملك أمواال أصال في فلسطين، وكان على وشك  كما ويجوز تقديم املنع من السفر إذا كان املدعى عليه  

ة هربا من تنفيذ االحكام املتوقعة؛ ألن ذلك يتفق مع الحكمة من منعه من السفر، كما لو كان له أموال  املغادر 

 . (2) وتصرف بها وأصبح بال مال 

  الثاني: طلب إعادة الخدمات الضروريةالفرع 

ز ملن قطعت عنه  حاكمات املدنية والتجارية على أنه "يجو ( من قانون أصول امل112لقد نصت املادة ) 

املياه أو تيار الكهرباء أو غير ذلك من املرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاض ي األمور املستعجلة إعادتها  

ا ألحكام هذا الفصل"  . وفق 

 
 . 164التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  (1)
 . 163املرجع السابق ص (2)
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الضرورية، هي من األمور    فلسفة هذا النص تقوم على أن املياه والكهرباء وغيرها من املرافق الخدماتية 

كريم التي ال يجوز قطعها عن املستفيدين، ففي هذه  التي تحفظ كرامة اإلنسان وهي من مستلزمات العيش ال 

مات الحياتية الضرورية، وقد جاءت  الحالة جاء املشرع لرد الخشية والخطر الداهم من جراء قطع هذه الخد

ت الضرورية على سبيل املثال ال الحصر، وعليه فيعتبر من ضمن  املادة بذكر املياه الكهرباء من قبيل الخدما 

 مرفق االتصاالت واملحروقات وغيرها.   الخدمات الضرورية 

   الفرع الثالث: طلب اثبات الحالة وعدم تغيير املعالم

قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية على "يجوز ملن يخش ى ضياع معالم  ( من  113تنص املادة ) 

اثناء نظرها أن يطلب  أو إحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أم    واقعة

تغييرات  من قاض ي األمور املستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب املحكمة ومنع املستدعى ضده من إجراء ال

 لحين البت في الدعوى". 

معين   وقائع  إثبات  املدعي  فيها  يطلب  طلبات  فيوهي  دعوى  بشأنه  ترفع  حق  إثبات  في  إليها  يستند    ة 

أو   بالزيادة  الوقت،  مرور  مع  للتغيير  قابلة  إثباتها  املراد  الحالة  أن  في  االستعجال  حالة  وتتوافر  املستقبل، 

التغيير، فالحماية القضائية العاجلة أو الوقتية تهدف إلى اثبات حقائق أو  النقصان، أو قد تتعرض لإلخفاء أو  

ا محتمال باملركز القانوني للمستدعي، وذمعالم ي ا أو ضرر 
 
ا محدق لك من خالل مندوب  خش ى زوالها مما يعد خطر 

تعلقة بأصل الحق. املحكمة لالستعانة بها عند الحاجة باعتبارها بينة قضائية أثناء نظر الدعوى املوضوعية امل

ة محل النزاع وذلك بإبقائها على ما هي عليه  كما أن هذه الطلبات تهدف أيضا إلى املحافظة على الحالة الواقعي

إلزام الخصم بمنعه من تغيير املعالم أو تغيير أي من املراكز القانونية  لحين البت في الدعوى األصلية، وذلك ب

 لحين البت في النزاع األصلي. 

ات التي  لك قد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن القضاء املستعجل:" يختص بالفصل في املنازع وفي ذ 

له وجود خطر شديد على مباني    تحصل بين الجيران بخصوص املباني التي يقيمها كل منهم في أرضه، فإذا تبين

 .(1) منزل الجار كاحتمال سقوطها فيختص قاض ي األمور املستعجلة بوقف البناء" 

األطراف، يؤدي إلى   ما أن استمرار تغيير املعالم كإقامة إنشاءات مثال في ظل وجود نزاع حقيقي قائم بينك 

القانونية واجبة الحماية، األمر  ترتيب حقوق عينية ألحد األطراف على حساب اآلخر، ويعتبر تغيير   ا للمراكز 

أ املستعجل  القضاء  فعلى  تالفيها،  يمكن  ال  نتائج  إلى  يؤدي  هذه  الذي  غاية  من  تنال  محاولة  يتصدى ألي  ن 

وف مباشرة،  غير  بطريقة  ولو  الوقتية  السماح  القرارات  بأن  العليا  االستئناف  محكمة  قضت  ذلك  سبيل  ي 

 
 . 23/10/2004سة ، رام هللا، جل2004/ 149طعن  )1(
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للعمل  للمستدعى ضده من االستفادة وتش  غيل محطة وقود قيد اإلنشاء يستلزم اكمال االنشاءات وتهيئتها 

ا عينية على األ 
 
 .(1)رض محل النزاعينطوي على اكساب حقوق

 :(2) وى إثبات الحالة شرطان ويتبين من النص انه يشترط الختصاص قاض ي األمور املستعجلة بدعا 

 أن تكون الواقعة املطلوب إثباتها محل نزاع أمام القضاء أو مما يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء. .1

ض النزاع على الحق أمام القضاء. ومثال ذلك  أن يخش ى ضياع معالم هذه الواقعة إذ انتظر الخصم حتى يعر  .2

ا لرفع دعوى تعويض  طلب إثبات حالة بضاعة قام املورد بتوريده ا، وذلك إلثبات إخالله بالتزاماته، تمهيد 

و أن يوجد ضرر يتفاقم ويزداد بمرور الوقت كما في الطلب الذي يقدمه رب العمل  أو فسخ لعقد التوريد. أ

 عن 
 

البناء إلثبات حالة البناء وقت توقف املقاول، حتى يتمكن من إتمام البناء وعدم    عند توقف مقاول مثال

إثبات حالة  تظار حتى تفصل املحكمة في الدعوى، ملا يترتب على ذلك من ضرر يزداد مع مرور الوقت. و االن

 املأجور لرفع دعوى إخالء مأجور للضرر.

 الخاتمة

بأن القضاء املستعجل أصبح ضرورة ملحة، ملا يوفره من  تبين لنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة   

التقاض ي، وأن القضاء املستعجل له اختصاص باملسائل املستعجلة،   حماية وقتية مستعجلة للحقوق محل 

طان هما االستعجال والوقتية، وقد خلصنا في نهاية هذا البحث إلى بعض النتائج  يحد هذا االختصاص ضاب

 نحو التالي:والتوصيات نوردها على ال

 النتائج: 

لة والوقتية، رغم خضوعه لوالية  إن القضاء املستعجل هو نظام قضائي متخصص بنظر املسائل املستعج .1

 نية والتجارية، واختصاصه بهذه املسائل يتعلق بالنظام العام.القضاء العادي في املسائل املد

ويرتب   .2 املؤقتة  الحجية  تكتسب  املستعجل  القضاء  الدعوى  قرارات  في  الفصل  حين  إلى  امللزمة  آثراه 

الحق أو نفيه، وال تحوز قوة الش يء املحكوم به    املوضوعية، وال تحوز قرارته على الحجية بالنسبة لثبوت

 أمام محكمه املوضوع.

وقتية الطلبات املستعجلة وعدم مساسها ألصل الحق هو ما يميزها عن الدعوى التي يفصل فيها على وجه   .3

 تي هي ذات طبيعة موضوعية منهية للنزاع. السرعة، ال

تعجال، أي الخطر املحدق بالحق املراد حمايته  الطلب املستعجل يزيد عن الطلب الوقتي بتوافر صفة االس .4

 طلب الحصول على حماية قضائية مؤقتة وعاجلة.والذي يت

 
رقم    )1( عليا  جلسة    108/98استئناف  والق14/9/98غزة،  التشريع  منظومة  املقتفي  فلسطين،  ،  في  ضاء 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1  . 
 . 137ري، عثمان، مرجع سابق، ص التكرو  )2(

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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باعتبارها محكمة موضوع؛ ألن ذ .5 لك يتعارض مع  ال يجوز تقديم طلب مستعجل أمام محكمة االستئناف 

املستعجل على ذمة   ( من قانون أصول املحاكمات التي تقض ي بأن القرار الصادر في الطلب110نص املادة )

 لالستئناف، فال يكون أمام املستدعي في هذه الح
 

الة تقديم طلبه املستعجل إلى  الدعوى األصلية يكون قابال

 مل
 

 بدأ التقاض ي على درجتين. قاض ي األمور املستعجلة املختص؛ ملا في ذلك اخالال

ألمور املستعجلة، أما عند  عند عدم وجود دعوى موضوعية فإن الطلبات املستعجلة تقدم أمام قاض ي ا .6

 تصة لنظر الطلبات املستعجلة. وجود دعوى موضوعية فتكون األخيرة هي املخ

عليه   .7 املحافظة  املراد  بالحق  املحدق  الحقيقي  الخطر  هو  االستعجال:  ال  ضابط  سليمة  إجراءات  باتخاذ 

من زوال املعالم مع مرور  تحتمل االنتظار، وال يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي، ويظهر في الخشية  

 الوقت، أو في الخشية من فوات املصلحة أو ضياع الحق.

وتتقيد    العبرة بأسباب االستعجال التي تسوغ اختصاص قاض ي األمور املستعجلة بالطلب، ويجب أال ترتبط .8

طبيعة    بوقت تقديم الطلب إنما بتوافره وقت الفصل فيه، والتأخير في رفع الدعوى املستعجلة ال يؤثر على

بحسب  الحق املستعجل أو يغير من ماهيته ويجعله في عداد الحقوق العادية ألن تقرير الحق وصفته يكونان  

أنه   إال  األخصام،  فعل  أو  التقاض ي  إجراءات  بواسطة  ال  إذا طبيعته  الوصف  هذا  يهدم  تراخيا  يعتبر  قد 

ا لسلطتها التقديرية عدم جدة الخطر الداهم.  استبان للمحكمة وفق 

ا بالحق املتنازع  ال ل .9 ستعجال ضوابط متمثلة في عدم جواز استعماله بصورة تعسفية، أو بصورة تلحق ضرر 

ا.  ا على النزاع املطروح موضوع   عليه، كما ينبغي أن يكون القرار منصب 

يس لقاض ي األمور املستعجلة أن ينظر في أصل الحق وفي املنازعات املوضوعية، إال أنه يجوز له عندما  ل .10

في    يعرض يدخل  وقتي  طلب  على  ينطوي  أنه  قدر  ما  إذا  اختصاصه  حدود  خارج  موضوعي  طلب  عليه 

الط يغير  أن  عنهاختصاصه،  يعبر  ما  وهو  اختصاصه،  مع  يتالءم  بما  الدعوى  في  املطروحة  الفقه    لبات 

 والقضاء بمصطلح "تحوير الطلبات". 

هذا محله املوضوع وأصل الحق، إنما ليس لقاض ي األمور املستعجلة أن يقطع بصحة دليل أو رد دليل، ف .11

ا على ما يعينه على التعرف على طبيعة النزاع أهو موضعي أم وقتي. له أن ينظر في ظاهر األورا
 
 ق باحث

ا في أصل الحق ان يتص .12 دى قاض ي األمور املستعجلة للقانون بالتفسير والتأويل، حتى وإن  ال يعد مساس 

التفسير، فله أن يأخذ بالرأي املرجوح دون الراجح، أو ان يتبنى كان هناك اختالف واجتهاد فقهي حول هذا  

 دخل في نشاط القاض ي. حكم محكمة سابق دون آخر، ألن هذا كله ي

االختصا .13 بعدم  املستعجلة  األمور  قاض ي  قض ى  املستعجلة،  إذا  الدعوى  توافر شروط  بسبب عدم  ص، 

ضاء تنتهى الخصومة أمامه و ال يبقى منها ما يجوز  فليس لها إحالة النزاع إلى املحكمة املختصة؛ ألنه بهذا الق

 ألن هذا القضاء يتضمن
 
 للدعوى لعدم توافر الشرطين الالزمين لقبولها    إحالته ملحكمة املوضوع؛  أوال

 
رفضا

 ألن املدعى طلب في الدعوى اتخاذ إجراء وقتي، وهذا الطلب  وهما االستعج
 
ال وعدم املساس بالحق، و ثانيا

 محكمة املوضوع، كما ليس لها تحوير طلب املدعي الوقتي إلى طلب موضوعي؛ ألن  ال تختص به ا
 
ستقالال
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األصلية أو املعدلة  دد طلباته في الدعوى، أما إذا تبين أن املطلوب منه بحسب الطلبات  املدعى هو الذى يح

ظرها ويحليها  فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى، ويحكم بعدم اختصاصه بن

 ملحكمة املوضوع املختصة بالطلب املعروض. 

 التوصيات:  

والتجارية،  ( من قانون أصول املحاكمات املدنية  103يوص ي الباحث بضرورة تدخل املشرع وتعديل املادة ) -

وأن تذكر بشكل واضح حاالت اختصاص كل من قاض ي األمور املستعجلة ومحكمة املوضوع التي ينظر  

األصلي، لتصبح املادة كالتالي: "تقدم الطلبات املتعلقة باملسائل املستعجلة بحسب األحوال  امامها النزاع  

دعوى بالنزاع األصلي، وفي حال أقيمت    مور املستعجلة بصورة مستقلة قبل إقامة. امام قاض ي األ 1كالتالي:  

املحكمة املختصة.    الدعوى أثناء نظر الطلب املستعجل فعلى قاض ي األمور املستعجلة إحالة الطلب إلى

 . أمام املحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى األصلية حسب األصول". 2

 قائمة املراجع واملصادر: 

 .أوال: املراجع باللغة العربية

 م.1990، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 15املرافعات املدنية والتجارية، الطبعة  احمد أبو الوفا: .1

سيط في شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، )بدون رقم طبعة ودار نشر(،  لو ا  احمد السيد صاوي: .2

 م.2010

بآراء  احمد مليجي: .3 التعليق على قانون املرافعات  في  القانونية وأحكام    املوسوعة الشاملة  الفقه والصيغ 

 النقض، الجزء األول، املجلد الثاني، )بدون رقم طبعة ودار ومكان وسنة نشر(.

الوسيط في قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، )بدون    : الفراعبد هللا .4

 م.2016دار نشر(، غزة، 

افعات املدنية والتجارية، الطبعة الثانية، دار النشر للجامعات املصرية،  شرح املر   عبد املنعم الشرقاوي: .5

 القاهرة. 

القضاء املستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة   عز الدين الدنياصوري وحامد عكاز: .6

 م.1991الثالثة، نادي القضاة، 

، الطبعة  2001لسنة    2والتجارية رقم    الكافي في شرح قانون أصول املحاكمات املدنية  عثمان التكروري: .7

 . 2009الثانية، مكتبة نيسان للطبع والتوزيع، غزة، 

دون رقم طبعة(، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القضاء املدني، )بالوسيط في قانون    فتحي والي: .8

 م. 2009القاهرة، 
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 .1957قواعد املرافعات في التشریع املصري القانوني، ط، محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي: .9

 سنة نشر(.  قضاء األمور املستعجلة: دار النشر الحديث، القاهرة، )بدون  محمد راتب: .10

القضاء املستعجل وضرورته في فلسطين، غزة، )بدون طبعة ودار نشر(،   ناظم عويضة:عياد و مصطفى  .11

 م.1998

، الكتاب،  2001لسنة  2الوسيط في شرح قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  مصطفى عياد: .12

 م. 2003الطبعة األولى، )بدون دار نشر( غزة، 

،  -دراسة تحليلية    –  2001لسنة    2رقم    املدنية والتجارية ن أصول املحاكمات  شرح قانو   ناظم عويضة: .13

 م.2002)بدون دار نشر(، غزة، 

 ثانًيا: التشريعات. 

 م. 2001لسنة  2، قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم فلسطين .1

 م.2001لسنة   5، قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  فلسطين .2

 م.2020لسنة  39القرار بقانون رقم ، فلسطين .3

 م.2000لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم فلسطين،  .4

 م.1968لسنة  13، قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم مصر .5

ا: القرارات القضائية.
ً
 ثالث

 فلسطين: -

 . 212، أبو لبدة، فهمي، مرجع سابق، ص 2018/ 10/ 31، جلسة 2017/ 49طعن فلسطيني "غزة"  .1

 م.2018/ 10/ 31م، جلسة 2017/ 49طعن فلسطيني "غزة" رقم  .2

 م.10/2018/ 18م، جلسة 2017/ 733طعن فلسطيني "غزة" رقم  .3

، ابو لبدة، فهمي، تطبيقات قضائية لنصوص  2018/ 5/ 13، تاريخ  2016/ 314طعن فلسطيني "غزة" رقم   .4

شر(، ، )بدون دار ن3الجزء الثاني، سلسلة رقم  ،  2001لسنة    2قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  

 . 194، ص2020غزة، 

 م. 2018/ 05/ 13م، جلسة 2016/ 314طعن فلسطيني "غزة" رقم    .5

 م.05/2018/ 13، جلسة  2016/ 314طعن فلسطيني "غزة" رقم     .6

 م.05/2018/ 13، جلسة  2017/ 120طعن فلسطيني "غزة" رقم    .7

 م.02/2018/ 05، جلسة  2017/ 695طعن فلسطيني "غزة" رقم     .8
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"غزة"   .9 فلسطيني  الفني  2017/ 12/ 31،    2017/ 366طعن  املكتب  مجموعة  ،  للقضاء،  األعلى  للمجلس 

، اإلصدار  2017املبادئ الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية بغزة )الدائرة املدنية( للسنة القضائية  

 .  316، ص2018الثاني، غزة، )بدون دار نشر(، 

رقم   .10 "غزة"  فلسطيني  جلسة  2015/ 559طعن  لل4/2016/ 21،  الفني  املكتب  للقضاء،  ،  األعلى  مجلس 

، 2016ادرة عن محكمة النقض الفلسطينية بغزة )الدائرة املدنية( للسنة القضائية  مجموعة املبادئ الص 

 .   172، ص 2016اإلصدار األول، غزة، مكتبة ومطبعة دار املنارة، 

 م.2010/ 11/ 22، جلسة 2008/ 69طعن فلسطيني "غزة" رقم     .11

 م.2005/ 7/ 7جلسة  2005/ 90استئناف فلسطيني "رام هللا" رقم  .12

 .2004/ 10/ 23، جلسة 2004/ 149طعن فلسطيني "رام هللا"  .13

 . 2004/ 9/ 16، جلسة 2004/ 123طعن فلسطيني "رام هللا" رقم  .14

رقم   .15 هللا"  "رام  فلسطيني  جلسة  2004/ 55طعن  احكام  2004/ 18/5،  من  قطوف  ناظم،  عويضة،   ،

 . 38م، ص2012يا في فلسطين، مطبعة دار األرقم، غزة، املحكمة العل

 .3/2004/ 31، جلسة 2004/ 11طعن فلسطيني "رام هللا" رقم  .16

 .2/2004/ 28، جلسة 2003/ 35طعن فلسطيني "رام هللا" رقم  .17

 .2004/ 1/ 29، جلسة  2004/ 7طعن فلسطيني "رام هللا" رقم  .18

 .2003/ 11/ 20جلسة،  2003/ 75طعن فلسطيني "غزة" رقم  .19

 .  98/ 9/ 14لسة ، ج 98/ 108استئناف عليا فلسطيني "غزة" رقم  .20

 م.1996/ 11/ 04م، جلسة 1996/ 73طعن فلسطيني "غزة" رقم  .21

 مصر:  -

 م. 2019/ 09/ 21قضائية، جلسة  62لسنة  2669طعن مصري رقم  .1

 م. 2019/ 03/ 03قضائية، جلسة   79لسنة   10117 طعن مصري رقم رقم .2

 .7/2005/ 5قضائية، جلسة  64لسنة  9517طعن مصري رقم  .3

 م. 2005/ 3/ 22ة الصادر بجلسة  قضائي 72سنة    791طعن مصري رقم  .4

 . 1995/ 12/ 13قضائية، جلسة  64لسنة  5901طعن مصري رقم  .5

 .  1989/ 3/ 27قضائية، جلسة  52لسنة  1678طعن مصري رقم  .6

 . 1982/ 11/  14قضائية، جلسة  49لسنة  1021طعن مصري رقم  .7
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 م.11/1978/ 18قضائية تاريخ  47سنة  1434طعن مصري رقم  .8

 .1977/ 12/ 21ئية، جلسةقضا  43لسنة  295طعن مصري  .9

 .6/1977/ 22قضائية، جلسة  43لسنة  772طعن مصري رقم  .10
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 "دراسة حتليلية مقارنة" استقاللية شرط التحكيم وآثاره

 . ة تدريس في الجامعة اإلسالمية بغزةوعضو هيئ قاض ي سابق، حســام الديـــن محمــــود الـدند. 

Dr.  Hussam El-Din Mahmoud Al-Din, the Islamic University of Gaza . 

 

 

 

 

Abstract: 

One of the legally established principles is that if the original invalidated the branch, 

and if the contract is nullified, its content, details and terms are nullified, but does this 

matter apply to the contract containing the arbitration clause, then the arbitration 

agreement is invalidated according to the nullity of the original contract containing the 

arbitration clause? 

The truth is that many legal systems have followed and some of them still follow that 

traditional legal approach. However, jurisprudence, legislation and comparative judiciary 

have changed this approach to its opposite completely, and this is embodied in the 

principle of independence of the arbitration clause. There is no doubt that many 

comparative arbitration legislations have explicitly adopted this principle, with its various 

consequences and effects, and new legal centers in this regard, chief among them the 

implementation of the principle of jurisdiction over jurisdiction. The Palestinian legal 

system, the vast majority of national and international legislation, and the systems of 

permanent arbitration bodies and centers, followed those modern systems that followed 

this new approach. 

Key words: arbitration, nullity of contract, arbitration clause, arbitration award, 

nullity of arbitration award. 
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 :امللخص

وتفاصيله   مضمونه  يبطل  العقد  بطل  وإذا  الفرع،  بطل  األصل  بطل  إذا  أنه   
 
قانونا املستقرة  املبادئ  من 

 لبطالن  ينطبق هذا األمر على العقد املتضمن لشوشروطه، لكن هل  
 
رط التحكيم، فيبطل اتفاق التحكيم تبعا

العقد األصلي املتضمن لشرط التحكيم؟. والحقيقة أن العديد من األنظمة القانونية قد سارت والزال بعضها  

عدل عن هذا التوجه إلى    يسير على ذلك النهج القانوني التقليدي، إال أن الفقه والتشريع والقضاء املقارن قد

،
 
وتجسد ذلك في مبدأ استقالل شرط التحكيم. وال شك أن العديد من تشريعات التحكيم املقارنة    نقيضه تماما

تبنت صراحة هذا املبدأ، بما يترتب عليه من نتائج وآثار مختلفة، ومراكز قانونية جديدة بهذا الخصوص، وعلى 

باالختصاص مبدأ االختصاص  إعمال  الحديثةرأسها  تلك األنظمة  في ركب  النهج   . وقد سار  التي سلكت هذا 

هيئات   وأنظمة  والدولية  الوطنية  التشريعات  من  األعظم  والسواد  الفلسطيني،  القانوني  النظام  الجديد، 

 ومراكز التحكيم الدائمة.  

 . مكيالتحالكلمات املفتاحية: التحكيم، بطالن العقد، شرط التحكيم، حكم التحكيم، بطالن حكم 

 

 :مقدمة

أصبح التحكيم اليوم من أسرع النظم القانونية وأشهرها لحل املنازعات التي تثور بين  في الحقيقة، لقد  

الحديثة   الوسائل  أكثر  يعتبر من  والتحكيم  بل  الدولي.  أم  الوطني  الصعيد  على  والجماعات، وسواء  األفراد 

 في حل الخالفات التي تنشب بين األشخا 
 
 وانتشارا

 
 على املشرع    ص الطبيعيين واالعتباريين. لذاذيوعا

 
كان لزاما

الوسيلة،   هذه  تتوافر شروط صحة  له، حتى  واملقننة  املنظمة  القواعد  النظام من  لهذا  يكفل  أن  القانوني 

يعطي   الذي  التحكيم،  رأسها شرط  وعلى  القانوني،  التحكيم شرعيته وسنده  يعطي  الذي  املصدر  وفعالية 

 ختصاصاته في هذا املجال. املحكم سلطة مباشرة ا

أهمية فكرة البحث، والتي جاء في طياتها مسألة التعمق في موضوع اتفاق التحكيم "شرط    تظهرنا  ومن ه

 عند بطالن العقد األصلي 
 
التحكيم" بشكل دقيق ومفصل، وبيان مدى صحة اتفاق التحكيم وآثاره، وخصوصا

است بمبدأ  يعرف  ما  على ضوء  التحكيم،  لشرط  تكريساملتضمن  مدى  حيث  من  التحكيم،  ه  قاللية شرط 

مراكز   وأنظمة  الدولية،  التحكيم  واتفاقيات  الفلسطيني  التشريعي  النظام  ظل  في  وتنظيمه  به،  والعمل 

 التحكيم الدولية. 
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 أهمية البحث: 

ولعل األهمية العلمية والعملية لهذا البحث تتضح من خالل تحديد موقف املشرع الفلسطيني من مبدأ  

لية اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم، وبيان مدى إعماله وتطبيقه في قانون التحكيم الفلسطيني رقم   استقال

 ، بما تضمنه هذا القانون من  2000لسنة    (3)
 
 به قبل صدوره،  عما    توجه مختلف ومغاير تماما

 
كان معموال

 ضمن مجلة األحكام العدلية  
 
 فيما كان ساريا

 
بما أعقبه ذلك من نتائج    -لسطينيالقانون املدني الف-وتحديدا

  وآثار قانونية متعددة، وعلى ضوء اختالف السوابق القضائية الجديدة ا
 
لصادرة بعد صدور القانون، خالفا

مستقرة   كانت  التي  القضائية  الحلول للسوابق  في  اختالف  من   
 
أيضا ذلك  عن  ترتب  بما  الزمن،  من  لعقود 

تالف االجتهاد القضائي واألحكام القضائية الحديثة الصادرة بناء  على  واملراكز القانونية ألطراف النزاع، واخ

 ذلك.

 أهداف البحث: 

وبيان موقفه من   بدقة  الفلسطيني  املشرع  توضيح موقف  في  تتجلى  البحث،  أهداف هذا  استقاللية  إن 

ن وما  شرط التحكيم، ومن مبدأ االختصاص باالختصاص، وكذلك بيان مدى إعماله وتكريسه لهذين املبدأي

وا التحكيم  اتفاق  من  كل  على  املطبقة  القوانين  اختالف  غرار  على  جمة،  ونتائج  أثاٍر  من  ذلك  لعقد  يعقب 

األص العقد  بمصير  التحكيم  اتفاق  مصير  ارتباط  لعدم   
 
تبعا التحكيم  األصلي،  هيئة  أحقية  على  عالوة  لي، 

 عن السابق بشكل جوهري.   بالنظر والبت في اختصاصها، واختالف مصير النزاع ونتائجه النهائية

 إشكالية البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في بيان مدى تأثير تغيير القوانين في فلسطين على العقد املتضمن لشرط التحكيم، 

 مسألة بطالن العقد الذ
 
ي تضمن ذات الشرط، وذلك على ضوء اختالف املوقف التشريعي للنظام  وتحديدا

دي السابق. فالبحث يناقش مبدأ استقاللية شرط التحكيم قبل وبعد  القانوني الفلسطيني عن النهج التقلي

 في فلسطين، وآثاره، وبيان موقف تشريعات    2001لسنة    3صدور قانون التحكيم الفلسطيني رقم  
 
املطبق حاليا

 ات التحكيم الدولية من استقاللية شرط التحكيم على اختالفها. وهيئ 

 أسئلة البحث: 

 شرط التحكيم املدرج فيه؟ هل يؤثر بطالن العقد على   •

 ملبدأ استقاللية شرط التحكيم؟  •
 
 خالفا

 
 ما هي الحاالت التي يبطل العقد األصلي وشرط التحكيم معا
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 م واالختصاص باالختصاص؟ هل هناك عالقة قانونية بين استقاللية شرط التحكي •

 كيم؟ ما هي األثار القانونية املترتبة على بطالن العقد األصلي املتضمن لشرط التح •

 منهجية البحث: 

 لقد اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج التحليلي واملنهج املقارن. 

 هيكلية البحث: 

ماهية التحكيم وخصائصه من خالل  لقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، حيث تناول املبحث األول   

وع التحكيم  شرط  استقاللية  ماهية  موضوع  الثاني  املبحث  في  تناول  ثم  االختصاص  مطلبين،  بمبدأ  القته 

 باالختصاص، وذلك من خالل مطالب ثالث. 

 

 ماهية التحكيم وخصائصه: املبحث األول 

وماهيته في املطلب األول، ومن ثم بيان مزايا  تم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين بحيث يتم تعريف التحكيم   

 ك على النحو التالي:التحكيم وأهميته، ونطاق سريان قانون التحكيم في املطلب الثاني، وذل

 ماهية التحكيم : املطلب األول 

التي  ُيعرَّف بعض الفقه التحكيم بأنه "اتفاق أطراف عالقة قانونية معينة، على أن يتم الفصل في املنازعة  

  ويعرفه البعض اآلخر  .(1)  ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين

 لفض نزاع ناش ئ أو سينشأ بين أطراف تتفق كتابة على إحالة موضوع النزاع حد الوسبأنه أ  (2)
 
ائل املقررة قانونا

 إلى أهمية التحكيم للفصل فيه.

إليهم بمقتض ى  بأنه "    (3)   بينما يعرفه آخرون اتفاقي يختار فيه األطراف قضائهم ويعهدون  نظام قضائي 

 بمهمة تسو 
 
، أو اتفاقا مكتوبا

 
 خاصا

 
ية املنازعات التي تنشأ بينهم بخصوص عالقاتهم التعاقدية، أو غير  شرطا

 ألحكام القانون، أو مبادئ الالتعاقدية، والتي يجوز تسويتها بطريق التحكي
 
عدالة وإصدار حكم ملزم  م وفقا

 لهم". 

 
 ، الطبعة الثالثة. 2007النهضة العربية، مصر، ( بريري، محمود مختار، التحكيم التجاري الدولي، دار 1) 

  .19، ص 1986إسماعيل، التحكيم في الشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه، جامعة الشريعة، كلية الحقوق، ( األسطل،2) 

 ، طبعة أولى. 2004يم، قانون التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، مصر، أحمد عبد الكر  ( سالمة،3) 
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 ألهمية تعريف التحكيم، فقد حرصت بعض القوانين على إدراج ذلك التعريف في نصوصها فقانون 
 
  ونظرا

"وسيلة لفض نزاع قائم   ، َعرَّف التحكيم في املادة األولى منه بأنه(1)   2000لسنة    3التحكيم الفلسطيني رقم  

 ام هيئة تحكيم للفصل فيه". بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أم

( رقم  املادة  عرفت  اتخاذ  1970كما  عبارة  هو  "التحكيم  بقولها  التحكيم  العدلية  األحكام  مجلة  من   )

التحكيم  خص لتعريف  يتطرق  فلم  األردني،  املشرع  أما  ودعواهما".  لفصل خصومتهما  حاكما  برضاهما  مين 

األردني  ضمن التحكيم  التم(2)  قانون  محكمة  أن  بيد  إليه  ،  يلجأ  استثنائي  "طريق  بأنه  عّرفته  األردنية  ييز 

الخرو  بقصد  بينهم  قائم  اتفاق  بموجب  منازعات  من  بينهم  ينشأ  ما  لفض  التقاض ي  الخصوم  طريق  عن  ج 

لم ُيعِرّف التحكيم بشكل مباشر، بل أظهر    1994لسنة    27، رقم  (3)  العادية". كما أن قانون التحكيم املصري 

في تع التحكيم  القانون املذكور، وترك  عناصر  العاشرة من  املادة  الفقرة األولى من  في  التحكيم  ريفه التفاق 

 تعريف التحكيم للقضاء.  

االجتها صعيد  عرّ وعلى  فقد  القضائي،  املصرية د  النقض  محكمة  لفض   بأنه(  4)   فته  استثنائي  "طريق 

ما   على  مقصور  فهو  العادية،  التقاض ي  طرق  عن  الخروج  قوامه  إلى الخصومات  املحتكمين  إرادة  تنصرف 

عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون االتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة، أو 

ف إلى جميع املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين، فال يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة  انصر 

كيم، أو إلى اتفاق الحق له ما لم يكن بينهما رباط ال ينفصم  طريق التح  الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن 

 . ا خالف"اتفاق، أو ُيفض مع الفصل بينهم – دون الجمع بينهما  –بحيث ال ُيستكمل  

أن التعريف األمثل للتحكيم هو "نظام قانوني استثنائي، يقوم بمقتضاه أطرف عالقة    ويرى الباحث   

في قانونية عقدية كانت أو غير عقدية،   بينهما، أو قد ينشأ  في نزاع نشأ   على أن يتم الفصل 
 
باالتفاق كتابة

 
في الوقائع الفلسطينية، الجريدة    30/6/2000، وتم نشره بتاريخ  4/5/2000بتاريخ   الصادر في غزة   2000( لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم )فلسطين،  (  1) 

 ثون.  الرسمية في فلسطين، العدد الثالث والثال 

 . 16/7/2001. تاريخ 4496من عدد الجريدة الرسمية رقم  2821املنشور على الصفحة  2001لسنة  31(  األردن، قانون التحكيم األردني رقم 2) 

 17رسمية   بتاريخ  ، وتم نشره في الجريدة ال2004/إبريل / لسنة  18الصادر بتاريخ    1994لسنة    27( جمهورية مصر العربية، قانون التحكيم املصري رقم  3) 

 .1997مايو/ لسنة 

، راجع، موسوعة مصر ألحكام محكمة النقض، املستشار/ علي  1994فبراير    27( ق، جلسة  60)( لسنة  52( نقض مدني مصري، الطعن رقم ) 4) 

 .  223، ص 2004،  القاهرة حسن اإلمام وجمال أبو حليقة، الجزء الرابع، الطبعة األولى، مركز مصر الدولي لإلصدارات القانونية،



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
80 

ا أكثر أو هيئة تحكيم دائمة، وفق  أو  التي يختارها األطراف،  املستقبل، بواسطة محكم  لقانون واإلجراءات 

 .   (1)  للوصول إلى حكم له صفة اإللزام فيما بينهم " 

 

 سريانهخصائص التحكيم ونطاق  : املطلب الثاني 

 
ً
 خصائص التحكيم:  -أوال

لحل   املتنازعين  من  الكثير  إليه  يلجأ  حيث  األخيرة،  اآلونة  في  كبيرة  بأهمية  يتمتع  التحكيم  بات  لقد 

 ملا يتميز به هذا النظام من خصائص كثيرة تميزه عن القضاء  النزا
 
عات الناجمة عن تعاقدات فيما بينهم، نظرا

 يلي:عادي، وتتمثل هذه الخصائص فيما ال

 : تفادي أطراف العالقة القانونية طرح منازعاتهم على القضاء -1 

أهمها تالفي البطء والتعقيد في  شك ان ميزة تجنيب الخصوم عرض نزاعهم على القضاء له عدة فوائد،  ال

تقديم  أمد النزاع، نظرا  لتعدد درجات التقاض ي وتوافر الحق في الطعن وفي    اإلجراءات، والحيلولة دون إطالة 

 على ُمكنة موائمة القانون  
ُ
إشكاالت التنفيذ، من جهة، وبطء إجراءات التقاض ي من جهة أخرى. وهذا فضال

توقعات األطراف واختيارهم، واالبتعاد عن فكرة الخصومة واملماطلة، واجب التطبيق على موضوع النزاع ل

       (.2)  النزاعات واختصار الوقت والنفقات وتوفير املهارة والتقنية والتخصص في حل 

 اختيار املحكم املناسب لحكم النزاع )موضوع التحكيم(:  -2

    بموجب التحكيم يتم اختيار محكم من أصحاب الخبرة واملعرفة في  
 
املوضوع، الذي يفصل فيه خالفا

 على  للقاض ي، فال يشترط أن يكون امل
 
 محاسبيا

 
 أو خبيرا

 
 أو فنيا

 
سبيل املثال.  حكم رجل قانون، فقد يكون طبيبا

وهذا مع األخذ بعين االعتبار أنه ال غنى للقضاء عن االستعانة بالخبراء في معظم األحيان، نظرا  لتعدد وتنوع 

التجاري  العديد من األمور، إال من خالل الخبراء، وهذا  املعامالت  ة املحلية والدولية، مما يصعب عليه فهم 

بحيث يكون املحكم هو الخبير نفسه. وهذا ناهيك عن أن    األمر يمكن تحقيقه مباشرة من خالل التحكيم،

يع أنه  إلى  باإلضافة  قانوني،  كنظام  والسهولة  والبساطة  باملرونة  يتميز  بطبيعته  قوة  على التحكيم  أكثر  تبر 

 
 ، الطبعة األولى.2017مطبعة نيسان، فلسطين، ( الدن، حسام الدين محمود، األسس العامة للتحكيم، مكتبة و 1) 

 .  1/2003/ 28( الحالق، جالل، ورشة عمل عقدت في مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في مدينة غزة، بتاريخ 2) 
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 (.1) تحقيق العدالة

 التحكيم وسيلة من وسائل تحقيق التنمية:  -3

 في
 
الدول النامية ومنها الدول العربية، من خالل تشجيع    ُيعد التحكيم من وسائل تحقيق التنمية خصوصا

لخشية من  املستثمرين األجانب على عدم الخوف من االستثمار والوقوع تحت رحمة قضاء الدول النامية وا

 (. 2)  تحيزه، عالوة  على أنه يعزز املصداقية في املعامالت التجارية ويحفز املستثمرين

 :واألسرار الصناعيةضمان املحافظة على املعلومات  -4

مما الشك فيه، أن شأن التحكيم املحافظة على سرية املعلومات واألسرار الصناعية، والسيما في العقود  

بنقل   املتعلقة  أن األصل عدم نشر أحكام  الدولية  التقنيات وتراخيص االستغالل وبراءات االختراع، حيث 

 للسرية،  لقضاءالتحكيم إال بموافقة األطراف، خالفا  ألحكام ا
 
، وملبدأ عالنية الجلسات القضائية، وتحقيقا

 للتسرب الحاصل في املحاكم في ظل مبدأ العالنية
 
 (.3)  ومنعا

 الناشئة عن معامالت التجارة الدولية:  ثلى لحل املنازعاتيعتبر التحكيم الوسيلة امل -5

 للتطور الهائل الذي طرأ على التجارة الدولية واالستثمار الداخلي والخارجي، فكان التحكيم هو املالذ   
 
نظرا

الفقه   بعض  أن  لدرجة  األجانب،  املستثمرين  الخصوص  وجه  وعلى  للمستثمرين،  اآلمن  القضائي  القانوني 

 (.4)  لقضاء األصيل للتجارة الدولية"اعتبره "ا

 دارة املهنية إلجراءات التحكيم: يحقق التحكيم اإل  -6

من أهم مظاهر التخصص واملهنية في عملية التحكيم وإدارتها بشكل كامل ودقيق، هو الخوض في غمار   

اخت عن   
 
فضال ذاتها،  التحكيم  مؤسسة  اختيار  في  األطراف  ألحقية   

 
نظرا املؤسس ي،  املحكمين التحكيم  يار 

منازعاته في  للفصل  الخبرات  وأصحاب  تحكيم  األكَفاء  ملركز  التحكيم  أطراف  اختيار  في  ذلك  ويتجلى  م. 

 للتحكيم، وهذا شجع البعض  
 
متخصص، سواء أكان على الصعيد اإلقليمي "املحلي" أم كان مركزا  دوليا  دائما

 
 .    1التحكيم ومفهومه، العدد األول، ص دار وهدان للنشر، إبراهيم، د. إبراهيم أحمد، اختيار طرق  - بة املحامين املصرية( مجلة املحاماة التي تصدرها نقا1) 

ة في  ( مقابلة خاصة منشورة في النشرة الشهرية ملركز تحكيم لحل الخالفات التجارية، الحداد، د. أمين، بعنوان مراكز التحكيم تمنح املصداقي2) 

       .         2003املالية والتجارية وتشكل حافزا للمستثمرين، نشرة شهر مايو/أيار املعامالت 

  www.raya.com، شبكة اإلنترنت، موقع   21/1/2008( جريدة الراية القطرية، أبو العنين، محمد، مقال عن الجلسة الثانية ملؤتمر التحكيم الدولي، بتاريخ 3) 

  .23/3/2008بتاريخ 

 بدون طبعة نشر.  ، 1981أبو زيد، األسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، مصر، ( رضوان، 4) 
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 .(1)  بالقول أن التحكيم يمكن تسميته "بالقضاء الخاص" 

 لسطيني: نطاق سريان التحكيم ونطاق تطبيق قانون التحكيم الف – يا ثان

 نطاق سريان التحكيم بشكل عام:  -أ

ويقتصر   والتجارية،  املدنية  والنزاعات  املعامالت  تطبيقه على جميع  يمكن  التحكيم  أن  فيه  مما ال شك 

 على املسائل املتعلقة بالنظام العام، أو التي يستأثر به
 
ا قضاء الدولة، كاملسائل الدستورية  الحظر واملنع قانونا

 عن الجرائم واملسائل الجزائية،  
 
واإلدارية، أو تلك املسائل واألقضية املتعلقة باألحوال الشخصية، وهذا فضال

 للتوجه التقليدي لحظر التحكيم في املسائل الجزائية
 
 .(2)  وفقا

   نطاق سريان قانون التحكيم على األشخاص:  -ب

ألشخاص الطبيعيين واالعتباريين طاملا كانوا متمتعين باألهلية القانونية  لقانون على اأحكام هذا ا  تسري  

، أو صالحية (4)   . واملقصود باألهلية هو " أهلية الشخص في التصرف فيما يملك (3)   الالزمة للتصرف بالحقوق 

ي الذي  القانوني  األثر  ترتيب  شأنه  من   
 
إعماال إرادته  ده"الشخص إلعمال 

ُ
بم (5)   نش في،  على    ا  االتفاق  ذلك، 

، إال (6) التحكيم والتقاض ي بموجبه. كما ويتسع كذلك ليشمل كافة املعامالت والعقود بما فيها العقود اإلدارية  

الوطنية  (7)   ما استثنى بنص خاص السلطة  تكون  التي  الشأن  بهذا  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  ، مع مراعاة 

 فيها. 
 
 الفلسطينية طرفا

الب عن  س وغني  شمول  واملعامالت  يان،  العامة  األشخاص  جميع  على  التطبيق  حيث  من  التحكيم  ريان 

 
 .    2003( النشرة الشهرية ملركز تحكيم لحل الخالفات التجارية، مقال بعنوان "التحكيم املؤسس ي ما هي املميزات "، شهر شباط / فبراير1) 

الص2)  قانون  أن  بالذكر،  الجدير  ومن   ) ( رقم  الفلسطيني،  الجزائي  لسنة  1لح  واملسائل  2017(  الجرائم  بعض  في  والتصالح  بالصلح  ، قد سمح 

ية ضمن ضوابط وشروط محددة، وهذا بال شك فتح الباب على مصراعيه من حيث جواز التحكيم على ما يجوز فيه الصلح. فاملبدأ أنه ما الجزائ

نزار حمدي قشطة، الصلح والتصالح في القانون الفلسطيني وعالقته بالتحكيم      ين محمود الدن،  حسام الد    يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم.  

 م.    2017ائل الجزائية، بحث منشور في مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، العدد السابع، في املس

 لنص املادة األولى من قانون التحكيم الفلسطيني يجب أن يكو 3) 
 
 ن أطراف اتفاق التحكيم متمتعين باألهلية الالزمة للتصرف بالحقوق.     ( ووفقا

الجزيرة، (  4)  ومطبعة  مكتبة  األولى،  الطبعة  االلتزام،  مصادر  األول،  الجزء  لاللتزام،  العامة  النظرية  الدن،  محمود  الدين  حسام  الدن، 

، الطش ي، أنور علي، مبدأ االختصاص باالخت   63، ص2021فلسطين،
 
، الطبعة 2009صاص في مجال التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  . وأيضا

 األولى.  

 ، الطبعة الثانية.  1998( سلطان، أنور، مصادر االلتزام في القانون املدني دراسة مقارنة في الفقه االسالمي، دون دار نشر، 5) 

 ، بدون رقم طبعة نشر.2001دار املنارة، غزة، ،  2000( لسنة 3( عويضة، ناظم، شرح قانون التحكيم الفلسطيني رقم )6) 

املسائل التي ال   -2املسائل املتعلقة بالنظام العام في فلسطين،  -1لقانون على أنه " ال تخضع ألحكام هذا القانون املسائل األتية وهي:( وتنص املادة الرابعة من ا7) 

 ية". املسائل املتعلقة باألحوال الشخص -3يجوز فيها الصلح قانونا، 



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
83 

 والعقود بما فيها العقود اإلدارية أيضا  ، ما لم يستثنى من ذلك بنص خاص مثل: 

 تعلق املسائل املراد التحكيم بشأنها بالنظام العام.  -1

 ل ال يجوز فيها الصلح.تعلق التحكيم بمسائ -2

 حوال الشخصية. ملتعلقة باأل املسائل ا -3

 سريان قانون التحكيم من حيث املكان:  -ج

التحكيم الفلسطيني تلقائيا  على التحكيم املحلي، وهذا ما لم يتفق أطراف التحكيم    ال خالف على أن قانون 

ين، فيتم تطبيق القانون الفلسطيني  على خالف ذلك بطبيعة الحال، أما التحكيم الدولي الذي يجري في فلسط

في حال اتفاق األطراف على تطبيقع اتفاقهم على تطبيق قانون معين، فيتم تطبيق  ليه  في حال عدم  أما  ه، 

القواعد املوضوعية في القانون الذي تنص على تطبيقه قواعد التنازع في القانون الفلسطيني، كما يمكن أن 

باره القانون الذي اتفق على تطبيقه  يم الدولي الذي يجري في الخارج باعتيسري القانون الفلسطيني على التحك

 (.1)   األطراف بموجب إرادتهم واختيارهم

ماهية استقاللية شرط التحكيم في القانون الفلسطيني وعالقته بمبدأ االختصاص  : املبحث الثاني

 باالختصاص 

 واالختصاص باالختصاص املطلب األول: ماهية استقاللية شرط التحكيم  

 
ً
 ط التحكيم: ماهية استقاللية شر  -أوال

انفصال أثر أي بطالن وتعيب في العقد األصلي عن شرط التحكيم  يقصد باستقاللية شرط التحكيم:  

 املدرج في هذا العقد، ما لم يطل هذا البطالن، ويمتد لشرط التحكيم ذاته. 

حتاج  وإن كانت هذه املسألة واضحة بالنسبة لعدم تأثر اتفاق التحكيم ببطالن العقد األصلي، إال أنها ت 

، وهي حالة نادرة واستثنائية وتتحقق في حال وقع عيب  
 
من عيوب  لتوضيح عندما يبطل العقد والشرط معا

ال يقتصر في هذا الحالة على العقد    اإلرادة على إرادة أحد األطراف كاإلكراه على سبيل املثال، فهنا البطالن 

 ملبدأ  يبطل كل من ا -كحالة خاصة–دون أن يطال شرط التحكيم، وإنما 
 
لعقد األصلي وشرط التحكيم خالفا

 استقالل شرط التحكيم.  

 
 ، بدون رقم طبعة نشر. 2001ر نشر، ( التكروري، عثمان، الوجيز في أسس التحكيم املحلي والدولي، بدون دا1) 
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ً
 ماهية مبدأ االختصاص باالختصاص:  -ثانيا

التحكيم ذاتها تكون مختصة فييقصد بمبدأ االختصاص باالختصاص:   في    أن هيئة  مسألة اختصاصها 

التصدي ألي دفع مقدم من أي من    املسألة املنظورة أمامها من عدمه. وبالتالي يكون على هيئة التحكيم ابتداء  

ع من  النزاع  في  بالفصل  اختصاصها  بعدم  نفسها  تلقاء  من  أو  الشأن  الخصوم  هذا  في  قرارها  ويكون  دمه، 

 
 
 من الناحية القانونية، وتطبيقا

 
 وسليما

 
ملبدأ االختصاص باالختصاص، وبغض النظر عن كون هيئة    صحيحا

عدمه، ألن العبرة هنا تكون في تحديد صاحب القرار أو القول    التحكيم قد أخطأت أو أصابت في اجتهادها من

ظر عن املآل النهائي لحكم أو قرار التحكيم إذا ما تم فسخه أو إبطاله  الفصل في مسألة االختصاص، وبغض الن

 ضاء لهذا السبب أو لغيره. من قبل الق

 
ً
 عالقة استقالل شرط التحكيم باالختصاص باالختصاص:  -ثالثا

، حتى   لنا إلى أنسبق أن توص
 
 واتفاقه صحيحا

 
استقاللية شرط التحكيم، يترتب عليه بقاء التحكيم قائما

 إلى أن  وانته -ما لم يطل البطالن شرط التحكيم ذاته-لو بطل العقد األصل املتضمن لشرط التحكيم
 
ينا أيضا

 في تحدي
 
د نطاق اختصاصها في  االختصاص باالختصاص يعني أنه هيئة التحكيم هي الجهة املختصة قانونا

 
 
.  نظر النزاع والفصل فيه من عدمه، سواء أكان القرار باالختصاص من عدمه كليا

 
 أم جزئيا

 واالختصاص باالختصاص؟ لكن يثور التساؤل عن العالقة القانونية بين استقاللية شرط التحكيم 

 من ع
 
دمه فإن مسألة بطالن العقد  من املعلوم أن هيئة التحكيم إذا ما استقلت بتحديد اختصاصها قانونا

، وذلك يكون من خالل قيامها بالفصل في  األصلي املتضمن لشرط التحكيم يقع في نطاق اخت
 
صاصها أيضا

لعكس"، ومن ثم فإن نطاق االختصاص باالختصاص  مسألة بطالن العقد األصلي وتقريره أو تقرير صحته "ا

 تحكيم من عدمه. ينصرف إلى تحديد صحة العقد األصلي املتضمن لشرط ال

 بطالن العقد األصلي املتضمن لشرط التحكيم  
 
كذلك فإن مبدأ استقاللية شرط التحكيم وإن تقرر فعال

اختصاصها من عدمه رغم بطالن العقد  يكون من شأنه التأكيد على سلطة هيئة التحكيم في البت في مسألة  

، فكال املبدأين له انعكاسه وأثره على اآلخر، و 
 
 ونتائج قانونية مختلفة.األصلي أيضا

 
 يرتب آثارا

 استقاللية شرط التحكيم في النظام القانوني الفلسطيني  : املطلب الثاني

استقاللية شرط التحكيم قبل    اقتضت الدراسة تقسيم هذا املطلب إلى ثالثة فروع، حيث تم تناول مبدأ 

بعد صدور قانون التحكيم الحالي رقم  إصدار قانون التحكيم الفلسطيني الحالي، ثم التعرض إلى مدى إعماله  
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املبدأ في ظل اتفاقيات وهيئات التحكيم الدولية  في املطلب الثاني، وانتهاء  بمدى تكريس هذا    2000( لسنة  3)

 اآلتي: في الفرع الثالث، وذلك على النحو

   استقاللية شرط التحكيم قبل سريان قانون التحكيم:  الفرع األول 

 
ً
 طيني الخاص باستقالل شرط التحكيم : للنظام القانوني الفلس  املوقف التقليدي -أوال

 ( من مجلة األحكام العدلية على أنه "إذا بطل الش يء بطل ما في ظنه ".52تنص املادة ) 

أن   السابقة،  املادة  نص  من  النظام  يتضح  ومطبقا  في   
 
معروفا يكن  لم  التحكيم  شرط  استقاللية  مبدأ 

 وفق القواعد القانونية أن الفرع  القانوني الفلسطيني قبل صدور قا
 
نون التحكيم الحالي، حيث كان مستقرا

 وهذا من جانب.  (1)  تفاق األصلي بطل معه شرط التحكيم بالتبعية يتبع األصل، فإذا بطل اال

فإن أحكام النظام القانوني الفلسطيني في تلك الحقبة، كانت مستمدة من أحكام قانون    آخر،ومن جانب 

م، وهو لم ينص على استقاللية شرط التحكيم عن االتفاق األصلي.  1889اني الصادر عام  التحكيم البريط

لذلك    
 
حينه-وتأكيدا    -في 

 
حكما املركزية  يافا  محكمة  ش (2)  أصدرت  استقالل  مبدأ  يرفض  التحكيم  ،  رط 

 لى باطل فهو باطل. استنادا  إلى القواعد العامة التي تقرر أن الفرع يتبع األصل، والجزء يتبع الكل، وما بُني ع

 
ً
 التوجه الحديث للنظام القانوني الفلسطيني الخاص باستقالل شرط التحكيم :  -ثانيا

في ظنه، مطبقة حتى صدور   الش يء بطل ما  إذا بطل  يتبع األصل، وقاعد  الفرع  الواقع، ظلت قاعدة  في 

الذي ألغى بدوره كل ما تعارض مع أحكامه، ونصت املادة    2000( لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم )

 عن العقد األصلي، وال5/ 5)
 
 مستقال

 
 يتأثر ببطالن العقد األصلي أو ( منه على أنه " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا

 فسخه أو انتهائه ". 

الصريح   اإلقرار  وتم  صريح،  بشكل  الذكر  سالفة  العامة  القواعد  عن  الخروج  تم  تقدم،  ما  على  وبناء  

والتوجه   املوقف  ذلك  يوجب  بما  الفلسطيني،  القانوني  النظام  في  التحكيم  شرط  استقالل  مبدأ  بتكريس 

 ضرورة مناقشة هذا املوضوع في فرع مستقل.   الجديد للمشرع الفلسطيني من

 

 
 ( وبهذا يأخذ كل من قانون التحكيم القطري الحالي، والقانون اللبناني، والقانون السوري، والقانون اإلماراتي. 1) 

،  1926لسنة  9فلسطيني رقم ن الفلسطينيين، صايغ، سعاد حنا، مقال بعنوان بعض املالمح لقانون التحكيم ال( مجلة املحاماة التي تصدر عن نقابة املحامي2) 

 فلسطين، العدد الثالث. 
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 مبدأ االستقاللية في قانون التحكيم الفلسطيني : الفرع الثاني

استقالل   مبدأ  انتهاج  الفلسطيني بصدد  القانوني  النظام  في  تغيير جوهري  اثنان على حدوث  يختلف  ال 

فلسطيني، التي اعتبرت شرط التحكيم  ( في قانون التحكيم ال5/ 5شرط التحكيم، فاستنادا  إلى نص املادة رقم )

 ال يتأثر ببطالن العقد أو فسخه أو انتهائه، فإننا نكون إزاء هذه الحالة بصدد تكريس صريح  
 
 مستقال

 
اتفاقا

  
 
 واضحا

 
الستقالل شرط التحكيم في القانون الفلسطيني بموجب نصوصه سارية املفعول، وفي هذا خروجا

ا العمل والتطبيق وفق النظام القانوني السابق كما أسلفنا. وقد أحسن  عن القواعد العامة التي جرى عليه 

الفلسطيني ومعاصرة    -وبحق-املشرع  مرونة  لفكرة  القانوني  التطور  واكب  قد  األخير  يكون  وبذا  ذلك،  في 

 التحكيم ملتطلبات العصر، وساير توجهات التجارة الدولية ودواعي اجتذاب االستثمار. 

 القانونية واإلجرائية الستقاللية شرط التحكيم آثاره  األهمية:  الفرع الثالث

 أهمية استقالل شرط التحكيم عند إبطال حكم التحكيم أو فسخه:  /  أوال 

دعوى   .1 في  النظر  عند  األصلي،  العقد  عن  التحكيم  استقالل شرط  بمبدأ  األخذ  أهمية  تبرز 

، سواء  بطالن حكم التحكيم بشكل خاص. فمن أهم حاالت بطالن الحكم في القوان
 
ين العربية عموما

تلك التي أخذت بمبدأ االستقاللية أم التي لم تأخذ به، صدور الحكم بناء  على اتفاق تحكيم باطل أو  

. وبالتالي لو كان النظام القانوني للبلد الذي  (1)   غير موجود بشكل عام بصرف النظر عن سبب ذلك

شرط   استقالل  بمبدأ  يأخذ  ال  التحكيم  منه  لشرط    التحكيم،صدر  املتضمن  األصلي  العقد  وكان 

، فإن هذا يكون من شأنه إبطال حكم التحكيم الصادر بهذا الخصوص، بغض النظر 
 
التحكيم باطال

 .(2) عن عدالة الحكم أو صحة إجراءاته

، فال  .2
 
إن أهمية إعمال مبدأ استقالل شرط التحكيم، تتضح عند بطالن العقد األصلي حتما

هيئة التحكيم من النظر في األمور التي نشأت عن بطالن العقد وإشكالياتها،  د األصلي  يمنع بطالن العق

بما في ذلك الخالفات التي قد تحصل من جراء ذلك، فتستمر الهيئة في النظر والبت في تلك املنازعات  

 واألمور العالقة في حدود اختصاصها. 

مع .3 جهة  إلى   
 
غالبا ُيحال  األطراف  بين  النزاع  أن  شك  للفصلال  عامة    ينة  كقاعدة  وهي  فيه 

التي  التحكيم  لجهة  النزاع  وإحالة  التحكيم،  على شرط  اإلبقاء  من  مشكلة  ال  فإنه  لذلك،  القضاء، 

 كما هو الحال بالنسبة للقضاء، وحكمها من حيث النتيجة  
 
ستقض ي فيه حسب أحكام القانون، تماما

 
 http://www.lac.com.jo/Default.htm ، موقع  3/2019/  24(شبكة املعلومات، اإلنترنت، بتاريخ، 1) 

وما    369، ص  2013التحكيم "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس بمصر، كلية الحقوق،  ( الدن، حسام الدين محمود، طرق الطعن في حكم  2) 

 بعدها. 
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حاالت البطالن املنصوص  فرت إحدى  سيخضع لرقابة القضاء عن طريق دعوى بطالن الحكم إذا تو 

 إذا توفرت شروط ذلك.
 
 عليها في القانون، أو الطعن بالحكم استئنافا

إعمال مبدأ استقاللية شرط التحكيم يتماش ى مع الواقع العملي من حيث إعالء مبدأ حرية  .4

تن  الدولية  العقود  غالبية  يكن  لم  إن  وأكثر،  الدولي.  التحكيم  في  وخاصة  األطراف،  على  إرادة  ص 

إلى  الت اإلحالة  على  العقد  في  يتفقون  عندما  واألطراف  العقد،  عن  الناشئة  النزاعات  لتسوية  حكيم 

وليس   التحكيم  إلى  باللجوء  نزاعهم  لتسوية  عليه  اتفقوا  بما  األخذ  إال  يتوقعون حينئذ  التحكيم، ال 

األط  من  أي  تنفيذ  بمدى  فقط  تنحصر  ال  العقدية  املنازعات  أن  شك  وال  اللتز للقضاء.  اماته  راف 

العقد ألي سبب من   انتهاء  الناجمة حتى عن  املالية  بيان حقوقهم   
 
أيضا العقدية، وإنما يشمل ذلك 

 إلى انتهاء الشرط التحكيمي فهذا يعني الخروج على إرادة  
 
األسباب. فإذا قلنا أن هذا االنتهاء يؤدي حكما

 لهذه ا
 
ما يؤدي إلى زعزعة اتفاق التحكيم  إلرادة، ماألطراف، بإجبارهم على اللجوء إلى القضاء خالفا

 وخاصة في العقود الدولية.

5.   
 
يكون من صالحية هيئة التحكيم إنهاء العقد املتضمن لشرط التحكيم، عن طريق فسخه مثال

أو تقرير انفساخه إذا توفرت شروط ذلك، السيما إذا تضمن اتفاق التحكيم هذه الصالحية. فلو دفع  

أمام هيئ الطرفين  التحكيمأحد   لسقوط شرط    ة 
 
النزاع نظرا في موضوع  بالفصل  بعدم اختصاصها 

 إذا كان القانون املطبق  
 
، فإن الهيئة سترد هذا الدفع حتما

 
التحكيم بسبب فسخ العقد األصلي مثال

الحكم  يكون  لن  العقد. وعندئذ  التحكيم عن ذلك  التحكيم ينص على استقاللية شرط  اتفاق  على 

 للبطالن لهذ
 
 من مصر وُعمان واألردنا السبب،  قابال

 
. وهذا بعكس ما  (1)   وكذلك الحال في قوانين كال

 سقوط شرط التحكيم في الدول التي ال تأخذ باستقاللية  
 
لو قلنا بأن فسخ العقد األصلي يقتض ي حكما

 للبطالن لعدم وجود اتفاق تحكيم بالتبعية للعقد األ 
 
صلي، الشرط، ففي هذه الحالة يكون الحكم قابال

 بب فسخ ذلك العقد. أي بس 

 
ً
 األهمية اإلجرائية إلعمال مبدأ استقالل شرط التحكيم واآلثار املترتبة عليها:  -ثانيا

 اختالف مصير اتفاق التحكيم عن مصير العقد األصلي وعدم ارتباطهما يبعضهما البعض:  -أ

د األصلي ما لم يكن  بمصير العقإن وجود اتفاق تحكيم صحيحا  ومستوفيا  لشروط انعقاده تجعله ال يتأثر  

اتفاق التحكيم باطال  في ذاته نظرا  لعيب لحق به كنقص األهلية، أو لعدم وجود سلطة إبرام اتفاق تحكيم،  

 .(2)  أو إبرام اتفاق يتضمن شرط تحكيم

 
 .  http://www.alkashkol.com/vb/showthread.php، موقع2018/ 24/3( شبكة املعلومات، اإلنترنت، بتاريخ 1) 

 والداخلية، دار النهضة العربية، مصر، طبعة أولى. ( الجمال، مصطفى، عبد العال، عكاشة، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية2) 

http://www.alkashkol.com/vb/showthread.php
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 :(1)  إمكانية اختالف القانون املطبق على العقد األصلي عن القانون املطبق على اتفاق التحكيم -ب

بمو  الذي  ال يشترط  القانون  العقد األصلي هو نفس  املطبق على  القانون  يكون  أن  جب مبدأ االستقالل 

يطبق على اتفاق التحكيم، بحيث قد يتم إخضاع اتفاق التحكيم إذا ما عرض على القضاء للفصل في مسألة  

 . (2)  وجوده، أو صحته، لقانون أخر يختلف عن القانون الذي يخضع له باقي العقد

 "االختصاص باالختصاص": (  3)  ئة التحكيم بالنظر في اختصاصهاأحقية هي -ج 

لعل من أهم نتائج مبدأ استقاللية شرط التحكيم، هو حق الهيئة في الفصل في مسألة اختصاصها حيث  

ة  يعتبر املحكم له كامل الحق في النظر في اختصاصه وفق ما يعرف بمبدأ استقالل املحكم في الفصل في مسأل

 ا يعرف بمبدأ "االختصاص باالختصاص". اختصاصه، أو م 

 موقف تشريعات وهيئات التحكيم الدولية من استقاللية شرط التحكيم :  املطلب الثالث

قوانينها   في  التحكيم  استقاللية شرط  مبدأ  تكريس  إلى  الدولية  التحكيم  ومراكز  الهيئات  معظم  تذهب 

و يقتصر على توضيح مواقفها من املبدأ بشكل  التفصيل على نح  وقواعدها، لذا سنتعرض إليها تباعا بش يء من

 دقيق من خالل االستعانة ببعض نصوص املواد التي تبين ذلك:

: القانون النموذجي للتحكيم التجاري 
ً
   أوال

( من القانون النموذجي للتحكيم في فقرتها األولى على انه "يجوز لهيئة التحكيم البت في 16تنص املادة ) 

اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط    اختصاصها بما في ذلك أي 

عقد األخرى. وأي قرار يصدر من  التحكيم الذي يشكل جزء  من عقد كما لو كان اتفاقا مستقال عن شروط ال

أن  هيئة التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عليه بحكم القانون بطالن شرط التحكيم، وهذا يتضح من النص  

القانون    للشك أن 
 
التحكيم، بما ال يدع مجاال النموذجي ينص صراحة  على مبدأ استقاللية شرط  القانون 

( الفقرة الثانية من  21واضح، ويؤكد ذلك أيضا  نص املادة رقم )الذكور قد عمل على تكريس هذا املبدأ بشكل  

بشأن قواعد التحكيم    1976أول/ ديسمبر    كانون   15بتاريخ    98/   31قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  

   (.4) التي اعتمدتها لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري 

 
 ، بدون رقم طبعة نشر. 2001( الحداد، حفيظة، االتجاهات املعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر الجامعي، 1) 

 طبعة نشر.، بدون 2002تجاري الدولي واالختصاص التحكيمي، دار النهضة العربية، مصر،( شهاب، عاطف، اتفاق التحكيم ال2) 

 ( الجمال، مصطفى، عبد العال، عكاشة، املرجع السابق. 3) 

 (. A/ 31/16) 17( الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة الحادية والثالثون، امللحق رقم 4) 
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  ري الدوليثانيا ً: مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجا

حذا مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي حذو القانون النموذجي للتحكيم بشأن تكريسه ملبدأ  

التحكيم، حيث يقوم املركز اإلقليمي بتطبيق قواعد قانون اليونسترال الخاصة بالتحكيم،    استقاللية شرط

 (.1)  تحكيم التجاري الدولي بالقاهرة ( من نظام املركز اإلقليمي لل11وهذا ما أكده نص املادة )

 
ً
  غرفة التجارة الدولية -ثالثا

 ( 2) لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية  ( في فقرتها الرابعة، من األحكام التمهيدية 6تنص املادة )

عليه اختصاص  على أنه " ما لم يتفق على خالف ذلك، فإن االدعاء ببطالن العقد أو الزعم بانعدامه ال يترتب  

املحكم  اختصاص  يستمر  بطالنه  أو  العقد  انعدام  حال  في  وحتى  التحكيم،  اتفاق  قبل صحة  إذا  املحكم 

 البت فيما يدعونه ". لتحديد حقوق األطراف و 

التحكيم،   ملبدأ استقالل شرط  بالغرفة  الخاص  التحكيم  نظام  إعمال  أنه جرى  النص،  يتضح من هذا 

لى استمرار اختصاص املحكم بتحديد حقوق األطراف، والبت فيما يدعونه  والسيما من خالل تأكيد النص ع

أ املذكور بشكل تام، ما لم يتفق األطراف  رغم بطالن العقد األصلي، بما يفيد ذلك من تكريس الغرفة للمبد

 على خالف ذلك. 
 
 طبعا

 
ً
 : 1958موقف اتفاقية نيويورك لسنة  -رابعا

   (3)   لقد خلت اتفاقية نيويورك
 
 من النص على تكريس مبدأ استقاللية شرط التحكيم من عدمه،  حقيقة

لتحكيم الدولية، التي كرست في  على خالف معظم القوانين الدولية للتحكيم وقواعد وأنظمة مراكز وهيئات ا

 (.4)  معظمها املبدأ املذكور 

أدى آراء    وقد  في  اختالفات  إلى  التحكيم  شرط  استقالل  مبدأ  إعمال  من  نيويورك  اتفاقية  نص  خلو 

 
 لقواعد اليونسترال الخاصة بالتحكيم في  لى أنه "سيتخذ املركز مثل هذه الخطوات حسبما يراه مالئما لتشجيع التطبي( ع11( تنص املادة )1) 

 
ق األكثر اتساعا

 املنطقة ".   

من كانون الثاني/ يناير لسنة  ( تم سريان نظام املصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية والنظام الجديد للمصالحة ونظام التحكيم املعدل اعتبارا من األول  2) 

عاما، حيث دخل حيز التنفيذ من أول كانون الثاني/ يناير لسنة   20ولية الحالي أول تعديل مهم يطرأ على النظام منذ  ، ويعتبر نظام تحكيم غرفة التجارة الد1988

1998 . 

ة  ألمم املتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي، وانضمت مصر لهذه االتفاقي في نيويورك من قبل مؤتمر ا  1958( تم إقرار هذه االتفاقية في شهر يونيو سنة  3) 

واعتبرت نافذة ابتداء  من   14/4/1959، وصدر قرار وزير الخارجية بنشرها وتنفيذها في  2/2/1959الصادر في    1959لسنة    171بموجب القرار الجمهوري رقم  

 .  1959يونيو 

. وقانون التحكيم املصري، وقانون التحكيم الُعماني، وقانون التحكيم الفلس( ومنها قانون التحكيم األردني، 4) 
 
 طيني أيضا
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واجتهادات الفقه، من حيث اعتبار أن االتفاقية قد تضمنت ما يفيد تكريس مبدأ استقاللية شرط التحكيم  

   (.1)  من عدمه

 
 
أثار مبدأ استقاللية شرط التحكيم     تجدر اإلشارة إلى أنه على صعيد األنظمة القانونية العربية، فقدوأخيرا

 في الفقه املصري،  وخصوصا  في ظل عدم نص مواد التحكيم في قانون املرافعات على مبدأ استقاللية  
 
جدال

ا كانت اتفاقية نيويورك قد تضمنت  شرط التحكيم، كما اختلفت اجتهادات  الفقه من ناحيٍة أخرى بشأن ما إذ

 بشأن مدى  (2)   من عدمه  ما يفيد تكريس مبدأ االستقاللية
 
، وهذا باإلضافة إلى اختالف الفقه والقضاء أيضا

 إلى حين صدور قانون التحكيم املصري رقم ( 3)جواز التحكيم في العقود اإلدارية 
 
  27، وظل هذا الخالف قائما

 صريحا  على تكريس مبدأ وتعديالته. كما    1994لسنة 
 
استقاللية شرط  لم ينص القانون الفرنس ي الحالي نصا

 ( املادة رقم  في نص  ( منه، مما حذا بجانب من  1466التحكيم، ولكنه كرس مبدأ االختصاص باالختصاص 

ة،  الفقه الفرنس ي إلى القول بأن املادة سالفة الذكر تكرس مبدأ استقاللية شرط التحكيم من الناحية العملي

 .(4)  خالفا لرأى البعض 

ال الفرنس ي  القانوني  النظام  وفقها  ولعل  تشريعا  التحكيم  شرط  استقالل  بمبدأ  العمل  فيه  استقر  ذي 

. فاالجتهاد القضائي في هذه الفرنس ي كان سباقا في بروز فكرة فصل اتفاق التحكيم عن العقد، وعدم 
 
وقضاءا

العقد بمصير ه في  التحكيمي املوجود  الشرط  أن  تأثر  القول  يمكن  لذا  أو بطالنه.  بانقضائه  العقد سواء  ذا 

وال شك    .ل يعود للقضاء الفرنس ي في تأصيل مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم عن طريق تأثره بهذه األحكامالفض

بتاريخ   الفرنسية  النقض  محكمة  عن  هام  قرار  إصدار  عنه  نتج  التأثر  هذا  القاض ي 1963مارس    07أن   ،

مجال التحكيم الدولي، فإن  إذ جاء فيه: "في      Gosset حكيم عن العقد األصلي في قضيةباستقالل شرط الت

اتفاق التحكيم سواء ورد مستقال أم مندمجا في تصرف قانوني له استقالل كامل مما يستبعد أثره بما قد يطرأ  

 (5) على التصرف من بطالن، وذلك فيما عدا حاالت استثنائية".

سم هذا الخالف، حيث  رع املصري الحالي في ظل قانون التحكيم الحالي، فقد تم حملوقف املش   أما بالنسبة

 
 .70( بريري، محمود مختار، مرجع سابق اإلشارة إليه، ص 1) 

 ( املرجع واملكان السابقان. 2) 

 .82( نصار، جابر جاد، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثالثة، ص3) 

 رجع واملكان السابقان. ( امل4) 

( الحكم مع التعليق في :5)   

– Revue Gitique de droit international privé 1963, p :615. II, 13405, note Goldmen.Journal de droit international, 1964, p :82 , 

note Berdn 
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( على أن " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا  مستقال  عن شروط العقد األخرى وال يترتب على بطالن  23نصت املادة )

ذاته ". وال    العقد أو فسخه أو إنهائه أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا  في

، بما ال يدع مجاال  (1)   وقف واضح ومختلف عن موقفه السابقشك أن القانون املصري قد تحول صراحة إلى م

 لالجتهاد بشأن تكريسه ملبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي.

  

 الخاتـــمة 

ضل ما ُيمكن أن نتعرض له ال شك في أن خاتمة كل ش يء نهايته، وأن أحسن ما ُيختم به الش يء أفضله، وأف

 البحث هو تناول ما انتهينا إليه من نتائج يمكن االستفادة منها، وتوصيات توصلنا إليها.في خضم بيان ثمار هذا 

 النتائج: 
ً
 أوال

شرط   .1 استقاللية  مبدأ  والدولية  العربية  التحكيم  تشريعات  ومعظم  الفلسطيني  التحكيم  قانون  كرس 

الف املشرع  وفق  وقد  معظمالتحكيم،  ذلك  في   
 
مسايرا توفيق،  أيما  ذلك  في  الدولية    لسطيني  التشريعات 

الحديثة في مجال التحكيم، عالوة  على مواكبته ألنظمة وقواعد هيئات ومراكز التحكيم الدولية املعاصرة في 

 هذا املضمار. 

ا  .2 لدولية قد نصت  باستثناء اتفاقية نيويورك للتحكيم، فإن السواد األعظم من الهيئات ومراكز التحكيم 

 على غالبية التشريعات الدولية  بصريح العبارات واملواد على تكري
 
س مبدأ استقالل شرط التحكيم، فضال

 املتعلقة بالتحكيم باستثناء البعض منها. 

وجود عالقة وطيدة بين مبدأ استقاللية شرط التحكيم ومبدأ االختصاص باالختصاص، ولكال املبدأين أثره   .3

 خر.القانوني على اآل 

إال أنه الزال بحاجة إلى العديد التعديالت والتحديثات    -تطورهرغم حداثته و -أن قانون التحكيم الفلسطيني   .4

التي استجدت، أو التي سوف تستجد في املستقبل، ومنها وجوب نص املشرع الفلسطيني في قانون التحكيم 

راج شرط التحكيم في العقد، وكان شرط  على أثر بطالن شرط التحكيم على العقد األصلي والسيما في حال إد

 على التعاقد؟!. أما مشارطة التحكيم فال يتصور وجود أي أثر لبطالنها على العقد  التحكيم جو 
 
هريا  ودافعا

 لكون االتفاق عليها يتم في وقت الحق.
 
 األصلي نظرا

اتفاق التحكيم ذاته أو  تعدد أسباب بطالن وفسخ حكم التحكيم في القانون الفلسطيني، وعلى رأسها بطالن   .5
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 دد وكثرة طرق الطعن على أحكام التحكيم أمام القضاء. سقوطه أو انتهاءه، مع تع

 
ً
 التوصيات:  -ثانيا

يوص ي الباحث بضرورة نص املشرع على حالة بطالن اتفاق التحكيم عند بطالن العقد األصلي إذا كان شرط   .1

كاستثنا للتعاقد،  الدافع  الجوهري  الباعث  هو  املتمثلة  التحكيم  والقاعدة  األصل  على  باستقالل شرط  ء 

 التحكيم عن العقد األصلي.

األصلي  .2 العقد  بطالن  عند  التحكيم  اتفاق  بطالن  على  النص  بضرورة  الفلسطيني  املشرع  الباحث  يوص ي 

 لوقوعه في اإلكراه أو بأي سبب من شأنه أن يعدم اإلرادة أو 
 
بسبب تعيب في إرادة أحد أطراف التحكيم نظرا

 الختيار الحر في التعاقد. ا

"حكم  يوص ي   .3 التحكيم  قرار  على  الطعن  طرق  تعدد  مسألة   
 
وتحديدا التحكيم،  قانون  بتعديل  الباحث 

 التحكيم"، ومسألة تعدد وتوسع أسباب الفسخ والبطالن املتعلقة بحكم التحكيم. 

ى للقضاء، واملؤسسات  يوص ي الباحث بضرورة قيام الجهات املختصة ممثلة في وزارة العدل واملجلس األعل  .4

وإجراءاته  املجتمعية   بالتحكيم  املتعلق  والتثقيف  والتدريب  القانوني  التعمق  بزيادة  وغيرها،  والنقابات 

وفعاليته وجدواه في حل النزاعات، باعتباره من الطرق البديلة لحل النزاعات، على أن يشمل ذلك القضاة  

 واملحامين واملحكمين وغيرهم من الباحثين.

ودعمها  يوص ي   .5 "الدائمة"  املتخصصة  التحكيم  هيئات  وتشجيع  املؤسس ي،  التحكيم  دور  بتفعيل  الباحث 

بكافة الروافد العلمية والقانونية واملالية والكوادر الالزمة ملواكبة ومعاصرة هيئات ومراكز التحكيم الدولية  

 املنتشرة على مستوى العالم. 

 

  : املراجعقائمة 
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 من املمارسات غري املشروعة محاية سوق براءات االخرتاع يف الكويت

 )بني عناصر احلماية القانونية واآلثار الصناعية والتجارية(

Protecting the Kuwaiti patent market from Illegal Practices 
(The Elements of Legal Protection; Industrial & Commercial Effects) 

 KILAWماجستير في قانون الشركات من كلية القانون الكويتية العاملية ، أ. هشام عماد العبيدان

Hesham Emad Al-Obaidan, The Kuwait International College of Law (KILAW). 

 

 

 

Abstract: 

The research is summarized, from a commercial perspective, in the study of the illegal practices 

that may arise in the patent market; which is counterfeit, trading in Counterfeit, fabrication of a 

patent via misleading statements. 

The focus was on the Kuwaiti Patent Law No. 4 of 1962, which described a group of practices 

with the aim of prohibiting them. Therefore, this research came as an attempt to refute these 

practices and extract the defects of the clauses of the law facing them. 

One of the most important objectives of this research was to determine the industrial & 

commercial effects of each illegal practice separately, then to propose the legislative 

confrontation that would ensure that it is addressed according to the severity of its effects. 

Key words: Patent, Innovation, Counterfeit, Counterfeit Trading, Patent Fabricating. 
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 : امللخص

في سوق   تنشأ  قد  التي  املشروعة  غير  للممارسات  تجارّيٍ  من منظوٍر  الدراسة  في  البحث  ص موضوع  يتلخَّ

لة. براءات االختراع؛ وهي تقليد  ِ
ّ
ضل

ُ
 االختراع أو االتجار به أو اصطناع براءة اختراع وهمية عبر البيانات امل

ز البحث في القانون الكويتي الخاّصِ ببراءات اال 
َّ
، والذي قام بتوصيف مجموعٍة  1962لعام  4ختراع رقم ترك

اج عيوب النص  من املمارسات بهدف حظرها، لذلك جاء هذا البحث كمحاولٍة لتفنيد هذه املمارسات واستخر 

 القانوني املواِجه لها. 

حدة، ثم  وقد كان من أهّمِ غايات البحث، تحديد اآلثار الصناعية والتجارية لكّلِ ممارسة غير مشروعٍة على  

 لخطورة آثارها. 
 
ي لها وفقا  اقتراح املواجهة التشريعية التي تكفل التصّدِ

د، اصطناع براءة اختراع.  الكلمات املفتاحية:
َّ
قل
ُ
د، سوق امل

َّ
قل
ُ
 براءة االختراع، ابتكار، تقليد، اتجار بامل

 

 :املقدمة

 َ
َّ

وا َللا
ُ
ون

ُ
خ
َ
 ت

َ
َمُنوا ال

َ
ِذيَن آ

َّ
َها ال يُّ

َ
ُموَن﴾ صدق هللا العظيم   قال تعالى: ﴿يا أ

َ
ْعل

َ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
ْم َوأ

ُ
اِتك

َ
َمان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ

َ
ُسوَل َوت  . 1َوالرَّ

، حيث إنَّ ُيعاني القطا
 
ع الصناعي والتجاري في أية دولة إذا كانت الحماية القانونية لالختراعات فيه ضعيفة

ع القادرة  السلعة  هي  تكون  ثم  الصناعة،  في  لالستغالل   
ٌ
قابلة االختراعات  كان  هذه  فإذا  التجارة،  تحريك  لى 

، فإنَّ املعايير األخالقية  التاجر أو املستهلك غير واثٍق من أصالة االختراع الذي يتعامل به أو من  
 
وجوده أصال

، وينتهي األمر بانتشار مناٍخ طارٍد لتسجيل االختراعات واستغاللها في الدولة.   للصناعة والتجارة تهتزُّ

َرى  بناء  عليه، فإنَّ االخترا
َ
شت

ُ
َباُع وت

ُ
ل إلى سلعٍة ت ، يتحوَّ ع الذي ينشأ على شكل ابتكاٍر ذهنّيٍ وتطبيٍق شخص ّيٍ

راءات االختراع؛ تلك السوق الذي تنبع منها هوية البيئة الصناعية والتجارية للدولة، ويستند عليها  في سوق ب

ز الصناعة الوطنية ومستوى تنافسيتها.   مقدار تميُّ

على مجموعٍة من املمارسات غير املشروعة    1962لعام    4براءات االختراع الكويتي رقم  لذلك، فقد نصَّ قانون  

 هذه املمارسات في تقليد براءة اختراٍع قائمٍة أو االتجار بها أو اصطناع    التي تصل إلى حدود
 
الجرائم، ُمخَتِصَرا

 وجود براءة اختراٍع وهميٍة عبر بياناٍت مضللٍة. 

ي املذكور هو صدوره منذ عشرات العقود، حيث إنَّ الزمن قد تغير، وتغيرت معه  لكن مشكلة القانون الكويت

  أساسيات سوق براءات االخ
 
 أكثر سهولة

 
ا جعل من ممارسات تقليد االختراع أو اصطناع براءٍة عنه أمرا تراع، ممَّ

 
 .27القرآن الكريم، سورة األنفال، اآلية   1
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ر وسائل االتصال وسهولة التقليد على باستخدام تقنيات   بالنظر إلى تطوُّ
 
الحاسوب والذكاء    وأصعب مالحقة

 االصطناعي. 

ت في ق  بناء  عليه، يأتي هذا البحث كمحاولٍة لتوضيح الثغرات التي تبدَّ
 
انون براءات االختراع الكويتي، خوفا

مسيرة   ُض  ُيقّوِ الذي  األمر  البراءات،  واصطناٍع  لالختراع  تقليٍد  ساحة  إلى  الكويتي  البراءات  سوق  انقالب  من 

 
 
 حاجزا

ُ
 .2035أمام تحقيق رؤية كويت جديدة التنمية، وَيِقف

ه   ا:  وقد وضعنا نصب أعيننا اإلجابة على عدٍد من التساؤالت، ومن أهّمِ

ما هي صعوبات إثبات ممارسات تقليد االختراعات واصطناع البراءات بالنظر إلى النص القانوني التقليدي   -

مة؟  واألساليب الحديثة املتقّدِ

املو  - محكمة  أمام  األمور  ستجري  غير  كيف  املمارسات  عن  للمسؤولية  والنفي  اإلثبات  بخصوص  ضوع 

 االختراع؟ املشروعة التي قد تطال سوق براءات 

براءات   - سوق  في  املشروعة  غير  املمارسات  انتشار  على  ب  ستترتَّ التي  والتجارية  الصناعية  النتائج  هي  ما 

 االختراع الكويتي؟  

 : أهداف البحث

ذا الخصوص، بغرض تسليط الضوء على الثغرات والنواقص مع  تحليل ونقد نصوص القانون الكويتي به .1

 املمارسات غير املشروعة في سوق براءات االختراع. إسقاطها على كيفية تنفيذ 

 توضيح أثر هذه املمارسات على البيئة الصناعية والتجارية لهذا السوق.  .2

يتالءم مع طبيعة املمارسات غير  اقتراح مجموعٍة من التعديالت الهادفة إلى معالجة القصور التشريعي بما   .3

 املشروعة في الزمن التكنولوجي الذي نعيش.

 : البحثأهمية 

تظهر أهمية البحث من خالل الحلول القانونية التي سنقترحها ملواجهة تشويه سوق سمعة براءات االختراع  

ي وضع اللبنة األولى في قدرة االقتصاد الكويتي على االنطالق    عن املوارد الكويتي، وهذا سيؤّدِ
 
نحو التمكين بعيدا

والسيول املوارد  من   
 
مزيدا الدولة  ومنح  استقطاٍب  النفطية،  نقطة  يجعلها  بشكٍل  والتجارية  الصناعية  ة 

للمخترعين وأصحاب رؤوس األموال الراغبين باالستثمار على مستوى تنافس ّيٍ عاٍل، هذا األمر يتناسب مع البيئة  

 لكويت، ومع رؤاها املستقبلية.املصرفية والضريبية املرنة في ا

 : منهج البحث

 لَيْين:سنعتمد في بحثنا على املنهَجْين التا



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
98 

النقدي؛   ➢ التحليلي  الوصفي  للممارسات  املنهج  املذكور  القانوني  التوصيف  إسقاط  بغرض 

اصطناع   أو  االختراعات  تقليد  ممارسات  خاللها  من  يتم  التي  الواقعية  الكيفية  على  املشروعة  غير 

ناعية  ت في عصرنا هذا؛ بغرض بيان ثغرات هذا النص في ضوء عصرنا التكنولوجي واآلثار الصالبراءا

 والتجارية لهذه املمارسات. 

إنَّ الهدف من املعالجة التحليلية النقدية ستكون استنتاج مجموعٍة من  املنهج االستنتاجي؛   ➢

 ءات االختراع الكويتي. التعديالت القانونية الواجبة للوصول إلى حمايٍة متكاملٍة لسوق برا

 : إشكالية البحث

ة ممارسات تقليد االختراعات أو اصطناع البراءات بغرض حماية  "ما هي الصورة القانونية املثالية ملواجه

 سوق براءات االختراع في الكويت؟" 

 

 : مخطط البحث

 "سرقة االبتكار " املبحث األول: تقليد االختراع

 يد االختراع املطلب األول: العنصر املادي لتقل

 املطلب الثاني: العنصر املعنوي لتقليد االختراع

 الثالث: اآلثار الصناعية والتجارية لتقليد االختراعاملطلب 

د
َّ
قل
ُ
 " تجارة التقليد" املبحث الثاني: اإلتجار باالختراع امل

 املطلب األول: العنصر املادي لالتجار باالختراع 

 ر باالختراع املطلب الثاني: العنصر املعنوي لالتجا 

 لالتجار باالختراعاملطلب الثالث: اآلثار الصناعية والتجارية 

 " تضليل سوق براءات االختراع عبر البيانات" املبحث الثالث: اصطناع البراءة 

 املطلب األول: العنصر املادي الصطناع البراءة 

 املطلب الثاني: العنصر املعنوي الصطناع البراءة 

 صناعية والتجارية الصطناع البراءة املطلب الثالث: اآلثار ال
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 "سرقة االبتكار " يد االختراعتقل: املبحث األول 

سنرى كيف وضع املشرع الكويتي توصيف ممارسة تقليد االختراع ضمن عناصٍر ماديٍة )املطلب األول(، ثم 

د ضمن عناصٍر معنويٍة )املطلب الثاني(، وأ ِ
ّ
قل
ُ
 سنبحث فيما  كيف اشترط أن يكون عليه قصد الشخص امل

 
خيرا

 املمارسة على البيئة الصناعية والتجارية في الكويت )املطلب الثالث(. سَينُتُج عن نجاح تنفيذ هذه  

 العناصر املادية لتقليد االختراع :  املطلب األول 

 توصيف الفعل التالي:  1962لعام  4جاء في قانون براءات االختراع الكويتي رقم 

د"كلُّ َمْن  
َّ
 لهذا القانون"   ُمِنَحْت عنه براءٌة   راعٍ موضوَع اخت  قل

 
 يعاقب  1وفقا

 
، واعَتَبر القانون هذا الفعل جريمة

ن"عليها:   العقوبَتيْ ن  يْ أو بإحدى هاتَ ، 2"بالحبس مدة  ال تزيد عن سنٍة وبغرامٍة ال تزيد على خمسة آالف دينار 

 .3"جريمة التقليد" بالتالي يمكن وصف هذه املمارسة بـ: 

 اع وفق املشرع الكويتي تبدو كالتالي:إنَّ العناصر املادية ملمارسة تقليد االختر بناء عليه، ف

 من حيث "تقليد" وليس "تشابه في الوظيفة" ➢
 
د واضحا ِ

ّ
قل
ُ
؛ يجب أن يكون فعل الشخص امل

نفس   بتوظيف  الشخص  هذا  يقوم  كأن  األصلي؛  باالختراع  املوجود  االبتكار  باستنساخ  يقوم  كونه 

املوجو  آلٍة  البرمجيات  خدمة  في  سابٍق  باختراٍع  هذه  دة  مخترع  من  تنازٍل  على  الحصول  دون  دٍة 
َّ
ُمقل

 . 4البرمجيات 

لكن في حالة اختالف البرمجيات املبتكرة مع وجود تشابٍه في الوظيفة النهائية لالختراع؛ كأن يكون  

براءة بحّدِ ذاته طاملا  الهدف املشترك هو تسريع عملية تكرير النفط، فإنَّ كل من االختراَعْين يستحقُّ  

 
 
 مستحدثة

 
 صناعية

 
ة  5ابتكر كلٌّ منهما وسيلة ه من الطبيعي أن تنطوي التكنولوجيات على ِعدَّ ، حيث إنَّ

 . 6براءات اختراٍع كما وصفت املحكمة العليا في الواليات املتحدة 

 
 . 1962لعام   4براءات االختراع الكويتي رقم ، قانون 1-46املادة  1
 نون براءات االختراع الكويتي.، قا1-46املادة  2
، عام 4مطماطي، راوية، انتهاك حقوق مالك براءة اإلختراع: جريمة التقليد، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة أفلو، الجزائر، العدد   3

 .242، الصفحة 2019
 خترع طالب تسجيل براءة االختراع، لدى:في حقوق امل  ينظر 4

جامعة عبيدات، مؤيد، وأبو مغلي، مهند، سلطات طالب تسجيل براءة االختراع أثناء مدة الحماية املؤقتة وأثرها على حقوق الغير، مجلة الحقوق، 

 . 2010، مارس 1، العدد 34الكويت، املجلد 
 ويتي.، قانون براءات االختراع الك1املادة  5

 في شروط منح براءة االختراع لدى: ينظر

، 2005، ديسمبر  4، العدد  29الرشيدي، جديع، الشروط املوضوعية لبراءات االختراع في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد  

 .69الصفحة 
6 "… technology covered by one or more of  Teleflex's patents…". See:KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., Supreme Court of United 

States, April 30, 2007. 



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
100 

ي أن  ؛ ليس من الضرور تقليد "موضوع" االختراع ينشأ حتى في حالة تغيير "شكل" االختراع ➢

حذافير والتفاصيل الدقيقة، بل يكفي أن يكون في موضوع االختراع، أي أن يتمَّ تقليد  يكون التقليد بال

"التقنيات  فكرة االبتكار األساسية والتي هي جوهر االختراع، وهو ما ظهر في عصرنا الحالي على شكل:  

دة"  
َّ
قل

ُ
 ة االبتكار األصلي. ، والتي تقوم على ذات فكر Counterfeit Technologies"1"امل

  
 
 إلى ديزٍل، فأخذ التقليد شكال

 
 لتكرير املشتقات النفطية وتحويلها مباشرة

 
، إذا كان اختراع آلة

 
فمثال

د جميع املعادالت  
َّ
قل
ُ
 لالختراع األصلي، لكن، وفي نفس الوقت، يستخدم االختراع امل

 
 ُمغايرا

 
 وهيكال

 
ال ِ
ّ
ُمضل

ُبِنَي عل  بممارسة    يها االبتكار األصلي،واآلليات األساسية التي 
 
 مشموال

 
د ُيعتبُر تقليدا

َّ
قل
ُ
فإنَّ االختراع امل

 التقليد غير املشروع.

مثل    
 
ظهورا أقل  أشكال  تأخذ  قد  التقليد  ممارسة  أنَّ  إلى  االنتباه  املوضوع  قاض ي  على  يجب  كما 

ية  ملحكمة الجزئية في وال التي تستند على تقليد الفكر األساس ي كما أشارت ا "Simulation""املحاكاة" 

؛ ويمكن طرح مثال على املحاكاة باالستناد على منهج الذكاء االصطناعي في  20192لوزيانا األمريكية عام  

أكثر   املباشر  التقليد  أو  التزوير  او  االستنساخ  ممارسات  تكون  بينما   ،
 
مسبقا موجود  روبوت  اختراع 

 .
 
 وضوحا

فإذا لم يكْن لدى املخترع األصلي براءة  ؛  وفق القانون   أن يكون لالختراع براءة اختراٍع صادرةٍ  ➢

ه بالحماية القانونية الختراعه وفق قانون براءات االختراع.  ه يخسر حقَّ  اختراع، فإنَّ

في    تفصل  التي  التفصيلية  صية  التخصُّ األمور  بعض  تقدير  املوضوع  قاض ي  على  سيصعب  الواقع،  وفي 

، فيما سيكون دور القاض ي لقضائية ستحسم  موضوع االختراع؛ ولذلك فإنَّ الخبرة ا هذه املسائل بشكٍل أساس ّيٍ

 بعد أن أصبح التقليد باستخدام الذكاء االصطناعي أكثر  
 
 على االستشهاد بتقرير الخبرة، خاصة

 
 فعليا

 
قاصرا

 من السابق
 
ة
َّ
 وأعلى دق

 
 .3سهولة

ختراع األصلي من عدمه،  جود تقليد لال فيما نرى أنَّ على قاض ي املوضوع أن ُيساهَم أكثر في تقدير مدى و 

 كالتالي:  -من وجهة نظر شخصية– وذلك عبر قياس فعل التقليد بمقياس: "سرقة االبتكار"، الذي نراه  

للمعالجة   سرقة بالتفصيل أو املجمليظهر الفرق بين التقليد املوضوعي وبين التشابه البسيط في وجود  

 عالجة.مُّ عبرها امل؛ أي باآللية األساسية التي تتاملوضوعية

 
1 Bansal, Dipika, Swathi Malla, Kapil Gudala, and Pramil Tiwari, Anti-counterfeit technologies: a pharmaceutical industry 

perspective, Scientia pharmaceutica, Vol. 81, No. 1, 2013, page 1. 
2 SIP TECHNOLOGIES, LLC v. Spear, United States District Court, E.D. Louisiana, January 11, 2019. 
 حتى أنَّ بعض الفقه اعتبر أنَّ قانون براءات االختراع قد انتهى كما كنا نعرفه، راجع:  3

Dornis, Tim W, Artificial Intelligence and Innovation: The End of Patent Law as We Know It, forthcoming, Yale J. Law & Technology, 

Vol. 23, 2020. 
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وفق املثال، إذا كان كال االختراع في موضوع تكرير النفط، وكانا يستخدمان ذات التقنية التي تعتمد على  

 في االختراَعْين، فإنَّ كل هذه  
ٌ
العميلة ونتيجتها واحدة نٍة، وحتى أنَّ سرعة  نٍة ومعادلٍة كيميائيٍة ُمعيَّ حرارٍة ُمعيَّ

د وجود تقل ِ
ّ
 األصلي. يٍد لالختراع العوامل تؤك

 العنصر املعنوي لتقليد االختراع : املطلب الثاني

َيظَهُر العنصر املعنوي املطلوب لقيام ممارسة تقليد موضوع االختراع من معنى فعل التقليد، والذي هو  

العقوبة   تقع  حتى  العام  الجنائي  القصد  وجود  ب 
َّ
تتطل التقليد  ممارسة  أنَّ  أي  ؛  شّكٍ بال  مقصوٌد  على  فعٌل 

 
ُ
د. الشخص امل ِ

ّ
 قل

د، وهو: ِ
ّ
قل
ُ
ر القصد في الشخص امل

ُّ
 بخصوص توف

 
 لكن التساؤل الذي يثور دائما

أال ُيمكن أن تتبادر لذهن الشخص ذات فكرة االبتكار موضوع االختراع؟ أال يمكن أن يحدث توارد خواطٍر  

 بين املخترع وشخٌص آخر ال يعرفه؟

 غير مشروعٍة؟ ل الشخص الثان كيف يمكن حينئٍذ أن يعتبر القانون فع
 
 ي ممارسة

 منهم يصل إلى ذات النتائج  
 
رين، حيث إنَّ كثيرا ِ

ّ
الحقيقة أنَّ توارد الخواطر أمٌر شائٌع في مجتمع العلماء واملفك

وتتبادر لذهنه ذات األفكار واالبتكارات، ولذلك فإنَّ حماية املشرع لحّقِ املخترع تستند باألساس على األسبقية  

 االختراع. بتسجيل

نا نكون أمام االحتماالت التالية:   لكن في حال وجود اختراع مطابٍق في موضوعه الختراع سابق، فإنَّ

ِ اختراٍع في دولٍة مختلفٍة عن األخرى  ➢
؛ في هذه الحالة، فإنَّ النطاق الجغرافي أن يتمَّ تسجيل كل 

، وال ُيعتبُر املخترع الثاني ُمق 
 
 حتى لحماية االختراع يكون مختلفا

 
دا ِ

ّ
 يثبت العكس.ل

الجديد ➢ االختراع  مراجع  أحد  املتشابه  االختراع  يكون  االختراع 1أن  م  ُيقّدِ أن  يجب  فهنا  ؛ 

 له. 
 
 لالختراع األصلي الذي ُيعتبر مرجعا

 
 الجديد تطويرا

َعاِمُل الكويت  يوجد استثناٌء وحيٌد لهذه القاعدة في الكويت، وهو   ➢
ُ
إذا كانت الدولة األجنبية ت

َيحِمَي فكرة  املثل بخصوص حماية االختراعات  معاملة أن  األجنبي  للمخترع  يحقُّ  الحالة  هذه  ؛ ففي 

م بطلب   م بطلب التسجيل في دولته األجنبية، بشرط أن يتقدَّ ه يكون قد تقدَّ اختراعه في الكويت رغم أنَّ

 .2الحماية في الكويت خالل سنٍة من تقديم طلب التسجيل في دولته 

 
 في هذا املوضوع، لدى ينظر 1

Curry, John O., Avoiding Responsibility: The Case for Amending the Duty to Disclose Prior Art in Patent Law, Washington Law 

Review, Vol. 95, No. 2, 2020, 1031. 
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.50املادة  2
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الختراع األول، ثم يطلب الشخص الثاني تسجيل االختراع فيتفاجأ بوجود  أن يتمَّ تسجيل ا ➢

د على الشخص الثاني،  مخترٍع قد سبقه بتسجيل ذات املوضوع ِ
ّ
قل
ُ
؛ فهنا ال يقوم توصيف الشخص امل

 فهي حالة توارد أفكار متتالية.

اختر  ➢ ملوضوع  ُمطاِبٍق  ٍل  ُمسجَّ اختراٍع  بوجود  علمه  بعد  الثاني  الشخص  يقوم  اعه، أن 

 
ً
طاِبق هذا، أو بتغييره شكليا

ُ
؛ كلُّ هذا بغاية تضليل وزارة التجارة ومن ثمَّ دفعها  باستغالل اختراعه امل

لتسجيل االختراع املطابق تحت اسٍم وشكٍل جديٍد لكن في نفس املوضوع، ففي مثل هذه الحالة يقوم  

د على هذا الشخص الثاني.  ِ
ّ
قل
ُ
 توصيف الشخص امل

باعه لتقرير قيام العناصر املعنوية  وبالنتيجة، يبدو ل ِ
ّ
نا أنَّ املعيار األساس ي الذي يجب على قاض ي املوضوع ات

ب توفر األركان التالية:  
َّ
 في ممارسة التقليد، هو "سوء النية"؛ وهو ما يتطل

 ، على أن تقوم قرينة العلم في حاالت مثل: العلم بوجود اختراٍع سابٍق مطابٍق  ➢

ٍل، ثم محاولة بيعه للمنشآت الصناعية دون طلب  صناعة اختراٍع مطابٍق ال  • ختراٍع أصلّيٍ ُمسجَّ

 تسجيله، أو 

ٍل يدلُّ على   • ِ
ّ
ٍل سابٍق، لكن بشكٍل جديٍد ُمضل تقديم طلب تسجيل اختراٍع مطابٍق الختراٍع ُمسجَّ

 وجود قصٍد لدى الشخص بتضليل سلطات التسجيل، أو

طلٍب ثاٍن لنفس موضوع االختراع لكن بشكٍل  تقديم طلب تسجيٍل الختراٍع ُمطاِبٍق، ثم تقديم   •

ل. ِ
ّ
 ُمضل

 رغم هذا العلم. القيام بتقليد موضوع االختراع عن قصد ➢

 * يمكن إبداء أهم املالحظات على عناصر جريمة تقليد االختراع، فيما يلي:

أنَّ جريمة تقليد االختراع ليست مشروطة بنجاح النتيجة بخصوص عنصرها املادي؛ أي أنَّ   ➢

 الفاعل ينصب على واقعة التقليد، بغّضِ النظر عن مدى نجاح التقليد في الواقع العملي.تجريم 

أنَّ العنصر املعنوي للجريمة هو القصد الجنائي العام وهو التقليد املقصود، دون اشتراط أي   ➢

، بل
 
د مثال

َّ
للتجريم  يكفي    قصد جنائي خاص؛ فال ُيشترط قصد املنافسة غير املشروعة عبر االختراع املقل

 .
 
 أن يكون التقليد مقصودا

بالنسبة للعالقة السببية، فيكفي لقيامها أن يتمَّ إثبات وقوع التقليد بسبب الفعل املقصود   ➢

 للفاعل.
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 اآلثار الصناعية والتجارية لتقليد االختراع :  املطلب الثالث

عليه االختراع باألساس من    األصلي الذي استنديمكن اختصار فكرة تقليد االختراع بسرقة موضوع االبتكار  

سِبِه لنفسه، واستغالله بغير  
َ
صِدِه تقليَدُه، ون

َ
د بوجود االختراع السابق، وق ِ

ّ
قل
ُ
ناحية الفعل، وبعلم الشخص امل

.  حّقٍ

الصناعية   آثارها  أنَّ   
َّ
إال املحكمة،  أمام  بسيٍط  نظرّيٍ  شكٍل  على  تظهر  واملعنوية  املادية  العناصر  هذه 

ي إلى الطعن في سمعة املخترع الوطني وتضرُّ بسوق براءات  التجارية قد تكون  و  ، فهي تؤّدِ
 
 وتعقيدا

 
أكثر عمقا

 فيها.
 
نٍة إذا كانت ممارسة التقليد منتشرة  االختراع، فالشركات ستخش ى شراء االختراعات في دولٍة ُمعيَّ

ن من الث  - كممارسٍة غير مشروعٍة -حيث إنَّ التقليد  
َّ
ها تنقلب من دولٍة  قافة الصناعية للدإذا تمك ولة، فإنَّ

 سوداء  
 
دٍة، األمر الذي َيطَعُن في هوية الصناعة الوطنية، ويجعل من السوق الصناعية سوقا ِ

ّ
رٍة إلى ُمقل ُمصّدِ

وهكذا   االختراع،  براءات  وانتهاك  االبتكارات  االختراع"  لسرقة  براءات  قوة   the strength of the …""تنهار 

…"patents1  .في الدولة 

ن ال تشمل هذه الرؤية السلبية للتقليد تطوير االختراع أو ابتكاَر طرٍق جديدٍة لصناعته، بل إنَّ عملية  لك

 التطوير هي بحّدِ ذاتها ابتكاٌر أصيٌل.

 في هذا العصر نتيجة سهولة تنفيذه عبر برامج وتطبيقات الحاسوب،  
 
 كبيرة

 
وقد نال تقليد االختراعات أهمية

ة اآللة؛ األمر الذي  حتى باستخدام روبوتأو  
َّ
ات الذكاء االصطناعي التي تعمل بمحاكاة الذكاء البشري لكن بدق

 جعل من املمكن للروبوت أن يقوم بتقليٍد عميٍق لالبتكار بحيث ال يمكن تمييزه عن األصلي.

 من جهة، وصعَّ 
 
 وسهال

 
 رائجا

 
الواقع، جعل من مسألة تقليد االختراعات أمرا قة أو  ب من مهمة املالحهذا 

 الضبط من جهة أخرى. 

التنفيذية والتشديد القضائي على وقائع تقليد االختراعات هي  التشريعية واملالحقة  بالتالي، فإنَّ املواجهة 

ب إعادة التفكير في عقوبة تقليد االختراعات  
َّ
 لحماية سمعة الصناعة الكويتية، األمر الذي يتطل

ٌ
أموٌر ضرورية

 .2عاصرةٍ بطريقٍة م

(  5( والغرامة التي ال تزيد على خمسة )2ه، فإنَّ العقوبة الحالية التي ال تتجاوز الحبس لسنتين )بناء  علي

 غير  
ٌ
 لقاض ي املوضوع الذي يستطيع الحكم بعقوبة الغرامة فقط، وهي عقوبة

ٌ
 تخييرية

ٌ
آالف دينار، هي عقوبة

 ها بفعل التكنولوجيا. كاب الجريمة وانتشار رادعٍة في يومنا هذا بالنظر إلى سهولة وإتقان ارت

 
1 CRANE SEC TECHNOLOGIES, INC. v. Rolling Optics, United States District Court, D. Massachusetts, February 3, 2017. 

 حول النظرة املعاصرة لقوانين براءات االختراع، راجع: 2

Charest, Nicolas, A contemporary tour d’horizon of global patent law, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2020). 
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د: املبحث الثاني
َّ
قل
ُ
 " تجارة التقليد" االتجار باالختراع امل

املادية   عناصرها  في  البحث  علينا  د، 
َّ
قل
ُ
امل باالختراع  اإلتجار  ملمارسة   

 
شاملة القانونية  الرؤية  تكون  حتى 

 ة )املطلب الثالث(. آثارها الصناعية والتجاري )املطلب األول(، ثم املعنوية )املطلب الثاني(، ثم في 

د:  املطلب األول 
َّ
قل
ُ
 العنصر املادي لالتجار باالختراع امل

 نصَّ القانون الكويتي على توصيف الفعل التالي:

دةٍ   حاَز بقصد االتجارأو    اسَتْوَرَد من الخارجأو    للتداول أو    عرض للبيعأو    باَع "كلُّ َمْن  
َّ
... متى   بمنتجاٍت ُمقل

 
 
ال ... ُمسجَّ الكويت" كان االختراع  في  د  1  حدَّ

ُ
امل تنشأ فيما يخصُّ االختراع  املمارسة  أنَّ  التأكيد على  ، وهنا يجب 

، ذلك في ظّلِ  
ٌ
 خاصة

ٌ
املوصوف ببراءة اختراٍع سابقٍة، وال يشمل أيَّ اختراٍع آخٍر ُمرتبٍط به إذا لم تصدْر له براءة

 .2مبدأ وحدة االختراع 

 م  وقد
 
 بحّدِ ذاتها عن تقليد موضوع االختراع، وعاقبها بذات عقوبة  اعتبر املشرع هذه املمارسة جريمة

 
ستقلة

 .3ممارسة التقليد 

د، كالتالي:
َّ
قل
ُ
 ويمكن لنا تحليل العناصر املادية ملمارسة االتجار باالختراع امل

للبيع ➢ د 
َّ
قل
ُ
امل االختراع  الحالة  عرض  هذه  في  يكفي  رفوف  ؛  على  د 

َّ
قل
ُ
امل االختراع  وضِع  َد  ُمجرَّ

سٍة بغرض البيع، دون ضرورة أن يتمَّ البيع بالفعل.العرض ف  ي متجٍر أو مؤسَّ

د ➢
َّ
قل
ُ
د أو شخٌص آخر آل إليه االختراع بيع االختراع امل ِ

ّ
قل
ُ
؛ وهنا يكون البائع هو ذاته الشخص امل

د عبر التداول.
َّ
قل
ُ
 امل

د ➢
َّ
قل
ُ
ن البيع والشراء أو عرض البيع أ  ؛تداول االختراع امل  تتضمَّ

ٌ
و الشراء بغرض  وهي ممارسة

 املضاربة على سعر االختراع أو استثمار األموال عبر استغالل قيمته. 

د من الخارج ➢
َّ
قل
ُ
د من جهٍة أجنبيٍة استيراد االختراع امل

َّ
قل
ُ
؛ في هذه الحالة يتمُّ شراء االختراع امل

الستيراد حتى يع أو بيعه أو تداوله، وفي جميع األحوال يكفي فعل اعبر طريق االستيراد، ثم عرضه للب

 تقوم املمارسة غير املشروعة.

االتجار ➢ بقصد  األحيان،  الحيازة  في معظم  السابقة  األفعال  كلَّ  تستغرق  التي  الحالة  وهي  ؛ 

اال  هذا  بحيازة  املستوِرد  أو  املتداِول  أو  البائع  أو  د 
َّ
قل
ُ
امل االختراع  عارض  يقوم  ليس حيث  ختراع، 

 
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.3-46املادة  1
يل البحث  الدراسات املقارنة، مركز ج  مصدق، خيرة، مبدأ وحدة االختراع ومكانته في النظام القانوني لبراءة االختراع: دراسة مقارنة، مجلة جيل 2

 . 11، الصفحة 2020، يناير 10العلمي، طرابلس، لبنان، العدد 
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.46املادة  3
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؛ وهي بيعه بهدف تحقيق الربح من الفرق بين سعر الشراء  الستخدامه الشخص ي بل بغايٍة واضحٍة تمام
 
ا

 وسعر البيع، وهي الغاية األساسية لعملية االتجار. 

العنا في هذه  الثغرة  أنَّ   
َّ
إال د، 

َّ
قل
ُ
امل في ذكر حاالت االتجار باالختراع  الكويتي  ع املشرع  صر  وعلى الرغم توسُّ

 و الشراء أو قصد تنفيذ هذه الصفقة.املادية هي أنَّ جميعها يحمل معنى صفقات البيع أ

ٍد بشكٍل صريٍح أو أن يضعه على رفوف العرض أو حتى 
َّ
فمن غير املنطقي أن يقوم املتجر ببيع اختراٍع ُمقل

قين صة لتنفيذ    يقوم بتخزينه في مخازنه، بل ما يقوم به املتجر هو استغالل شبكٍة من املسّوِ واملخازن غير املرخَّ

 اٍر من السرية. هذه العمليات في إط

د بشكٍل  
َّ
قل
ُ
بناء  عليه، كان من األفضل أن ينصَّ املشرع الكويتي على توصيف القيام باالتجار باالختراع امل

 مباشٍر أو غير مباشٍر.  

د: املطلب الثاني
َّ
قل
ُ
 العنصر املعنوي لالتجار باالختراع امل

د، علينا بخصوص الع
َّ
قل
ُ
 تحليل النص التالي:ناصر املعنوية لالتجار باالختراع امل

دٍة ...
َّ
مع    "كلُّ َمْن باَع أو عرض للبيع أو للتداول أو اسَتْوَرَد من الخارج أو حاَز بقصد االتجار بمنتجاٍت ُمقل

 في الكويت" علمه بذلك
 
ال الستئناس بإحدى أحكام محكمة  ، ويمكن في هذا املجال ا 1، متى كان االختراع ... ُمسجَّ

 .2"ضرورة وجود التقليد والعلم به" سة التقليد في املنتجات من حيث: التمييز بخصوص قيام ممار 

، كالتالي:  بناء  عليه، يمكننا تحديد العناصر املعنوية وفق كّلِ فعٍل مادّيٍ

، ويقوم اإلثبات  االختراعقصد العرض للبيع مع العلم بتقليد  ؛ يجب أن يثبت  العرض للبيع ➢

أحد املتاجر مع إعالن سعره، لكن في هذه الحالة ال تقوم  بموجب قرائن مثل عرض االختراع على رفوف  

 املمارسة غير املشروعة إذا أثبت الشخص العاِرض: 

 وليس   •
 
 على رفوف العرض في متجره خالل مرحلة الصيانة مثال

 
د كان موجودا

َّ
قل
ُ
أنَّ االختراع امل

 عرضه للبيع، أو  بغاية

بأنَّ االختراع كان • ه لم يكْن يعلم  أنَّ أثبت      إذا 
 
 ُمرفقا

 
البضائع معها اختراعا ، كأن تحمل 

 
دا

َّ
ُمقل

.
 
 أبدا

ٌ
 ببراءٍة رسميٍة ال تحمل على الشّكِ بأنها مزورة

البيع ➢ وهذا  قصد  ٌد، 
َّ
ُمقل ه  بأنَّ عاِلم  وهو  االختراع  لبيع  للشخص  نية  وجود  يثبت  أن  يجب  ؛ 

ي الشخص  اإلثب  لقاء بيعه، لكن تنتفي  ات يقوم بتوافر ظروٍف وأركاٍن مثل وجود عقد بيع أو تلّقِ
 
ُمقاِبال

  .
 
 املمارسة غير املشروعة إذا أثبت الشخص أنه قد قام بالتبرُّع بهذا االختراع في أوجه البر واإلحسان مثال

 
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.3-46املادة  1
 . 1988- 1- 18، جلسة 1987، لعام 161محكمة التمييز الكويتية، طعن جزائي رقم  2
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بشكٍل تداولّيٍ الختراٍع   ؛ في هذه الحالة يجب إثبات وجود قصد البيع أو الشراءقصد التداول  ➢

 
َّ
ُمقل ه  بأنَّ  

 
مسبقا املتداِول   

ُ
أسعار  َيعِرف على  املضاربين  أحد  مخزن  في   

 
موجودا االختراع  يكون  كأن  ٌد، 

نفي   املتداِول  بإمكان  لكن  وبيعه،  التداُول  على  بطرحه  املضارب  هذا  يقوم  ثم  الكهربائية،  البضائع 

ه قام بتسليم   االختراع لشخٍص آخر ليس بهدف تداُوِلِه، بل لتسليمه له على املسؤولية عنه إذا أثبت أنَّ

.  سبيل 
 
 األمانة مثال

تنفيذ صفقة قصد االستيراد ➢ املعنوية من قصد  العناصر  ذات  املمارسة  تنطبق على هذه  ؛ 

.
 
دا

َّ
 االستيراد مع معرفة كون االختراع ُمقل

 املعنوية، وهي: ؛ اختصَّ املشرع ممارسة الحيازة بمجموعٍة من العناصر الحيازة ➢

د وجود االختراع ف •  بمجرَّ
ٌ
ي حوزة الشخص، ويمكن نفي هذا األمر عبر  قصد الحيازة، وهي ثابتة

ه أحد الحاقدين على التاجر في مخزنه   إثبات عدم علم الشخص بوجود االختراع في حوزته، كأن يدسُّ

 .
 
 في الليل مثال

 بعد الشراء وبهدف البيع  الحيازة بقصد االتجار؛ وهذا يعني أنَّ الحيازة يجب أ •
 
ن تكون مثال

 ذا األمر إذا أثبت أنَّ الحيازة كانت بغرض االستخدام الشخص ي.بربح، ويستطيع التاجر نفي ه

باالختراعات   باالتجار  همين  املتَّ كلَّ  االتجار، فإنَّ  املعنوية وأهمها قصد  العناصر  وفي ظّلِ اشتراط كل هذه 

هم َم  دة سَيزُعُموَن أنَّ
َّ
قل
ُ
ملمارسات غير  ْن يستخدمونها ألغراٍض شخصيٍة، ذلك في الوقت الذي تجري فيه هذه اامل

 املشروعة من وراء الستار. 

 ال  
ٌ
د من جهٍة تجاريٍة، هو قرينة

َّ
فيما كان من األفضل للمشرع الكويتي أن َيعَتِبَر أنَّ مجرد حيازة االختراع املقل

 الذي كان سُيَساِهُم في تسهيل إثبات العناصر املعنوية. تقبل إثبات العكس على قيام قصد االتجار، األمر 

 بداء أهم املالحظات على عناصر جريمة االتجار باالختراع، فيما يلي: * ويمكن إ

بالنسبة لعناصر التجريم املادية، لم ينص القانون على عديد من التصرفات التجارية التي قد  ➢

د؛ مثل اإليجار، وهنا يمكن تفسير الفعل املنصوص عليه:  
َّ
قل
ُ
، 1"حاز بقصد االتجار" تتمُّ على االختراع امل

تمام الحيازة، ومنها شراء بضائع  ه يشمل جميع التصرفات الهادفة لتحقيق الربح من االختراع بعد  على أنَّ 

 
 
 .2مقلدة بقصد تأجيرها مثال

د هي جريمة مرتبطة بما يلي: ➢
َّ
قل
ُ
 بالنسبة للعناصر املعنوية، فإنَّ جريمة االتجار باالختراع امل

o  دة. قيام العلم لدى الفاعل بأنَّ البضائع التي يتعامل
َّ
 بها هي بضائع ُمقل

 
 الختراع الكويتي.، قانون براءات ا3-46املادة  1
 ، قانون التجارة الكويتي.2-4املادة  2
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o بالذات، فال يكفي توافر القصد الجنائي العام   ثبوت قصد جنائي خاص، وهو قصد االتجار

د، بل يجب أن يتمَّ إثبات اتجاه نية الفاعل إلى االتجار. 
َّ
قل
ُ
 بالتصرفات املبرمة على االختراع امل

د جاءت بسبب  بالنسبة للعالقة السببية، فتقوم بمجرد إثبات أن واقعة االتجار   ➢
َّ
قل
ُ
باالختراع امل

 االتجار.  التصرُّف املقصود للفاعل بهدف

 اآلثار الصناعية والتجارية لالتجار باالختراع :  املطلب الثالث

دة  
َّ
قل
ُ
إذا كانت ممارسة تقليد االختراعات تطعن في الصناعة الوطنية، فإنَّ ممارسة االتجار باالختراعات امل

بمُ  الوطني  في االقتصاد   وشراء  تطعن 
 
 وبيعا

 
ن عرضا تتضمَّ االتجار  لهذه  ْجَمِلِه؛ ألنَّ ممارسات   

 
 وحيازة

 
 وتداوال

 لألموال بشكٍل  
 
قا

ُّ
ي إلى انتشار مجموعٍة كبيرٍة من الصفقات غير املشروعة وتدف دة، بما يؤّدِ

َّ
قل
ُ
االختراعات امل

دة.
َّ
قل
ُ
ل سوٍق من املنتجات امل

ُّ
ي إلى تشك  غير مشروٍع، وهذا ما يؤّدِ

 بمبلٍغ كبيٍر، ثم   هذا السوق غير املشروع َيطَعُن في سوق براءات االختراع، فمن
 
ذا الذي سيشتري اختراعا

ده، بل  
َّ
 على رفوف املحاّلِ التجارية بصيغٍة مقلدٍة وبأسعاٍر زهيدٍة، ليس ألنَّ املخترع الوطني قد قل

 
َيِجُدُه معروضا

 هاٍت تعمل على تقليد االختراعات واالتجار بها. ألنَّ منظومة التجارة في الدولة تحتوي على ج

ل ثغراٍت لحماية االختراعات  وفي املقابل،  
ُّ
ساِعُد على تشك

ُ
نرى بعض قواعد قانون براءات االختراع الكويتي ت

ل. سجَّ
ُ
ق باستثناءات حماية االختراع امل

َّ
 فيما يتعل

 
ة  من التقليد على أرض الواقع، خاصَّ

ُق  رع الكويتي لنطاق االستثناءات من حماية االختراعات، وهو املجفعلى الرغم من تضييق املش
َ
ال الذي ُيطل

ه سمح باالستثناء التالي: Unenforceability"1""عدم إنفاذ القانون" عليه:   أنَّ
َّ
 ، إال

التابعة إلحدى    وسائل النقل البري والبحري والجوي ... في    استخدام االختراع"ال يخلُّ بحقوق مالك البراءة  

َعاِمُل الكويت  
ُ
دت  2" بصفٍة وقتيٍة أو عارضةٍ وذلك في حالة وجودها في الكويت  معاملة املثلالبالد التي ت

َّ
، وقد أك

 . 3على هذا االستثناء  WIBOمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

ٍت  
َّ
ٍد ضمن حافلٍة تجول الكويت بشكٍل مؤق

َّ
وجود أية مخالفٍة    أو عارٍض، ال يعنيبالتالي، فإنَّ وجود ابتكاٍر ُمقل

 في الكويت، وذلك بشرط:
 
ال  للقانون، حتى وإن كان االبتكار األصلي لهذا االختراع ُمسجَّ

االختراع ➢ بغرض  استخدام  حيازته  أو  تداوله  أو  بيعه  أو  للبيع  عرضه  أو  تقليده  بعمليات  القيام  وليس   ،

 االتجار به. 

 
1 Laser, Christa J., Equitable Defenses in Patent Law, University of Miami Law Review, Vol. 75, No. 1, 2020. 

 ، قانون براءات االختراع الكويتي.51املادة  2
لدائمة املعنية بقانون البراءات، "استثناءات وتقييدات حقوق البراءات: استخدام أصناف على  ، اللجنة اWIBOلكية الفكرية املنظمة العاملية للم 3

 .2014يناير  31إلى   27، جنيف، من 20سفن وطائرات ومركبات برية أجنبية"، الدورة 
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ل به خارج وسيلة   ، وليسجوية أو بحريةاالستخدام ضمن وسيلة نقل برية أو  ➢ استخدام االختراع أو التجوُّ

 النقل.

الحالة ➢ في هذه  باملثل  الكويت  عاِمُل 
ُ
ت لدولة   

ً
تابعة النقل  تكون وسيلة  على  أن   معها 

 
عة

َّ
ُموق تكون  كأن   ،

 . 1اتفاقيٍة دوليٍة بهذا الشأن 

➢   ٍ
 ضمن إطاٍر زمني 

ً
ٍد أن يكون وجود وسيلة النقل مؤقتا ، أو  ، فال يجوز أن يكون عُمحدَّ

 
 ملها دائما

ٍن  ➢ ُمعيَّ  ٍ
 ضمن إطار عمٍل فرعي 

ً
  أن يكون وجود وسيلة النقل عرضيا

 
، فال يجوز أن يكون وجودها أساسا

د.
َّ
قل
ُ
 ملشروٍع يعتمد على االبتكار امل

الن الحقول  بعض  أنحاء  النفط  لتكرير  أجنبيٍة  بشركٍة   
ٌ
ة خاصَّ  

ٌ
تدخل سفينة قد   ،

 
الكويت  فمثال في  فطية 

ة التي جلبوها  بغرض تقديم در   من أدواتهم الخاصَّ
 
اسٍة ميدانيٍة لوزارة النفط، لكن قد يستخدم الخبراُء بعضا

  
 
ٍل، فهنا ال ُيعتبُر فعلهم هذا ممارسة  عن اختراع كويتي مسجَّ

 
دا

َّ
 منها ُمقل

 
معهم داخل السفينة، وقد يكون بعضا

 غير مشروعٍة. 

دة في الدولة قد يهدف بشكٍل غير مباشٍر إلى  ٍة، يبدو أنَّ استخدام االختر ومن وجهة نظٍر شخصي 
َّ
قل
ُ
اعات امل

في   غيَر مشروعٍة  املمارسة  يجعل  الذي  األمر  مؤقٍت،  أو  بشكٍل عرض ّيٍ  استخدامه  إلى  وليس  االختراع  تسويق 

 مضمونها. 

 " اتتضليل سوق براءات االختراع عبر البيان" اصطناع البراءة : املبحث الثالث

دراستنا،   منهج  على  املعنوية  بناء   ثم  األول(،  )املطلب  املمارسة  لهذه  املادية  العناصر  في  بالبحث  سنقوم 

 )املطلب الثاني(، ثم في اآلثار الصناعية والتجارية لها )املطلب الثالث(. 

 العنصر املادي الصطناع البراءة :  املطلب األول 

لة كما يلي: وصيف اصطناع وجود براءة اخترانصَّ قانون براءات االختراع الكويتي على ت ِ
ّ
ضل

ُ
 ٍع عبر البيانات امل

 
 بخصوص اتفاقية تريبس، لدى: ينظر 1

،  2017، سبتمبر  9ية التريبس، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد  راءة االختراع من خالل اتفاقبراهيمي، نوال، الحماية القانونية لب

 . 212الصفحة 

 حول النظام القانوني الدولي لبراءات االختراع، لدى: ينظر

 .419لصفحة ، ا2017، يونيو 47ئر، العدد رحال، علي، النظام القانوني لبراءة اإلختراع، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الجزا

 لالطالع على تجربة االتحاد األوروبي بإيجاد التناغم بين قوانين براءات االختراع في دول االتحاد، راجع:

Arnold, Richard, Harmonization of European Patent Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 14, No. 9, September 

2019, page 657. 
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  بياناٍت أو غير ذلك    املنتجات أو اإلعالنات أو العالمات التجارية أو أدوات التعبئةعلى    بغير حّقٍ   َوَضَع "كلُّ من  

ي إلى االعتقاد   هذه املمارسة تشمل فعل  1..." براءة االختراعبحصوله على    تؤّدِ
 
التضليل بالبيانات بهدف  ؛ فإذا

ي للبيانات، وليس بالضرورة أن تتمَّ هذه املمارسة عبر تزوير  اصطناع ب تلّقِ
ُ
راءة اختراٍع في مخيلة الشخص امل

 .2شهادة وصف االختراع 

 يمكننا تحليل توصيف العناصر املادية لهذه املمارسة كالتالي:

لى نموذج االختراع  للبيانات بأّيِ شكٍل؛ سواء  أكان عبر طباعته ع؛ املقصود به الوضع املادي  وضع البيانات ➢

 أو على علب املنتجات أو املنشورات التسويقية أو اإلعالنات أو غيرها من الطرق بغاية:

ل براءة اختراع مسجلة،   • ِ
ّ
مث

ُ
لٍة؛ وهي كون االختراع أو السلعة ت ِ

ّ
 إظهار واقعٍة ُمضل

لة على   • ِ
ّ
ضل

ُ
؛ بحيث َيعتقُد الناس أنَّ إظهار هذه الواقعة امل

ٌ
 حقيقية

ٌ
ها واقعة   أنَّ

 
 االختراع أو السلعة ينطوي فعال

ٍل.  على اختراٍع ُمسجَّ

، أي ذلك الذي يدفع لالعتقاد بوجود  طبيعة البيانات ➢
 
ل فعال ِ

ّ
ضل

ُ
؛ يجب أن تكون البيانات من النوع امل

مثل: التقليدية،  الترويج  عبارات  تكفي  فال  رسميٍة،  اختراٍع  املنظفات"  براءة  عالم  في  الثوري  أو    "االبتكار 

ل عليك حياتك""االخ سّهِ
، وغيرها من العبارات الترويجية املبالغ فيها، طاملا لم يتمَّ النص الصريح  تراع الذي يُ

لٍة.  على بياٍن واضٍح بأنَّ االختراع أو السلعة قد حازت على براءة اختراٍع ُمسجَّ

 من  بالتالي، يمكن نفي هذه العناصر في  
 
أية إشارٍة مباشرٍة  حالة كون نموذج االختراع أو السلعة خالية

هم على الشراء.  ع املستثمرين أو العمالء وتحثُّ شّجِ
ُ
د عباراٍت ت ما ُمجرَّ لة، وإنَّ  لوجود براءة اختراع ُمسجَّ

ْين في التوصيف املادي الذي س3وفي إطار ضرورة تطوير قانون براءة االختراع
َ
 اقه املشرع:، يمكن تحديد ثغرت

 على نموذج االختراع أو  يعني توصيف "وضع البيانات" بشكٍل و  •
 
اضٍح أنَّ "الوضع" يجب أن يكون ماديا

قيها دون كتابة هذا    وجود براءة اختراع عبر ُمسّوِ
 
عي شفهيا السلعة، ولكن ماذا لو كانت إدارة التسويق تدَّ

 األمر على شكل بياناٍت ماديٍة؟

ها احتياٌل، األمر  ملذكور يشمل هذه الحالة، وإن كان يمكن تصنيف هذال يبدو أنَّ النصَّ ا  ه الحالة على أنَّ

ها.   الذي ُيخرُِج هذه املمارسة من تخصيص املعالجة العقابية التي تستحقُّ

البضائع   • أو  االختراعات  ار  تجَّ الواقع؛ ألنَّ  في  نادٌر  أمٌر  املباشر هو  ل  ِ
ّ
املضل الشكل  بهذا  البيانات  وضع 

 غيَر مباشرٍة مثل  
 
 ملتوية

 
دة يستخدمون طرقا

َّ
قل
ُ
اإليحاء بوجود براءة اختراٍع عبر عبارات اإلعالنات  امل

 
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.4-46املادة  1
 . 70، الصفحة 2020، سبتمبر 95مصدق، خيرة، وثيقة الوصف في قانون براءة االختراع: دراسة مقارنة، مجلة الفقه والقانون، املغرب، العدد  2

3 Lemley, Mark A., Andrew McCreary, and Tyler Robbins, Recent Developments in Patent Law 2020, Recent Developments in 

Patent Law (2020). 
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، وغيرها من العبارات  الصناعة الوطنية"  "اختراع حقيقي.. فخردون التصريح بذلك بشكٍل مباشٍر؛ مثل:  

ل جمهور الناس. ِ
ّ
ضل

ُ
 التي قد ت

 العنصر املعنوي الصطناع البراءة : املطلب الثاني

ه: أنَّ على  الكويتي  القانون  م  نصَّ  حّقٍ   َوَضَع ن  "كلُّ  االعتقاد   بياناٍت ...    بغير  إلى  ي  على    تؤّدِ براءة  بحصوله 

 .1..."االختراع

  
ْ
ا إذا لم تنشأ  لالعتقاد بوجود براءٍة وهميٍة، أمَّ

 
ا د أنَّ البيانات تمنح حقَّ ِ

ّ
ٍة أو ظروٍف تؤك

َّ
وهنا يجب وجود أدل

ة فالحكم بقيام املمارسة سيعني وصم الحكم بأنَّ 
َّ
"... أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد  ه قد:  مثل هذه األدل

، كلُّ ذلك لعدم توافر األركان  جراءات وانطوى على إخالل بحق الدفاع..."في االستدالل وران عليه البطالن في اإل 

دها املشرع تحت رقابة محكمة التمييز   . 2املعنوية التي حدَّ

لة: بناء  عليه، يمكننا استنتاج العناصر املعنوية التال ِ
ّ
ضل

ُ
 ية ملمارسة اصطناع البراءة عبر البيانات امل

➢  
ً
مقصودا البيانات  وضع  يكون  أن  قرينة  يجب  تبقى  لكن   ،

 
مثال الخطأ  طريق  عن  وليس   ،

ها جاءت على سبيل الخطأ.  القصد قائمة على الشخص الذي وضع البيانات بفعل الواقع حتى ُيثِبَت أنَّ

ل. وحتى إن أثبت الخطأ الذي قد وقع فيه، فإ  عن تعويض صاحب االختراع املسجَّ
 
 مدنيا

 
ه يبقى مسؤوال  نَّ

 بتضليل الناسيجب أن يعتقد الشخص الذي   ➢
ٌ
ها كفيلة ؛ فإذا كان هذا  وضع البيانات بأنَّ

ل الناس؛ فال تقوم ممارسة   ِ
ّ
ضل

ُ
الشخص قد وضع البيانات وهو ال يظنُّ بأّيِ حاٍل أنَّ هذه البيانات قد ت

ه، وهنا   علينا التمييز بين احتمالين:التضليل بحّقِ

 على حصول االختراع أو •
 
ت صراحة لٍة،    إذا كانت البيانات قد نصَّ السلعة على براءٍة رسميٍة ُمسجَّ

ٍل. ِ
ّ
 فال يمكن للشخص الذي وضع هذا البيان أن يحتجَّ باعتقاده أنَّ البيان غير ُمضل

، لكنها توحي بحصول االختراع أو ال  •
 
سلعة على البراءة، مثل اإلعالنات  إذا كانت البيانات غامضة

ذا البيان أن يحتجَّ بعدم باعتقاده أنَّ البيان  الترويجية املبالغ فيها؛ فهنا يمكن للشخص الذي وضع ه 

 .
 
ال ِ
ّ
 كان غير مضل

 * بعض املالحظات على عناصر تجريم في جريمة اصطناع براءة االختراع:

؛ أي أن يكون االصطناع جدي  ُيشترط في العنصر املادي أن تكون واقعة اصطناع ا ➢
 
لبراءة ُمقِنَعة

واقعة االصطناع تؤدي إلى االعتقاد بحصول الفاعل على براءة  ومتقن، وذلك نتيجة النص على أن يكون  

 . 3اختراع

 
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.4-46املادة  1
 . 2012- 2- 19، جلسة 2011، لعام 121محكمة التمييز الكويتية، طعن جزائي رقم  2
 ، قانون براءات االختراع الكويتي.4-46املادة  3
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أي قصد   ➢ توافر  للتجريم  يشترط  فال  العام،  الجنائي  القصد  من جرائم  الجريمة  تعتبر هذه 

.جنائي خاص، مثل اإلغراق باملنتجات أ 
 
 و غيرها، بل يكفي أن يكون اصطناع البراءة مقصودا

اصطناع براءة االختراع، فتقوم بمجرد أن تكون واقعة االصطناع بالنسبة للعالقة السببية في  ➢

 ناتجة عن الفعل املقصود للشخص الفاعل.

 اآلثار الصناعية والتجارية الصطناع البراءة :  املطلب الثالث

أنَّ ممارسة اصطنا اعتبار  االبتكار كما  على  بتوصيف  البراءة الختراٍع غير جديٍر  في منح  تتمحور  البراءة  ع 

د في الطعن بموثوقية سوق براءات االختراع، وتقويض  حدَّ ز 
َّ
يترك القانون، فإنَّ األثر املباشر لهذه املمارسة  ه 

 .1قدرته على املساهمة بنمّوِ اقتصاد الدولة 

لدولة ستصبح ضعيفة الثقة ومعدومة القيمة في الواقع، ذلك ألنَّ أي أنَّ براءات االختراع التي تحمل اسم ا

. الطلب على شراء 
 
 أو حتى معدوما

 
 براءات االختراع هذه سيكون ضعيفا

ٍن ضمن إطار عملها الصناعي أو التجاري لن   والسبب أنَّ املنشأة أو الشركة التي ترغب باستغالل اختراٍع ُمعيَّ

 ملخترع على اعتبار:تثق بالبراءة التي ُيبِرُزها ا 

ها لم تكْن  ➢  ولم تصدْر عن الجهات الرسمية. وجود الكثير من البراءات الوهمية التي ثبت أنَّ
 
 أصيلة

انتشار ثقافة التصريح بوجود براءة اختراٍع وهميٍة دون إبراز شهادها، وهذا يطعن في الثقة املمنوحة   ➢

ٍن.  للمخترعين القادمين من بلٍد ُمعيَّ

التزاماته بتسديد  ق مالك براءة االختراع في مقابل الحرص التام على جعله يقوم بتنفيذ  عدم احترام حقو  ➢

 .2الرسوم وغيرها 

من أصحاب رؤوس   الكثير  أنَّ  أي  الدولة؛  في  االستثمار  بآثاره على جاذبية سوق  ُيرِخي  القاتم  الواقع  هذا 

بون افتتاح مصاِنِعِهم أو مشاريِعِهم االستثماري  بشكٍل  األموال سُيتجنَّ
 
ة إذا لم تكْن براءات االختراع فيها محمية

 . 3صارٍم 

 
 للتوسع في هذا املوضوع، راجع: 1

Cooter, Robert D., and Uri Y. Hacohen, Progress in the Useful Arts: Foundations of Patent Law in Growth Economics, Yale Journal 

of Law & Technology, Vol. 22, No. 1, 2020, page 191. 
 في التزامات صاحب براءة االختراع لدى: ينظر 2

ب براءة االختراع، رسالة ماجستير بالحقوق، تخصص ملكية فكرية، جامعة الجلفة، الجزائر، نوقشت  عزيز، رحمة، حـقـوق والتـزامـات صاح  بن

 .36، الصفحة 2014عام 
ية واإلدارية، املغرب، عدد أفكار، محمد، تطور مفهوم الحماية الدولية لبراءة االختراع: دراسة في اتفاقية باريس، مجلة املنارة للدراسات القانون 3

 .237، الصفحة 2020ر خاص، يناي
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 من عملها وذلك أل 
 
، فكيف ستأمن حينئٍذ على حماية  1نَّ الكثير من املصانع واملشاريع يكون االبتكار فيها جزءا

 اختراعات أقسام االبتكار فيها من االستغالل غير املشروع للمنافسين؟ 

ممارسة  ملمارسة اصطناع براءات االختراع، بأنَّ املشرع يجب أن ُيواِجه    نستنتج من عمق هذه اآلثار السلبية 

ة بتقليد االختراعات أو املتاجرة بها، ألنَّ اصطناع البراءة َينَتِهُك   االصطناع هذه بعقوباٍت أشدَّ من تلك الخاصَّ

 
َّ
قل
ُ
د؛ فاالصطناع ينطوي على  الحماية القانونية لسوق براءات االختراع بشكٍل أعمق من التقليد واالتجار بامل

ه مبتكر وغير متعارف عليه التقليل من شأن االختراع الوطني عندما 
 على أنَّ

 
 تقليديا

 
 . 2يصف شيئا

كلُّ هذا يحدث في ظّلِ انتشار تكنولوجيا الذكاء االصطناعي بشكٍل ُيساهم في عملية التضليل والتزوير، األمر  

 للشك أنَّ 
 
د بما ال يدع مجاال ِ

ّ
الستينات قد أصبح  قانون براءات االختراع الكويتي الذي ينتمي إلى بداية    الذي يؤك

 . 3بحاجة ماسة للتطوير 

 

 الخاتمة

ال يمكن للمشرع الكويتي البقاء في حالة سكون تشريعي منذ الستينيات حتى اليوم بخصوص املمارسات غير  

التكنولوجي فالواقع  وبراءاتها،  االختراعات  من  تنال  التي  لدولة    املشروعة  والتجارية  الصناعية  والطموحات 

، يجب أن تتمَّ مواكبته.الكويت قد فرضت  
 
 جديدا

 
 واقعا

ن لنا من خالل هذا البحث أنَّ الواقع الصناعي والتجاري قد أصبح في زمن ال يتناسب مع النصوص   وقد تبيَّ

فت مج موعة من املمارسات غير املشروعة  القانونية الجزائية في قانون براءات االختراع الكويتي، تلك التي وصَّ

 على براءات االختراع. 

هذا الواقع ال يتناسب مع طموح الكويت إلنشاء سوق استثمار تجارية في قطاع الصناعة؛ ألنَّ هذه السوق  

بحاجة إلى حماية فائقة من جهة، خاصة أن التجريم ال يقوم إال بموجب نص خاص يجب ملء ثغراته وتحديثه  

 من جهة أخرى. 

 
 ينظر في تجربة املشرع القطري، لدى:  1

، 3، العدد 34زين الدين، صالح، والطراونة، مصلح، النظام القانوني لبراءات االختراع في التشريع القطري، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد 

 .2010سبتمبر 
هوصفت محكمة التميي  2  : ينظرغير متعارف عليه،  ز االبتكار محل براءة االختراع أنَّ

 .2009-3- 17، جلسة 2005، لعام 1298محكمة التمييز الكويتية، طعن تجاري، رقم 
 في رأي مؤيد من الفقه األمريكي بالنسبة لقانون براءات االختراع في الواليات املتحدة: ينظر 3

Kavusturan, Elif, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era of Artificial Intelligence, Reforming 

US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era of Artificial Intelligence (March 15, 2020), Northwestern Journal 

of Technology and Intellectual Property, Forthcoming (2020). 
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 : نتائج ال

 تنصبُّ على موضوع االختراع .1
ٌ
   التقليد هو ممارسة

 
 جديدا

 
 شكال

 
د يأخذ عادة

َّ
قل
ُ
وليس شكله، لكن االختراع امل

بين   التمييز  القضائية  الخبرة  وحتى  املوضوع  قاض ي  على  الصعب  من  يجعل  قد  الذي  األمر   ،
 
خادعا

 االختراَعْين.

 على معنى .2
 
عي و   القصد في ممارسة التقليد يقوم اعتمادا د قد يدَّ ِ

ّ
قل
ُ
جود  التقليد بسوء نيٍة، لكن الشخص امل

 توارد الخواطر لديه.

ل األثر الصناعي األساس ي النتشار ممارسة التقليد في الطعن بسمعة الصناعة الوطنية.  .3
َّ
 يتمث

4.  .
 
د عادة

َّ
قل
ُ
 ممارسة الحيازة بقصد االتجار تسبق ممارسة االتجار باالختراع امل

د بسبب اشتراط معرفة الشخص ال يصعب إثبات ممارسة اال .5
َّ
قل
ُ
سابقة بالتقليد من جهة،  تجار باالختراع امل

 واشتراط قصده االتجار بهذا االختراع في حالة الحيازة من جهة أخرى.

الذي   .6 األمر  دة، 
َّ
قل
ُ
امل االختراع  لبراءات  ل سوٍق 

ُّ
تشك إلى  دة 

َّ
قل
ُ
امل باالختراعات  االتجار  انتشار ممارسة  ي  يؤّدِ

 ة في البيئة الصناعية والتجارية الوطنية. يطعن بالثق

أكثر من  تتمُّ غالب  .7 وإثباتها  اختراٍع عبر طرٍق غير مباشرٍة يصعب مالحقتها  براءة   ممارسة اصطناع وجود 
 
ا

 الطرق املباشرة الصريحة. 

عتبُر ممارسة اصطناع براءة االختراع أخطر ممارسٍة على سوق براءات االختراع في الدولة، وعلى اقت .8
ُ
صادها  ت

 الصناعي والتجاري.

 : التوصيات

مع  اعتماد معيار تقليد االختراع في السرقة باملجمل أو التفاصيل للمعالجة املوضوعية في االبتكار األصلي،   .1

 . إهمال شكله أو غايته

 مفادها:  جهٍة تجاريٍة على كّلِ  قرينٍة غير قابلٍة إلثبات العكسفرض  .2

 يع أو التداول. قيام قصد التعامل بالبيع أو العرض للب •

دٍة بحيازتها. قيام قصد االتجار في •
َّ
 حالة وجود أية اختراعاٍت ُمقل

دةٍ في حالة  قرينة العلم بالتقليدفرض  .3
َّ
، ويمكن نفي هذه القرينة في حالٍة واحدٍة فقط  استيراد اختراعاٍت ُمقل

رٍة.  صَدِر بسبب براءة اختراٍع مزوَّ
َ
 لتضليل امل

 
 وهي وقوع املستورد ضحية

 اصطناع براءة االختراٍع عبر: حظر .4

 التي تقول بوجود براءة اختراٍع. املادية أو الشفهيةالصريح بالبيانات  التضليل املباشر •

بالغ فيهاالغامض    التضليل غير املباشر •
ُ
، وتقوم قرينة التضليل على  املادية أو الشفهية  بالعبارات الترويجية امل

عِلن حتى يثبت العكس.
ُ
 امل
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دة إلى  تقليد أو التعامل باالختراعات  تشديد عقوبة ال .5
َّ
، سنوات كحد أعلى   4سنتين كحد أدنى، و  2الحبس  املقل

الغرامة  مع إقرانها بالغرامة بشكٍل دائٍم دون إتاحة الحكم بإحدى عقوَبَتي الحبس أو الغرامة، على أن تكون  

 .آالف دينار كحد أعلى 10آالف دينار كحد أدنى، و 5

مع عدم   سنوات كحد أعلى  6سنوات كحد أدنى، و 3الحبس  اءة اختراع وهمية إلى تشديد عقوبة اصطناع بر  .6

 . ألف دينار 25آالف دينار وال يتجاوز  10ال يقل عن  جواز الحكم بوقف التنفيذ، ومع الغرامة بما  

 

 : قائمة املراجع

: املراجع باللغة العربية
ً
 أوال

 : املؤلفات -1

ولية لبراءة االختراع: دراسة في اتفاقية باريس، مجلة املنارة للدراسات  ، محمد، تطور مفهوم الحماية الدأفكار  -

 . 2020القانونية واإلدارية، املغرب، عدد خاص، يناير 

جامعة  براهيمي  - للعلوم،  آفاق  مجلة  التريبس،  اتفاقية  خالل  االختراع من  لبراءة  القانونية  الحماية  نوال،   ،

 .2017، سبتمبر 9الجزائر، العدد الجلفة، 

، رحمة، حـقـوق والتـزامـات صاحب براءة االختراع، رسالة ماجستير بالحقوق، تخصص ملكية فكرية،  بن عزيز  -

 . 2014جامعة الجلفة، الجزائر، نوقشت عام 

،  47ائر، العدد  ، علي، النظام القانوني لبراءة اإلختراع، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، الجز رحال  -

 .2017يونيو 

، جديع، الشروط املوضوعية لبراءات االختراع في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  لرشيديا -

 . 2005، ديسمبر 4، العدد 29املجلد 

ق،  ، مصلح، النظام القانوني لبراءات االختراع في التشريع القطري، مجلة الحقو الطراونة، صالح، وزين الدين  -

 .2010، سبتمبر 3عدد ، ال34جامعة الكويت، املجلد 

، مهند، سلطات طالب تسجيل براءة االختراع أثناء مدة الحماية املؤقتة وأثرها على  أبو مغلي، مؤيد، وعبيدات  -

 . 2010، مارس 1، العدد 34حقوق الغير، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد 

 ، خيرة:مصدق -

و  • االختراع  وحدة  لبرامبدأ  القانوني  النظام  في  الدراسات  مكانته  جيل  مجلة  مقارنة،  دراسة  االختراع:  ءة 

 .2020، يناير 10املقارنة، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، العدد 
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، سبتمبر  95وثيقة الوصف في قانون براءة االختراع: دراسة مقارنة، مجلة الفقه والقانون، املغرب، العدد   •

2020. 

ة اإلختراع: جريمة التقليد، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،  ، راوية، انتهاك حقوق مالك براءمطماطي  -

 . 2019، عام 4جامعة أفلو، الجزائر، العدد 

 : التقارير -2

الفكرية   للملكية  العاملية  البراءات، "استثناءات وتقييدات  WIBOاملنظمة  بقانون  املعنية  الدائمة  اللجنة   ،

 27، جنيف، من  20ات ومركبات برية أجنبية"، الدورة  لبراءات: استخدام أصناف على سفن وطائر حقوق ا

 .2014يناير  31إلى 

: املراجع باللغة اإلنجليزية 
ً
 ثانيا

- Arnold, Richard, Harmonization of European Patent Law, Journal of Intellectual Property Law & 

Practice, Vol. 14, No. 9, September 2019.  

- Bansal, Dipika, Swathi Malla, Kapil Gudala, and Pramil Tiwari, Anti-counterfeit technologies: 

a pharmaceutical industry perspective, Scientia pharmaceutica, Vol. 81, No. 1, 2013. 

- Charest, Nicolas, A contemporary tour d’horizon of global patent law, Journal of Intellectual 

Property Law & Practice (2020). 

- Cooter, Robert D., and Uri Y. Hacohen, Progress in the Useful Arts: Foundations of Patent Law 

in Growth Economics, Yale Journal of Law & Technology, Vol. 22, No. 1, 2020. 

- Curry, John O., Avoiding Responsibility: The Case for Amending the Duty to Disclose Prior Art 

in Patent Law, Washington Law Review, Vol. 95, No. 2, 2020. 

- Dornis, Tim W, Artificial Intelligence and Innovation: The End of Patent Law as We Know It, 

forthcoming, Yale J. Law & Technology, Vol. 23, 2020. 

- Kavusturan, Elif, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in the Era 

of Artificial Intelligence, Reforming US Patent Law to Enable Access to Essential Medicines in 

the Era of Artificial Intelligence (March 15, 2020), Northwestern Journal of Technology and 

Intellectual Property, Forthcoming (2020). 
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 امللخص: 

ظمة القانونية إلجبار املدين على  يعتبر اإلكراه البدني من أهم الوسائل القانونية التي تنتهجها غالبية األن   

ريعات لم تجز حبس املدين املوظف في حال امتناعه  تنفيذ التزاماته والوفاء بديونه. إال أن العديد من تلك التش 

من   ويحرمه  بها،  يقوم  التي  والخاصة  العامة  للمصالح  تعطيل  من  ذلك  يؤديه  ملا   
 
نظرا بالتزاماته،  الوفاء  عن 

 لهم، ويحول دون تمكنه من الكسب للوفاء بما عليه من ديون أو التزامات.تحصيل قوته وقوت من يعو 

 على ذلك، ت   
 
 لقانون التنفيذ  وترتيبا

 
عرض الباحث ملوقف املشرع الفلسطيني من حبس املدين املوظف وفقا

املق  القوانين  ضوء  على  األمر  هذا  من  موقفه  بيان  مع  السابق،  اإلجراءات  وقانون  الحالي،  ارنة،  الفلسطيني 

 الحديثة في هذا املجال.  يةهالفق والتعرض لآلراء 

 حبس املدين، املدين املوظف، اإلكراه البدني، مدة الحبس. الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

Physical coercion is one of the most important legal means used by most legal systems to 

compel the debtor to fulfill his obligations and fulfill his debts. However, many of these 

legislations did not allow the imprisonment of an employee debtor in the event of his failure to 

fulfill his obligations, due to the disruption of public and private interests that he carries out, and 

deprives him of obtaining his strength and the sustenance of his dependents, and without being 

able to earn to meet his debts or Commitments. 

In order for this, the researcher reviewed the Palestinian legislator’s position on imprisoning 

the debtor employed in the midst of the current Palestinian implementation law, and the 

canceled procedures law, while explaining his position on this matter in light of comparative laws 

and modern jurisprudential opinions in this regard. 

Key words: imprisonment of a debtor; Employee debtor; Physical coercion; Duration of 

confinement. 

 

 

 

 

Introduction 

 Research topic and its importance:  

The issue of the debtor's imprisonment is considered one of the topics of great importance in 

civil life and legal forums, because of the seriousness and seriousness that the debtor is exposed 

to, represented by the execution on his body by imprisoning him to force him to fulfill his 

obligations, or to force him to disclose his money and property.  

On top of these issues related to the debtor's imprisonment is the issue related to the 

imprisonment of the debtor who is employed. The old Palestinian legal approach prevented the 

public employee from imprisoning, and allowed deductions from his salary instead of 

imprisoning him. This approach corresponds to some comparative legal trends, including the 
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current Jordanian implementation law. However, the current Palestinian Execution Law No. 23 

of 2005 departed from this rule, and allowed the imprisonment of a debtor, whether public or 

private, in order to force him to repay, or to reveal his money that he had hidden. 

 Research problematic:  

It is known that if the debtor refrains from fulfilling his debt with the ability to do so, he is 

allowed according to it, but the question here is whether this principle applies to the debtor if he 

is a public servant? Does the judge have a fixed standard in the custody of the debtor if he is an 

employee? What is the position of comparative legislation, Jordanian law and Islamic law on that 

principle?  

Approach: 

 In this research, the researcher followed the analytical approach by researching and analyzing 

the legal texts that regulate this issue. The topic of the research also required following the 

comparative approach, and on top of these comparative laws is the Jordanian implementation 

law, as well as the comparison with the glorious Islamic Sharia, leading to an integrated picture 

of the topic of our research, with an overview On the most important opinions of jurists and the 

most recent court rulings. 

 Research structure: 

 We will divide the research into two sections as follows:  

The first topic: Cases of preventing imprisonment in Palestinian law and comparative 

legislation. 

 The first requirement: Cases of preventing imprisonment in Palestinian law. 

 The second requirement: Cases of preventing imprisonment in accordance with the Jordanian 

implementation law. 

 The second topic: the imprisonment of the debtor, the public servant. 

 The first requirement: what is meant by the public servant and the legislation's position on his 

imprisonment.  
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The second requirement: the position of Islamic law on the imprisonment of a debtor public 

employee.  

 

The first topic:  

Cases of preventing imprisonment in Palestinian law and legislation Comparison 

Although the Palestinian law approved the principle of imprisonment of the debtor as a 

general rule, it added some exceptions that reduce the impact of forced imprisonment on the 

debtor to force him to fulfill, contrary to Western legislations and those who followed its ilk, 

which has become the subject of imprisonment of the debtor over financial matters related to his 

financial liability. The cases in which the Palestinian legislator has prohibited the imprisonment 

of the debtor, when available, can be restricted to three cases, which we will list consecutively 

below. 

 

The first requirement 

Cases of preventing imprisonment in Palestinian law 

There is no doubt that the law is considered a mirror that reflects the social reality in which 

any society lives, and that the Palestinian legislator is in line with the values and principles on 

which our Palestinian society is based, as it excluded some groups from applying the provisions 

of some articles of the Palestinian Execution Law related to the imprisonment of the debtor. If 

one of the conditions for these exemptions were met, this would have made it impossible to 

imprison the debtor who had these conditions at all. On the other hand, the legislator decided 

other cases that are considered temporary barriers to imprisonment of the debtor, so that they 

are considered among the cases that justify the prevention of imprisonment temporarily or justify 

the postponement of imprisonment, and this is what we highlight in the following two sections. 

 

 

 The first branch 
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Cases of absolute prohibition of debtor imprisonment in the Palestinian Execution Law 

The Palestinian Enforcement Law limited cases of absolute imprisonment to be prohibited in 

three cases: those who are not personally responsible for religion, those who have not reached 

the age of adulthood, the condemned debt between spouses and the ruled debts of descendants 

on the assets, and we are exposed to these cases in turn (1). 

First - Who is not personally liable for the debt: 

According to the text of Article (163) of the Palestinian Execution Law, it prohibits the judge 

from issuing a decision of imprisonment for those who: “He shall not be personally liable for the 

debt, such as disasters, but he does not lay hands on the inheritance, the guardian and the 

guardian.” 

According to the text of the previous article, imprisonment must be imposed on the person 

who is responsible for the obligation only. No other person is imprisoned, regardless of his 

subordination to the principal, whether this dependency is legal or contractual. 

It is committed while it is for the latter based on another basis arranged by law or both 

parties(2). Therefore, imprisonment is not applied to the subordinate, guardian, or guardian in 

relation to the debt requested by the subordinate or under the guardianship or guardianship. " 

It is known that the heir is not personally liable for debts owed by his inheritor, so the debt is 

required of the inheritor, and by his death the debt from the inheritance is an extension of his 

personality after death. The second right after preparing the deceased from the inheritance is to 

pay off the debt and it is submitted to the will and the inheritance "because the debt is a duty and 

the will is a donation. 

The obligation is given in advance to the donation. This is also taken from his saying, peace be 

upon him, “The soul of the believer is attached to his religion until he is paid.” And the payment 

of the debt is as much as the inheritance. Therefore, the Palestinian legislator derived this from 

 
(1)Al-Den, Hossam Al-Din Mahmoud, Al-Wajeez in Explanation of the Forced Execution Law No. 23 of 2005 “Principles of Forced 

Execution, Nisan Library and Press, Palestine, 2017, ”, second edition. 

n according to the Procedure Law, without publisher and year oQudah, Dr. Muflih Awad, Principles of Compulsory Executi-Al) 2(

of publication. 



 2021 مارس   47العدد  -لة جيل األحباث القانونية املعمقة جم -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
122 

the principles of the glorious Islamic Sharia, so the debt is from the estate until it is settled if the 

creditor wants it. He wanted to leave it for the day of reckoning. This is also what Article (14) of 

the Palestinian Execution Law states, saying, “The execution shall be in the amount of money left 

by the bequest.” The heir according to the text of the law will not be responsible for the estate 

unless he lays the hand on it and owns the disposal of it. The guardian or guardian may not be 

imprisoned if the person under guardianship or guardianship has not fulfilled his obligation. 

Second - Persons incompetent and deficient: 

According to the text of Article (163/2) of the Palestinian Execution Law, "no imprisonment 

decision shall be issued pursuant to this law against: the debtor who has not attained the age of 

eighteen, the insane and the insane." 

It is evident from the text of the previous article that the Palestinian legislator has set a 

minimum age for the debtor so that the imprisonment order can be signed on him, so the court 

may not overstep it even if other debt conditions are met. This age is the age of majority in force 

in Palestine, which is eighteen years. According to it, a person is considered to have full capacity 

unless he is aware of it, a symptom of eligibility. The burden of proof of incompetence rests with 

those who claim it. " 

On the other hand, it is noticed that the Palestinian legislator has not set an upper age limit 

that considers attaining it an obstacle to imprisonment, such as reaching the age of sixty or 

seventy. Note that the considerations of mercy and compassion for the elders and the elderly 

carry the same considerations that would have prevented the debtor from being imprisoned 

according to most of the previous cases, especially since we are not dealing with a penal law. 

 The provision for such an exception is not strange or innovative. Rather, some laws were 

taken, such as the Iraqi Implementation Law (1), and some other Arab legislation (2). 

 
(1) Al-Sanhouri, Dr. Abdul Razzaq, Mediator in Explaining Civil Law, Part One, Sources of Compliance, Revision by Counselor / 

Ahmed Medhat Al-Maraghi, Bar Association Edition, 2007, without edition number. 

(2) Including the Kuwaiti Procedure Law (Article 264/1) of the Kuwaiti Civil and Commercial Procedure Law No. 38 of 1980, as 

well as the UAE Legislator Article (326/1) of the UAE Civil and Commercial Procedures Law No. 11 of 1992, and the text of Article 

(41/2) of Iraqi Implementation Law No. 45 of 1980. 
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There is no doubt that the insane and the imbecile are not subject to the imprisonment 

decision, nor is it issued to them, and the question arises here about the insane insanity that is 

not implemented, which is intermittent insanity, as some laws considered the actions of a mad 

person to be intermittent insanity in the event of his recovery as the behavior of the sane. 

He also excluded the Palestinian legislator from dementia confinement, and what is meant by 

dementia is a defect that afflicts the human mind and leads to a deficiency of the mind, not to its 

complete disappearance, such as insanity, but rather makes its owner of little understanding 

mixed speech (1). 

The question arises about the possibility of imprisoning the fools, the careless and the double 

handicap? 

To begin with, foolishness is the lightness of a person, so it leads him to work by squandering 

his money in contradiction to the requirements of Sharia and reason, and it is a disease that does 

not affect the mind, but rather affects the measure and corrupts it. As for negligence, it is a 

weakness in the psychological faculties that emerge through deceiving the person in a manner 

that threatens his money with loss, and there is no point in him converting to profitable behavior 

(2). 

According to the foregoing, it becomes evident that the behavior of both the foolish and the 

negligent did not rise to the behavior of a normal person. As a general rule, the provisions that 

apply to the behavior of the distinguished boy apply to them. And since the imprisonment 

decision is only applied to those who have reached the age of eighteen, we think that it is 

appropriate for the Palestinian legislator to prevent imprisonment in order to fulfill financial 

liabilities, especially since they are considered incompetent, they are subject to impediments to 

liability when they violate the penal code, and they are not imprisoned. The first is that they 

should not be imprisoned for the deduction of the debts they owe because of the lack of 

 

(1) Al-Den, Dr. Hossam Al-Din Mahmoud, The General Theory of Commitment, “Sources of Commitment - Provisions of 

Commitment”, Al-Miqdad Press, Palestine, 2015, first edition. 

(2) Al-Den, Dr. Hossam Al-Din Mahmoud previous reference. 
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fulfillment of the purpose and the wisdom of imprisoning the rational debtor to force him to 

repay. 

Third - Debt of Spouses and Religion of Origins: 

Article (3/163) of the Palestinian Execution Law states that “No decision is issued for 

imprisonment in accordance with this law for: The debtor is condemned for his debt between the 

husband and his wife or for a debt adjudicated for descendants on the assets.” 

In fact, the Palestinian legislator has prevented imprisonment from this category of relatives 

despite the availability of the terms of imprisonment in order to preserve the ties and family and 

family relations that are of high value and sacredness especially in our Palestinian society, and 

this is in accordance with the glorious Islamic Sharia, the Messenger of God, may God bless him, 

said and he greeted "the boy and his father did not possess his hands" (1). 

According to the previous text, it is forbidden to legally impose imprisonment on the assets of 

a debt that they owe to their descendants, bearing in mind that this prohibition does not have to 

be analogous to it and does not extend to brothers or uncles and other relatives. In spite of this, 

some Arab legislation has expanded the circle of prohibition from imprisonment to prevent 

imprisonment of those who were brothers of the creditor, including the Iraqi legislator according 

to the text of Article (41/3), and it is not permissible to measure this prohibition with regard to 

the debt ruled on the basis of the branches where the assets are entitled to lock the branches on 

debts owed to them by them. 

The second branch 

Cases of temporary prohibition of imprisonment of the debtor in Palestinian law 

 In addition to the cases of preventing imprisonment decided by the Palestinian legislator, the 

latter gave the execution judge the discretionary power to postpone the imprisonment of the 

debtor, especially if it became clear to him on the basis of medical evidence that the debtor’s 

condition does not allow his imprisonment. In addition, it is not permissible to imprison the 

 
(1) Narrated by Imam Ahmad in Al-Musnad. 
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debtor again in the same year for the same debt upon the expiration of the imprisonment period 

stipulated by law. Or if the creditor requests the release of a debtor. 

First - the debtor's illness: 

The execution judge may postpone the imprisonment of the debtor to another term if it is 

proven to him according to a medical report issued by a competent official medical committee 

that the debtor whose imprisonment has been decided for failure to fulfill the debt sentenced to 

him does not bear imprisonment due to illness. 

Second - Exhaustion of the legally permissible period of imprisonment of the debtor: 

If the debtor spends the period stipulated in the law, which is ninety-one days per year, and 

twenty-one days if the debt does not exceed five hundred Jordanian dinars. 

 Bearing in mind that the law did not indicate whether the twenty-one-day period is linked to 

one year as the previous one, or not, which is considered a legislative deficiency that must be 

remedied. 

According to Article 157 of the Palestinian Execution Law, the debtor's imprisonment period 

may not be more than ninety-one days a year, as a maximum. It is not permissible to transcend it, 

regardless of the number of debts or whatever the amount of the debt, and this text is enjoining 

and related to public order, and violating it leads to nullity. 

If the sentenced amount does not exceed five hundred Jordanian dinars, then the period of 

imprisonment must not exceed twenty-one days, or less, of course, so whoever owns the higher 

owns the lesser. (Imprisonment for several days or for a week) (1). 

It should be noted that the debtor may be imprisoned again in the following year on the same 

debt for a period not exceeding the aforementioned period until he fulfills his debt. This is in 

contrast to the Jordanian execution law, which permits the imprisonment of the debtor in the 

same year for more than ninety-one days, provided that it is under an executive document 

 
(1) Abdel-Hamid, Raed, Al-Wajeez in Explanation of Palestinian Implementation Law No. 23 of 2005, Palestine, 2008, First Edition. 
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different from the first bond, or in other words that the reason for imprisonment is not on the 

same debt. 

If the second religion is different from the first, it is permissible, according to the Jordanian 

Execution Law, to imprison the debtor for a period of more than ninety-one days in the same year, 

contrary to what was decided by the Palestinian Execution Law as mentioned. 

Finally, it should be noted that if the judge issued a decision to install the debt, then each debt 

installment is considered independent, and imprisonment is carried out according to each 

installment separately, not exceeding the mentioned maximum period (91 days). Note that 

imprisoning the debtor does not abolish the debt nor exempt him from paying it, but rather is a 

means of forcing him to repay. 

Third - If the creditor requests the release of a debtor: 

According to the text of Article (158) of the Palestinian Execution Law, it stipulated that the 

debtor’s incarceration cannot be repeated in the same year (for his release) that the creditor has 

agreed to release the debtor. 

The matter is equal if the debtor fulfills what was promised by the creditor or failed to do so. If 

the creditor requests the execution judge to release his debtor, he may not claim his 

imprisonment in the same year, whatever the reasons justifying such a request. 

Promises to start, as the Jordanian legislator agreed with his Palestinian counterpart in most of 

the previous cases, but he expanded in that to include more categories than those taken by his 

Palestinian counterpart, where he prevented imprisonment for both: state employees, the 

bankrupt debtor during bankruptcy transactions or the debtor demanding Protective 

reconciliation, and the pregnant woman until the lapse of three months after childbirth and the 

mother of the newborn until the completion of two years of age, and this is what we shed light 

on in the second requirement of this topic. 

The second requirement 

Cases of preventing imprisonment according to the Jordanian implementation law 
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The Jordanian legislator agreed with his Palestinian counterpart in cases of preventing the 

imprisonment of the debtor, but it expanded in the cases where imprisonment is not permissible 

in three other cases, and in order to that we confine ourselves to mentioning these cases without 

re-stating the previous cases of preventing imprisonment according to Palestinian law. 

First - the bankrupt debtor during bankruptcy transactions or the debtor requesting 

protective conciliation: 

Bankruptcy is: the excess of the debtor's debts over his rights, whether due or not payable as 

long as they are debts realized. 

Commercial bankruptcy means: the trader stops paying his commercial debts and 

strengthens financial confidence in him by means of clearly showing illegal behavior (1). 

According to the text of Article (23/2) of the Jordanian Execution Law, it is not permissible to 

imprison a bankrupt debtor during bankruptcy transactions or the debtor who requested a 

conciliation from bankruptcy, and the pioneer of the legislator in this is that imprisonment 

requires the debtor’s ability to repay, so the method of pressure and physical coercion on him, 

represented by his imprisonment, should be used to force him to fulfill. If it is proven that the 

debtor is unable to do so, he may not be imprisoned according to Jordanian law. 

The truth is that the position of the Jordanian legislator is compatible with Islamic Sharia, as 

the latter does not allow the imprisonment of an insolvent debtor, and an insolvent debtor from 

the point of view of Sharia is a person who owes debts whose money is insufficient to meet them, 

and this is in compliance with the Almighty saying, "And if he is in difficulty, then a view is 

easy."(2) 

In fact, the Palestinian Implementation Law did not provide for this case, as the Palestinian 

legislator left the regulation of this issue to the Trade Law, given that bankruptcy and the request 

for protective conciliation are regulated within the Trade Law. 

 
According to the Palestinian Execution Law, No. 23 of 2005, “A Comparative Debtor Prison  ) Muhammad, Dr. Shady Osama,1(

Study,” Al-Najah National University, College of law, (Letter) 2008, p. 8 

(2) Surat Al-Baqarah, verse 280. 
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Second - The pregnant woman until three months after giving birth and the mother of 

the newborn until the age of two years: 

The Jordanian Implementation Law prohibited the imprisonment of pregnant women, and the 

Emirati legislator agreed with it, particularly in the text of Article (326 / c) of the Federal Civil 

Procedure Law. 

The Palestinian legislator did not regulate this case, and it was necessary for our Palestinian 

legislator to regulate this case and explicitly stipulate that a pregnant woman may not be 

imprisoned for financial and debt issues, as it is a purely humanitarian issue, especially since the 

Palestinian law has decided to postpone the imprisonment of a parent in the event that he 

provides support for his minor children despite committing a crime The period of imprisonment 

for her does not exceed one year, so it was a priority not to imprison a pregnant or breastfeeding 

mother for sums and financial benefits. 

The truth is that the glorious Islamic Sharia suspended from the boundaries of what is higher 

than forced confinement to force the debtor to fulfill, and the only evidences for this is the fact 

that the limit of stoning Al-Ghamidiyah has been disrupted, who admitted adultery until she gave 

birth to her fetus and reached the age of nearly two years(1). 

Third - state employees: 

In fact, the Jordanian legislator excluded state employees from imprisonment, not employees 

in the private sector, and given the importance of this case, and because it represents a point of 

distinction in the topic of research, and a point of intersection and difference between the 

canceled Palestinian procedure law and the current Palestinian implementation law on the one 

hand, and it is a matter of dispute between the law Palestinian implementation and Jordanian 

implementation law on the other hand, for which we devote an independent topic. 

 

 
ame to the Messenger of God, may God bless him and Ghamdiyyah c-AlIt was mentioned in the noble Prophet’s Sunnah that “ )1(

grant him peace, acknowledging fornication and carrying her from him: She gave birth to al-Ghamdiyya, and he, may God’s 

prayers and peace be upon him, said: We do not stone her and put her little one who has no one to nurse him. Narrated by Muslim 

in his Sahih, Book of Punishment, Hadith No. 2846. 
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The second topic 

Imprisonment of the debtor employee 

In this study we deal with the legal concept of the employee and the position of Jordanian and 

Palestinian law towards him in the first requirement, then we deal with the position of Islamic 

Sharia regarding the imprisonment of the employee in the second requirement, as follows: 

 

The first requirement: What is meant by the public servant and the position of legislation 

towards his imprisonment 

We will deal with the concept of the public servant and the position of Jordanian law on 

imprisoning the debtor employed in the first branch, and then address the position of Palestinian 

law on the imprisonment of the debtor employed in the second branch. 

The first branch:  the concept of the public servant and the position of the Jordanian 

legislator regarding his imprisonment 

First - What is meant by the employee: 

Definition of employee: It is every person who earns a fixed wage and works relatively 

permanently and regularly. 

Definition of public servant: Despite the difference in the jurisprudence the definition of a 

public employee, even from the perspective of administrative law (1), we can define a public 

employee as “every person who contributes to the service of a public utility run by the state in a 

manner of direct exploitation, permanently occupies a job within the scope of The staff of the 

public administration (2), but if his work is casual, seasonal, or to accomplish a specific task, he 

is not considered an employee(3) . 

 
(1) Al-Atoum, Dr. Mansour, Disciplinary Responsibility of the Public Employee, Sharaf Press, Amman, 1984, without edition 

number. 

(2) Muhammad, Dr. Shady Osama, Debtor Prison According to the Palestinian Execution Law, No. 23 of 2005, “A Comparative 

Study,” An-Najah National University, (Letter) 2008.  

(3) Surat Al-Baqarah, verse 280. 
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Second - The position of the Jordanian legislator on imprisoning an employee debtor: 

The truth is that the Jordanian legislator has prohibited the imprisonment of a public employee 

when he fails to pay the debts he owes without the private employee. 

In fact, the Jordanian legislator favored the public servant in not permitting him to be 

imprisoned in debt cases and financial receivables at the private employee’s account. 

The reason for preventing the imprisonment of a public employee is that the public employee 

receives a fixed monthly salary, and he can be seized even by a certain amount (a quarter in most 

legislations), and as long as he has money, there is no justification for his imprisonment, 

especially since imprisoning the debtor is a coercive way to force him to repay or to force him to 

show his money. He hid it. 

Since the private employee unites with the public employee in the same illness, he receives a 

monthly salary and has visible funds that can be executed within the stipulated by the law, so 

why is this differentiation between these two types of employees despite the problem between 

them?! 

We believe that the prohibition of imprisonment of a public employee is not considered 

immunity, and it should not be understood as such, for the purpose of preventing imprisonment 

is that the employee is left visible and has a fixed financial salary through which he can pay his 

debts, and then the distinction between these two types of employees is not justified. 

On the other hand, prohibiting the debtor's imprisonment of a public servant to impose the 

possibility of prohibiting this imprisonment in obligations that are subject to a monetary amount, 

or money that can be estimated in cash, so what is the case if the public employee is charged with 

a matter that cannot be financially estimated, such as the viewing order for a young person who 

is decided for one Parents, is the imprisonment of the debtor employed in this case also 

forbidden?  

The second branch: The position of Palestinian legislation on employee imprisonment 

First - Under the repealed Palestinian Procedure Law of 1921 AD: 
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Based on Article Two of the aforementioned law(1), we find that the Palestinian Procedure 

Law forbade the imprisonment of a public employee, and instead of imprisoning him, it permits 

the seizure of his salary and the collection of debts he owes from this salary, not exceeding one 

third. 

The aforementioned law also did not stipulate the prohibition of imprisoning a debtor 

employed in the private sector or not. And the fact that we are talking about an exception, this is 

not permissible to expand or measure, and therefore it was possible, according to this law, to 

imprison the debtor employed in the private sector, contrary to what is the case for the public 

employee. 

Nevertheless, the current Palestinian Execution Law came in complete contradiction to this 

approach, so it did not prohibit the imprisonment of the debtor who was employed, whether 

public or private, but subjected him to the general rules in the law that permit the imprisonment 

of the debtor to force him to fulfill his financial obligations, and this is what we are exposed to in 

more detail below. 

Second - Under the current Palestinian implementation law: 

The truth is that the Palestinian Implementation Law No. 23 of 2005 deviated from the rule 

that was in effect under the Revoked Procedure Law, which prohibited the imprisonment of an 

employee debtor, as we mentioned. 

In fact, the silence of the legislator about this matter means that it is permissible to imprison 

the employee, whether he is a public or private employee(2), and we think that the legislator 

was not completely successful in this matter, as it would have been better for him to leave this 

 
(1) It was mentioned in the noble Prophet’s Sunnah that “Al-Ghamdiyya came to the Messenger of God, may God bless him and 

grant him peace, acknowledging fornication and carrying her from him. : She gave birth to al-Ghamdiyya, and he, may God’s 

prayers and peace be upon him, said: We do not stone her and put her little one who has no one to nurse him. Narrated by Muslim 

in his Sahih, Book of Punishment, Hadith No. 2846. 

 

(2)Al-Atoum, Dr. Mansour, Disciplinary Responsibility of the Public Employee, Sharaf Press, Amman, 1984, without edition 

number. 
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matter to the discretion of the judge, as he decides that the principle is not permissible 

Imprisonment of the employee due to the availability of a fixed financial link for him that can be 

seized, while giving the judge discretionary power to imprison him if certain conditions are met, 

such as if the amount owed by him is too large and the employee cannot fulfill it even if the 

deduction is made from his salary for a long period, or other reasons and justifications Which 

justify his imprisonment according to the convictions of the judge. 

 

The second requirement 

The position of Islamic law on the imprisonment of the debtor employee 

The Islamic Sharia aimed at preserving the five essential pillars of human life, namely, religion, 

soul, reason, offspring, and money, and among the mercy of God Almighty for people in 

legislation was that he intended among all of his purposes to maintain a balance between the 

interests of individuals and groups, and to organize contracts and actions as they are in Islamic 

law. It is intended to administer justice, prevent disputes, preserve financial rights and not violate 

them. 

The Islamic jurists have approved the principle of imprisoning a debtor who refrains from 

repaying his debts despite his ability and ease, as they considered imprisonment in the case of 

deliberate procrastination as a penalty for the debtor’s injustice to his creditor because the 

Messenger, peace be upon him, said: “The wealthy is overlooked,” so it is not permissible to 

imprison an insolvent debtor who has no money to pay the debt. He looks at when he pleases 

him, for "the Almighty said," and if he is difficult, then a look is easy, and that you give charity is 

better for you if you know(1). Accordingly, the principle in Islamic jurisprudence says, "The 

debtor is pleased as long as he is imprisoned." 

 
(1)Surah Al-Baqarah, verse 280. 
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It was also narrated on the authority of the Messenger of God, may God bless him and grant 

him peace, that he was asked about praying for the dead debtor, and he said, “What is it good for 

you to pray for a man whose soul is pawned in his grave and do not ascend to heaven?(1) 

Through reviewing the opinions of the four imams, we find that they prevented the 

imprisonment of an insolvent debtor and permitted that when the procrastinating debtor is able 

to pay, and they have set conditions for imprisoning the debtor, which are(2): 

1- That the debtor is able to repay the debt 

2- That the debt is immediate, and imprisonment in the deferred debt is not permissible 

3- The debtor’s debt, that is, his delay in paying off the debt 

4- That the creditor requests the imprisonment of the debtor 

5. The debtor should not be one of the assets of the creditor, a confirmation of the verse "and 

spent your Lord not none but Him and dutiful to your parents either they reach old age you have 

one or both of them, do not say F is not Tnehrhma and say two words generous."(3) 

They also emphasized that the debtor's imprisonment does not lead to the abolition of the 

debt for which he was imprisoned, as imprisonment is a means of pressure on the procrastinating 

debtor to push him to fulfill his debt(4). 

In the same context, Article (1503) of the Code of Islamic Rulings was stipulated in the doctrine 

of Imam Ahmad bin Hanbal (If the debtor seeks the Lord of the religion and complains about his 

order to the ruler for not being fulfilled, then he refuses to imprison him and he must be released 

if he demonstrates his insolvency). 

 
(1)Narrated by Al-Bukhari in his Sahih Hadith No. 1066, Chapter of Madaena. 

Mubarak, Imprisonment of the Debtor is a Method of Compulsory Execution, A Study in Kuwaiti Law, MA Thesis at the  Zafer,)2(

Middle East University, college of law, 2012, p 52. 

(3)Surat Al-Israa, verse 23. 

college of  Quds Open University,-Ahmad, Sharaf, Rulings of the Procrastinated Debtor in Islamic Jurisprudence, MA Thesis, Al)4(

Sharia, 2001, p 22. 
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 The debtor must be imprisoned in this case in order to implement the rule of more severe 

harm, and the lesser harm will be removed, and this is what was stated in Article 27 of the Code 

of Judicial Rulings. Imprisonment of the debtor is not a punishment for the debtor himself or his 

insolvency, but rather a punishment for the debtor who is able to fulfill the payment he refrained 

from(1). 

With regard to the burden of proof with the debtor’s ease and delay in implementing the 

obligation, it falls on the plaintiff (the creditor), because the evidence is on the one who claimed, 

and because the original is good faith, and the creditor has to prove the bad faith of the 

debtor(2). 

We note that Islamic law has addressed the issue of the imprisonment of the debtor and put 

conditions and solutions are characterized by fairness, because it stems from a fundamental 

principle which is the optional fulfillment of debt, where he says, "God commands that trusts to 

their owners and if you judge between people to judge with justice that God admonishes you do 

that God was hearing, seeing(3). 

But it did not differentiate between the debtor, the public servant and the ordinary debtor, and 

therefore it did not exclude the public servant from imprisonment if he was able to fulfill his debt 

and procrastinate, because the requirements of justice must be applied to everyone. He is 

punished if he is able to delay paying his debt. 

 

Conclusion 

It became clear to us through the research that the position of Islamic Sharia stipulates that it 

is permissible to imprison a debtor when it is not possible to collect the debt from him, and that 

when he is stalling with the ability to pay what he owes, but otherwise it is not permissible, just 

 
(1)www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/607.doc .Al-Balawi, Dr. Saif Al-Din, 12 June 2020. 

 Fadl, Dr. Munther, Mediator in Explaining Civil Law, Sources of Obligations and Their Provisions, Arab Culture House, 2012,-Al)2(

without edition number. 

(3)Surat An-Nisaa verse 58. 
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as imprisoning the debtor for not fulfilling his religion is not a punishment, but it is one of the 

means Forcing the debtor with the intention of compelling him to fulfill his religion, as it became 

clear to us that the Palestinian legislator did not distinguish between the debtor, the public 

employee and the ordinary debtor, and this contradicts the position of the Jordanian legislator 

who distinguished in this between the public employee and the employee who works in the 

private sector. 

 

We reached some conclusions and recommendations, which we include as follows: 

First - Results: 

1- The glorious Islamic Sharia took into account the conditions of the debtor in terms of being 

insolvent or easy, and preserved the relationship between the creditor and the debtor on a 

balanced basis. 

2- The majority of jurists agreed that it is not permissible to imprison an insolvent debtor, in 

addition to the need to warn him if he is affluent. 

3- Imprisonment of the procrastinating debtor is considered a means to force him to fulfill his 

debt, and it is not considered a punishment in itself, but rather a means that leads us to an end. 

4- The revoked Palestinian Procedure Law did not permit the imprisonment of the debtor 

employed, and the current Palestinian Execution Law stipulated the abolition of the Palestinian 

Procedure Law. 

5- The current Palestinian implementation law does not stipulate that it is not permissible to 

imprison a debtor who is employed, whether he is a public employee or a private employee. 

Second - Recommendations: 

1- We recommend that the Palestinian legislator add a text in the implementation law 

confirming the necessity of not imprisoning the debtor in general if he is sick with a disease that 

cannot be cured, or if he is very old, and that other compulsory enforcement methods be satisfied. 

2- We recommend the Palestinian legislator to stipulate the need to exclude the pregnant 

woman if she is indebted from imprisonment, and perhaps the Islamic Sharia and the Palestinian 
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Code of Criminal Procedure deal with kindness in inflicting the punishment on the pregnant 

woman, so it is more appropriate that this kindness be in the case of imprisonment to force this 

woman to fulfill her debts. 

3- We recommend that the Palestinian legislator explicitly stipulate that the debtor cannot be 

imprisoned, public or private, provided that there is a sufficient monthly salary that guarantees 

the fulfillment of his debts and obligations within a reasonable period. 

4- We recommend the Jordanian legislator the necessity of equality between the public 

employee and the private employee in terms of the inadmissibility of his imprisonment, and not 

making the matter as immunity for the public employee from imprisonment in the event of non-

payment of his debts, because the common denominator between them (the reason) is the 

existence of a monthly salary for both of them that guarantees payment of the debts of this 

employee. 

5- Finally, we recommend the need to establish specialized bodies to assess the debtor’s 

situation, to verify his ability to fulfill or not, to submit its report to the competent authority in this 

regard, and to inform charitable or donor agencies that are concerned with the poor and human 

rights, and social cases of all kinds to provide possible assistance. 
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