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م الموضوعية والمنهجية، وتتوافر فيها األصالة العلمية    تلت  
تقبل المجلة األبحاث والمقاالت الن 

م قواعد النشر التالية:   والدقة والجدية وتحت 

ها  ▪   تعن  المجلة بنشر
 .أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات الن 

  الوقت نفسه، ويتحمل  ▪
أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو مؤتمر ف 

  حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر 
 .الباحث كامل المسؤولية ف 

 :أن تحتوي الصفحة األوىل من البحث عىل ▪

ية  عنوان البحث -أ  . باللغة العربية واالنجلت  

  ينتم  إليها. اسم الباحث ودرجته العلمي   –ب 
 ة، والجامعة الن 

  للباحث.  –ت 
وئ  يد اإللكت   التر

ص للدراسة  –ث 
 
ية ملخ   حدود باللغة العربية واالنجلت  

 .16وبحجم خط   كلمة  150ف 

ية.  الكلمات المفتاحية بعد الملخص –ج   باللغة العربية واالنجلت  

ية أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية ، ا ▪  لفرنسية واإلنجلت  

 عدد صفحات البحث عىل )  ▪
َ
  ذلك األشكال والرسومات 20أن ال يزيد

( صفحة بما ف 
 .والمراجع والجداول والمالحق 

ة  ▪  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئي 
ُ
 البحث

َ
 .أن يكون

▪   
م الباحث بالخطوط وأحجاِمها عىل النحو اآلئ   :أن يلت  

  16وحجم الخط )  (Traditional Arabic) العربية: نوع الخطاللغة   ▪
  المي   ، وف 

( ف 
 (12).الهامش نفس الخط مع حجم 

، 14وحجم الخط )  ( Times New Roman ) اللغة األجنبية: نوع الخط  ▪   المي  
( ف 

  الهامش نفس الخط مع حجم 
 (10).وف 

مثلها مثل النص الرئيس  نقطة  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  ▪
 .لكن مع تضخيم الخط

وط برنامج ▪   بشكل نظام  حسب شر
  نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواشر

ف 
 . كل صفحة

 .أن يرفق صاحب البحث تعريفا مخترصا بنفسه ونشاطه العلم    ▪

إشعار  ▪ رسالة  ة  مباشر سيستقبل   ،  
وئ  االلكت  يد  التر عتر  لمشاركته  الباحث  إرسال  عند 

  بذلك

  للوحات الذكية Microsoft Word ترفض األبحاث المطبوعة عىل برنامج ▪

تخضع كل األبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلق     ▪
  يطلبها المحكمون

  بعد أن يجري الباحث التعديالت الن 
  .البحث القبول النهائ 

م المجلة بنشر كل ما يرسل إليها .  ▪  ال تلت  

 عىل عنوان المجلة: ترسل ا
ً
ونية حرصا  لمساهمات بصيغة الكتر
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  االفتتاحية

 

يسعدنا أن نضع تحت تصرف الباحثين واملختصين العدد الخامس عشر من مجلة جيل الدراسات املقارنة  

 عربية. مختلف األقطار المواضيع متنوعة لباحثين من  تضمن  لذي وا

في   ودورها  حديثة  علمية  كتقنية  الوراثية  للبصمة  والقانونية  الفقهية  األحكام  األول  املقال  تناول  ولقد 

 ألب البيولوجي للطفل في حال النزاع حوله .منازعات إثبات نسب ا

فحين هدفت الدراسة الثانية إلى بيان الدور الهام لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في ديوان قاض ي القضاة  

ومدى تأثيرها في الحفاظ على األسرة الفلسطينية وحفظ النسيج االجتماعي، وكذلك تقييم عمل هذه الدائرة  

 م( وطرح املعيقات التي تواجه عملها.  2020 –م  2015خالل األعوام )

كما تناول املقال الثالث  دراسة مقارنة بين الوسائل غير القضائية إلنهاء حالة الشيوع العقاري  سواء عن  

الدمج أو عن طريق  االتفاقية  القسمة  املدنية وتشريعات  ،  طريق  التشريعات  بين قواعد  للتوفيق  في محاولة 

 رية . السجالت العينية العقا

الجزائية   اإلجراءات  قانون  وفق  دراسة  املخدرات  قضايا  في  التلبس  موضوع  لشرح  الرابع  املقال  لينتقل 

لتكشف الدراسة األخيرة عن جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانونين  ؛  باألنظمة العربيةة  اإلماراتي مقارن

 األردني والعماني. 

الستقبال دراسات أخرى لنعرضها    متطلعيناملميز  صدار هذا العدد  إمن ساهم في    ل نتقدم بجزيل الشكر لك

   عداد املقبلة.األ  للنشر في

 

  و اهلل ولي التوفيق

 املشرفة العامة:  أ.د. سرور طاليب
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 )دراسة مقارنة(  النسب إثبات دور البصمة الوراثية في منازعات
The Role of the Genetic Fingerprint in Proving Lineage Disputes (Comparative study) 

 ( السودان – جامعة الخرطوم )   د. مشاعر ادريس خيرهللا سرور 

Dr.MASHIR IDRIS KHEIRALlA SIROUR, UNIVERSITY OF KHARTOUM, SUDAN 

 

Abstract 

Research Title: The Role of the Genetic Fingerprint in Proving Lineage Disputes (Comparative study)   

This study dealt with the jurisprudential and legal rules of the genetic fingerprint as a modern scientific 

technique and its role in proving lineage disputes, The significance of studying this topic stems from the leading 

role and the that the genetic fingerprint plays in proving the biological father’s relation to a child in the event 

of a dispute about it with a percentage that can almost reach 98%. This technique has remained a modern 

scientific way, but also as a matter of controversy among contemporary jurists about the difficulty of adapting 

and attaching them to the agreed traditional methods of proving or denying lineage in Islamic jurisprudence. 

The study has adopted the comparative descriptive analytical approach through exposing the different the 

views of contemporary jurists on the genetic fingerprint, analyzing it and choosing the most likely ones, then 

comparing them with the relevant laws and judicial precedents. 

The study concluded numerous outcomes, the most important of which is that there is a shortcoming in the 

Sudanese Family Act of 1991, because it did not address the provisions of the genetic fingerprint, and that the 

genetic fingerprint is legally permissible; and that if it fulfills all its jurisprudential and technical controls, it will 

have an effective role in resolving descent disputes. Perhaps one of the most important recommendations of 

the study is that the Sudanese legislator adopts the provisions of the genetic fingerprint as a modern scientific 

technique to prove the lineage dispute, and the concerned authorities in the state must provide the laboratories 

with the modern techniques necessary to ensure the validity and quality of the results obtained from the DNA 

analysis, and specialists in the field of forensic medicine, law and the judiciary prepare lectures and scientific 

symposia to educate community members about the importance of the DNA and its role in establishing lineage 

disputes before the courts. 

Key words: Genetic fingerprint - Modern Scientific Technology - DNA analysis - Evidence of lineage 

Disputes 
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   : ملخص

النسب ،  إثبات  للبصمة الوراثية كتقنية علمية حديثة ودورها في منازعات  الفقهية والقانونية    األحكامتناولت هذه الدراسة  

وتنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الريادي الذي تلعبه البصمة الوراثية في إثبات نسب األب البيولوجي للطفل في حال النزاع  

%.ولقد ظلت هذه التقنية العلمية الحديثة مثار جدل بين الفقهاء املعاصرين حول  98حوله بنسبة تكاد أن تصل إلى القطع

 الوسائل التقليدية املتفق عليها إلثبات أو نفي النسب في الفقه اإلسالمي .  صعوبة تكييفها وإلحاقها ب

آراء الفقهاء املعاصرين في البصمة الوراثية وتحليلها واختيار    عرضوذلك من خالل    ؛اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

 ة .أرجحها، ومن ثم املقارنة بينها وبين القوانين والسوابق القضائية ذات الصل

 في قانون األحوال الشخصية السوداني للعام  .خلصت الدراسة إلى ُعدة نتائج
ً
م لعدم تناوله أحكام  1991أهمها أن هنالك قصورا

  
ً
 فعاال

ً
البصمة الوراثية ، وأن البصمة الوراثية جائزة شرعا ؛ وعليه فإذا استوفت كافة ضوابطها الفقهية والفنية يكون لها دورا

على املشرع السوداني تبني أحكام البصمة الوراثية كتقنية علمية     في حسم منازعات النسب. ولعًل من أهًم توصيات الدراسة 

الالزمة لضمان صحة وجودة   الحديثة  بالتقنيات  املعامل  تزويد  بالدولة  املعنية  الجهات  ، وعلى  النسب  نزاع  إلثبات  حديثة 

والق الشرعي  الطب  مجال  في  املختصين  وعلى   ، النووي  الحمض  تحليل  من  عليها  املتحصل  إعداد  النتائج  والقضاء  انون 

 همية البصمة الوراثية ودورها في إثبات منازعات النسب أمام املحاكم.    أمحاضرات وندوات علمية لتوعية أفراد املجتمع ب

  النسب     إثبات منازعات –تحليل الحمض النووي  -التقنية العلمية الحديثة  –البصمة الوراثية  كلمات مفتاحية: 

  

 

 :  املقدمة

ويرتبط به افرادها برباط دائم من الصلة يقوم اعتبرت الشريعة اإلسالمية النسب من أقوى الدعائم التي تقوم عليها األسرة  

وكان من باب املحافظة عليه    .ساس وحدة الدم ، ولذلك أولته الشريعة اإلسالمية برعاية خاصة حماية له من التعديأعلى  

أن    ومن املسلم به. حفظ النسل، حفظ العقل ، حفظ املال جعله أحد الضرورات الخمس وهي : حفظ الدين، حفظ النفس،

وضع الشارع    والنسب هذا  .  1نفس   حياءإ  ثبات نسب  إثباته ألن في  ثبات النسب بأي طريقة من الطرق املعدة إلالشارع يتشوف إل

   هلثبوت
ً
 واضحا

ً
لهذه    ثمرة  النسل    الذي يعتبر  الزواج  عن طريقعلى الوجه املشروع  وهو اتصال الرجل باملرأة ومخالطته لها    ؛سببا

ُنوا  )  املودة والرحمة اللتان ورد ذكرهما في قوله تعالى :ب  املعروفة    العالقة الزوجية
ُ
ْسك

َ
ت ْزَواًجا ل 

َ
ْم أ

ُ
ك ُفس 

ْ
ن
َ
ْن أ ْم م 

ُ
ك
َ
َق ل

َ
ل
َ
ْن خ

َ
ه  أ ْن آَيات  م 

ُروَن(  ، ولذلك مّن هللا عز وجل
َّ
َقْوٍم َيَتَفك َك آلَياٍت ل  ل 

َ
ي ذ  ف 

نَّ  إ 
ً
 َوَرْحَمة

ً
ة ْم َمَودَّ

ُ
ْيَها َوَجَعَل َبْيَنك

َ
ل على االنسان بالنسب في كتابه العزيز    إ 

يًرا ( بقوله تعالى  :) َوُه  د 
َ
َك ق اَن َربُّ

َ
ْهًرا  َوك َسًبا َوص 

َ
ُه ن

َ
َجَعل

َ
ًرا ف

َ
اء  َبش

َ ْ
َن امل َق م 

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
   2َو ال

رع فيها من األحكام ما  ،السماويةالشرائع  خاتمة  باعتبارها  الشريعة اإلسالمية    و
ُ
  ، يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان  و ش

في هذا الصدد ومع التطور التكنولوجي الذي انتشر في هذا العصر و  املتجددةوسعتها ملسايرة وقائع الناس    مرونتهابما يدل على  

ولهذا   نزاع النسبتساعد في اثبات  التي   "البصمة الوراثية"  دقيقةالعلمية  الوسائل  ال  املتمثلة في  التقنيات الحديثة   فيه   وكثرت

 
هـ  1317مطبعة اآلداب واملؤيد بمصر    –الجزء األول    –الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    –شمس الدين أبي عبدهللا    – محمد بن قيم الجوزية     1

 323ص -
 ( 54سورة الفرقان اآلية) 2
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ن كثر الخالف حولها  أبعد  النسب أمام املحاكم    نزاع   ثباتإفي    ودورها   وفق أحكام الشرع   ماهيتها   وقع اختياري لهذه التقنية لبيان

 . مجال الطب الشرعي والقانونيواملتخصين في بين القضاة  

 : البحث أهمية 

وذلك من خالل    .من منازعات النسب أمام القضاء  العديدمن الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية في حل    لبحثا  ا تنبع أهمية هذ

 نتائج دقيقة من أجل التوصل إلى كشف الحقائق .  عرض

 : البحث مشكلة 

 اآلتي : في البحثتتمخض مشكلة 

 مدى إمكانية اللجوء إلى البصمة الوراثية في نفي النسب    \1 
ً
عن الرجوع إلى مسائل    باالعتماد على النتائج املستخلصة بعيدا

 . النفي التقليدية وخاصة اللعان

ثبات النسب؟ وأيهما يقدم على  ماحكم التعارض بين النتائج املتحصلة من اختبارات البصمة الوراثية مع األدلة األخرى إل  \2 

 خر على الصعيد الفقهي والقانوني؟.اآل 

 :  البحثمنهج 

البحث    في هذا  اتبعه  الذي سوف  املعاصر  ؛املنهج الوصفياملنهج  الفقه  الرجوع لكتب  الفقهاء  و   ،وذلك من خالل  آراء  ذكر 

 رجحها، ومن ثم املقارنة بينها وبين القوانين والسوابق القضائية ذات الصلة . أاملعاصرين في البصمة الوراثية وتحليلها واختيار  

 :   البحث أهداف 

البح  الشرعية  ثيهدف هذا  األحكام  في  الوراثية وتطبيقها  البصمة  بماهية  التعريف  اثبات    ،إلى  في  إلى حجيتها  التوصل  ُبغية 

منازعات النسب ، بجانب لفت انتباه املشرع السوداني بتنظيم نصوص خاصة بالبصمة الوراثية "الحمض النووي"  ملسايرة  

 التطور الذي تلعبه الدول املتقدمة في هذا الصدد. 

 خطة البحث 

   وخاتمة  مبحثين إلىقدمة  امل بجانبقمت بتقسيم هذا البحث 

   استخدامها وابط  وض  ،الشرعي  حكمها: مفهوم البصمة الوراثية ،  األول املبحث  

 املطلب األول : مفهوم البصمة الوراثية في اللغة واالصطالح الفقهي والقانوني

 التكييف الشرعي الستخدام البصمة الوراثية    املطلب الثاني :

 لضوابط الشرعية الستخدام البصمة الوراثية املطلب الثالث : اا 

 : دور البصمة الوراثية في اثبات منازعات النسب نياملبحث الثا

 ثبات النسب إالبصمة الوراثية في   دور املطلب األول : 

 ، وحكم التعارض بينها وبين نفي النسب باللعانالبصمة الوراثية في نفي النسب  دور املطلب الثاني : 

 الفرع األول : مفهوم اللعان كوسيلة لنفي النسب في الفقه اإلسالمي
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 عارض بينها وبين اللعان  تالفرع الثاني : دور البصمة الوراثية في نفي النسب ، وحكم ال

   وتتكون من أمرين : الخاتمة  •

 التي توصلت إليها من خالل البحث  أهَم النتائج   األول :األمر  •

 التوصيات األمر الثاني :   •

 

 وضوابط استخدامها،  حكمها الشرعي : مفهوم البصمة الوراثية ،  األول املبحث  

إلى بيان  سوف أتحدث بإيجاز عن التعريف بالنسب ووسائل إثباته ونفيه وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء  ومن ثم انتقل  

 مفهوم البصمة الوراثية وأحكامها الفقهية . 

 التعريف بالنسب: 

 نسب القرابات وهو أحد األنساب والنسبة والنسب : القرابة ، وقيل : هو في اآلباء خاصة. وانتسب واستنسب. ذكر  
ً
َسُب لغة

َ
الن

النسب على القرابة وهي صلة الشخص    نسبه ، يقال للرجل إذا سئل عن نسب استنسبلنا أي انتسب لنا حتى نعرفك.  . ويدل

، ويقال : بأنه العزو واإللحاق أي نسبُته ألبيه بمعنى عزوته إليه ، وإلى أبيه    1بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة الدم 

 .2اعتزى 

 للنسب التعريف الفقهي والقانونيوأما 

الذي يستفاد من تعرضهم ألحكامه أن    3لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب املذاهب الفقهية   للنسب. ولكن 
ً
 محددا

ً
تعريفا

.من خالل التشريعات القانونية التي  4النسب يعني القرابة سواء أ كانت القرابة من جهة األب أم األم قرابة بسبب صلة الدم 

 النسب.  إلثبات لم توضح بالتحديد املقصود بالنسب ولكنها أشارت فقط إلى الطرق الشرعية  5اطلعت عليها 

 

 

 
الناشر دار الكتب   -2009الطبعة الثانية  -الجزء الرابع عشر –لسان العرب  -محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين  –. ابن منظور  1

 114ص -العلمية بيروت لبنان 
آبادي   2 الدين  محمد بن يعقوب  -الفيروز  التراث في مؤسسة الرسالة    –القاموس املحيط     -  مجد  للطباعة والنشر   –تحقيق  مؤسسة الرسالة 

 . 1279ص -م2005-ـ1426الطبعة الثامنة  -بيروت لبنان  -والتوزيع
،    333ص   -هـ  1406( ، املبسوط ، الجزء السادس عشر، الطبعة الثانية ، دار املعرفة بيروت لبنان 483أبوبكر محمد أبي سهل  ت) .السرخس ي ، 3

  –، املرداوي    320ص  2000الطبعة االولى  –دار الكتب العلمية بيروت لبنان    -2ج  –مغني املحتاج    –(  977محمد الشربيني الخطيب ت)  -الشربيني 

التراث العربي دار احياء    -الطبعة الثالث  -الجزء الثاني  –اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف    -(885علي بن سليمان املرداوي أبو الحسن ت)

مكتبة الرياض الحديثة    – الطبعة الثانية    -2ج  –شرح منتهى االيرادات    -(1051منصور بن يونس بن ادريس ت)–، البهوتي  55ص-هـ   1425بيروت  

 353ص  -هـ 1390
ت لجنة التأليف والتعريب  جامعة الكوي1999الطبعة األولى    –انون الكويتي  النسب وأحكامه في الشريعة اإلسالمية والق  –.محمد محمود حسن   4

 14ص  -والنشر
للعام 5 )  1991. قانون األحوال الشخصية السوداني  الُعماني  املاد)96املادة  ( ، قانون مدونة االسر ة الجزائري 70( ، قانون األحوال الشخصية 

 (  40املادة )  1984للعام
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 طرق إثبات النسب في الفقه اإلسالمي والقانون 

  1أوال : طرق إثبات النسب في الفقه اإلسالمي 

 الصحيح أو الفاسد"   النكاح.إثبات النسب بالفراش " 1

 ينسب إلى زوجها،  
ً
 صحيحا

ً
 بحديث النبي صلى هللا عليه  2اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به املرأة املتزوجة زواجا

ً
عمال

.ويثبت النسب بالفراش أي   4واملراد بالفراش املرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع به  3وسلم :" الولد للفراش وللعاهر الحجر" 

 ند توفر الشروط اآلتية :عقد النكاح الصحيح ع

 .5أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة  .أ 

أن يولد الطفل بعد ستة أشهر من وقت الزواج عند الحنفية ومن إمكان الوطء عند الجمهور. فإن ولد   .ب

 .6ألقل مدة الحمل وهي ستة أشهر اليثبت نسبه باتفاق 

الدخول   .ت الجمهور  يشترط  وعليه   ، الحنفية  عدا  الجمهور  عند  العقد  بعد  الزوجين  بين  التالقي  إمكانية 

 للمذهب الح 
ً
النسب في النكاح الفاسد    إثباتأما  .7نفي الذي يشترط التالقي بالعقل أو الحس وبالعادة الحقيقي خالفا

اتفق الفقهاء على أن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في ثبوت النسب إذا اتصل به دخول حقيقي نتج عنه ولد فإنه    :

 إلحياء الولد. ولكن اختلف الفقهاء في املدة التي يتم بها إلحاق النسب من الزوج  
ً
يترتب عليه إلحاق النسب احتياطا

ا الزوج  في  العقد  أو  النكاح  وقت  من  أهي  أبوحنفية  الواطئ  فذهب  الوطء؟  وإمكان  الدخول  وقت  من  أم  لصحيح 

كالزواج   الفاسد  الزواج  اعتبروا  فإنهم  الجمهور  أما  الدخول.  وقت  من  وليس  النكاح  وقت  من  أنها  إلى  وأبويوسف 

الصحيح وشرط مدة النسب هي الدخول الحقيقي "الوطء" ، وعلى هذا   فلو أتت  املرأة بولد وكان الزوج ممن يتصور  

 
أكثرها ، فأقل مدة للحمل ستة أشهر من تاريخ العقد باتفاق جمهور الفقهاء . قبل التعرف على طرق إثبات النسب البد من معرفة أقل مدة الحمل و  1

إلى أنها  أما أكثر مدة الحمل فقد حصل فيها خالف بينهم فذهب الشافعة إلى أنها أربع سنوات واملالكية إلى أنها خمس سنوات في حين اتجه الحنفية  

على أن أقل مدة الحمل    100وهو ماأخذ به قانون األحوال الشخصية السوداني في املادة   سنتين بينما يرى ابن الحكم من املذهب املالكي أنها سنة  

في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس    –ستة اشهر وأكثرها سنة .معوض مصطفى سرحان   به  األحوال الشخصية حسب املعمول 

 428ص –م 1953-هـ1372-مطابع رمسيس باالسكندرية-الطبعة األولى -الحسبية
أبو    -،ابن قدامة املقدس ي  211ص  –   2010دار الكتب العلمية بيروت لبنان   –الطبعة الثالثة    –الجزء الثالث    –بدائع الصنائع    –. الكاساني   2

   428ص –م1969 -هـ1388الطبعة الثانية  –الجزء السابع  –املغني  –محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد
(  6368رقم الحديث)  –باب الولد للفراش حرة أو أمة    –كتاب الفرائض   -صحيح البخاري -  حمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد هللام  –. البخاري   3

بيروت    –الطبعة األولى    -الجزء السادس أبو الحسن القشيري   –، مسلم    1248ص-م  2002-هـ1423  –دار ابن كثير دمشق  مسلم بن الحجاج 

دار  الطبعة األولى    -الجزء الثاني  - (1457رقم الحديث)   -باب الولد للفراش وتوقي الشبهات  -كتاب الرضاع  -صحيح مسلم  -هـ(261ت)  النيسابوري

 1080ص  -هـ 1421 -احياء التراث العربي بيروت 
 220ص -مرجع سابق –لسان العرب  –.ابن منظور  4
 301ص –دار الفكر  –الجزء الثالث  -شرح فتح القدير هـ(861كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي ت) –ال بن الهمام . الكم 5
   5ص –دار الفكر  –الجزء الرابع –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -( 1230محمد عرفة الدسوقي ت) –.الدسوقي  6
مكتبة   –الطبعة األولى    –الجزء الرابع    –شرح الزرقاني على موطأ مالك     -يوسف الزرقاني املصري األزهري محمد بن عبد الباقي بن    –. الزرقاني   7

 27ص –م 2003-هـ1424الثقافة الدينية القاهرة  
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إن  و يكون منه الحمل وأتت بالولد بعد مض ي ستة أشهر فأكثر ثبت نسب الولد من الزوج ألنه صاحب الفراش.    أن

 .1أتت به ألقل من ستة أشهر لم يلحق النسب بالزوج ألنه على وجه التأكيد حاصل من زواج سابق 

 .إثبات النسب باإلقرار:  2

فيه بين الجمهور  حيث تساندت األدلة الشرعية من    فالخال ليل شرعي  يعتبر اإلقرار من أدلة الشرع في إثبات النسب وهو د

 بعد الفراش في إثبات النسب. 
ً
 قويا

ً
  ب ولتوضيح دور اإلقرار في إثبات النس  القرآن والسنة واالجماع علة قوة اإلقرار فكان دليال

 سوف أتناوله من حيث املعنى اللغوي واالصطالحي لإلقرار مع بيان شروط وحجيته في إثبات النسب.

 . 2عنى اللغوي لإلقرار : اإلذعان للحق أو االعتراف امل

 ولده وأن يلحقه به 
ً
.من    3املعنى االصطالحي لإلقرار : ُيعنى به اعتراف الشخص بحق الزم عليه أي أن يعترف الرجل بأن فالنا

قر فالتتعدى إلى غيره إال إذا صدقه ذ
ُ
لك الغير أو قامت البينة على  املقرر في الفقه اإلسالمي أن اإلقرار حجة قاصرة على امل

 اإلقرار ، ولثبوت النسب باإلقرار شروط البد من توافرها : 

قر له للُمقر   .1
ُ
 أن يولد مثل امل

 مجهول   .2
ً
ولدا األب  يستلحق  ...إنما   ": الدسوقي  في حاشية  وفي هذا جاء  النسب  له مجهول  املقر  يكون  أن 

 .4ه...(النسب ولو كذبته أمه لتشوف الشارع إلحاق النسب النفي

 للنسب لقوله صلى هللا عليه وسلم:  يذكر أنه ولده من الزنا ألن الزنا الال  أن   .3
ً
"الولد    يصح أن يكون سببا

  .5للفراش وللعاهر الحجر" وألن نعمة النسب ال تثبت بالزنا 

4.  
ً
 عاقال

ً
قر متى كان بالغا

ُ
 . 6أن يصدق املقر له امل

 .إثبات النسب بالقيافة:   3

تعتبر القافة من أقدم الطرق التي عرفتها الشريعة اإلسالمية ملعرفة األثر والشبه وتعتبر من الطرق الضعيفة في إثبات النسب  

 في مسألة إثبات النسب بالقافة.
ً
 كبيرا

ً
 حيث اختلف الفقهاء اختالفا

وهو الذي يتتبع األثر. والقافة عند العرب هم :قوم كانت عندهم معرفة  القيافة أو القافة من قافة يقوف قيافة فهو قائف   

 .  7بتفاصيل تشابه الناس 

 :  8اختلف الفقهاء حول حجية القيافة في إثبات النسب إلى  رأيين  

 
الزواج   –الجزء األول    –الفقه املقارن لألحوال الشخصية بين املذاهب األربعة السنية واملذهب الجعفري والقانون    –بدران    . بدران أبوالعينين  1

 507ص  -1967الطبعة األولى  -لبنان  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت  –والطالق 
   450ص -مادة قرر  -مرجع سابق -لسان العرب –. ابن منظور  2
 70ص -مرجع سابق  -الجزء السابع عشر –املبسوط  –. السرخس ي  3
 412ص -. املصدر السابق 4
 48ص – 2014وزارة االوقاف السعودية مطبعة السعادة –الطبعة الثانية  –الجزء الثامن  –املدونة الكبرى رواية سحنون  –.مالك بن أنس  5
 486ص –مرجع سابق  –، بدران أبو العينين  450ص -مرجع سابق –األحوال الشخصية  -.معوض مصطفى سرحان  6
   451ص -مصدر سابق –لسان العرب  –. ابن منظور  7
 - 1425الطبعة الثانية  –الجزء الثاني    -بداية املجتهد ونهاية املقتصد  –هـ(  595ت)  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -. القرطبي   8

نيل    –  محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  -، الشوكاني  654ص  -مرجع سابق  -املغني   –، ابن قدامة  352ص  –م  2003- دار الحديث القاهرة هـ  

 282ص  –م1993- هـ 1413دار الحديث مصر  –الطبعة  األولى  –الجزء السادس  –األوطار 
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بنسب الولد  يثبت النسب بالقيافة إذ هي ليست ُحجة ألن األصل عدم الحكم  ألحد املتنازعين    األول : ذهب الحنفية إلى أنه ال 

 إال أن يكون هنالك فراش .

 الثاني : ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بثبوت النسب بالقيافة في حالة االشتباه والتنازع  

  تبرُق    األصل في القيافة ما 
ً
روي عن  السيدة عائشة رض ي هللا عنها، قالت : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل علًي مسرورا

: إن هذه األقدام بعضها من   إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد  فقال   
ً
آنفا  نظر 

ً
: ألم تري أن ُمجززا منه أسارير وجهه  فقال 

 .1بعض" 

 . 2لعمل بالقيافة في إثبات النسب وجه االستدالل بهذا الحديث جواز ا

هو قول جمهور الفقهاء بثبوت النسب بالقيافة في حال النزاع لعمل النبي صلى هللا عليه وسلم بها ، وللمحافظة   الرأي الراجح : 

 على أحكام الشرع في النسب وهي تشوفه إلثباته بأدنى األسباب.  

 .إثبات النسب بالبينة: 3

 فادرجوا من خالل البينات مايسمى  
ً
 كبيرا

ً
تعتبر البينة إحدى الطرق عند الفقهاء في إثبات النسب فقد أوالها الفقهاء اهتماما

 في الفقه اإلسالمي بالقرائن والتي تعتبر إحدى الطرق التي استعملها الفقهاء في إثبات الحقوق ألصحابها . 

في حين   3وتعريفهم لها إلى معان  مختلفة فذهب أغلبهم إلى أن املراد بها الشهادةتعددت املصطلحات الفقهية حول لفظ البينة  

 مادامت    فيها  يوضح الحق ويظهره. فالبينة تشمل كل طرق االثبات بما   اتجه آخرون إلى أن البينة اسم  لكل  ما 
ً
القرائن عموما

:" وقد اعتبر الن4مما يظهر الحق ويبينه  القيم  العالمات في .  وفي هذا يقول ابن  بي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من بعده 

. واملراد بالبينة   5األحكام وجعلوها مبينة لها كما اعتبر العالمات في اللقطة وجعل صفة الواصف لها آية وعالمة على صدقه..."

عدا    6البينة ، فذهب الجمهور   هنا الشهادة. وقد أجمع الفقهاء على اعتبار الشهادة في إثبات النسب و لكنهم اختلفوا في شروط

َمْعُروٍف    الحنفية  إلى اشتراط شهادة رجلين عدلين عمال بقوله تعالى ب   
وُهنَّ

ُ
ار ق

َ
ْو ف

َ
أ َمْعُروٍف  ب   

وُهنَّ
ُ
ك ْمس 

َ
أ
َ
ف ُهنَّ 

َ
َجل

َ
أ َن 

ْ
غ
َ
َبل ا 

َ
ذ إ 

َ
ف  (:

 
َ
َهاَدة يُموا الشَّ ق 

َ
ْم َوأ

ُ
نك َوْي َعْدٍل ّم 

َ
ُدوا ذ ه 

ْ
ش

َ
  (َوأ

َّ
 ذهب الحنفية إلى صحة النسب بشهادة رجل وامرأتين .  ابينم ،  7  ّلِل 

 

 

 
 عن نيل األوطار 1

ً
 282ص -مرجع سابق  –الجزء السادس  -.صحيح البخاري  شرح فتح الباري نقال

 668ص  -م1989-هـ1409دار الفكر سورية دمشق  –الطبعة الثالثة   –الجزء السابع  –الفقه اإلسالمي وأدلته  –. وهبة الزحيلي  2
  -دار الكتب العلمية بيروت لبنان   - الطبعة  األولى  –الجزء األول    –األشباه والنظائر    - هـ(  970زين الدين بن إبراهيم بن محمد ت)   – . ابن نجيم   3

  - الجزء العاشر  – تحفة املحتاج  -( 1004شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ت )  – ، الرملي  217ص  –1999- هـ1419

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن   -كشاف القناع  –،البهوتي    385ص–م  1984  -هـ  1404دار الفكر بيروت لبنان    -الطبعة الثالثة

 384ص-هـ 1425دار الكتب العلمية  –الطبعة الثانية  –الجزء السادس (1105إدريس ت )
تيمية   4 ابن  تيمية    -أحمد بن عبدالحليم    –.  ابن  العلمية    -الجزء الخامس عشر  –مجموع فتاوى  القيم    301ص  – دار الكتب  ابن  الطرق    –، 

 244ص -مرجع سابق –الحكمية 
 314ص–مرجع سابق  –. الطرق الحكمية  5
  - ، ابن قدامة املقدس ي   368ص-مرجع سابق   –الجزء السادس    –مغني املحتاج    –، الشربيني    681ص-مرجع سابق  -2ج  –بداية املجتهد    –ن رشد  . اب 6

 . 11ص -1996الطبعة االولى  -دار الحديث القاهرة -الجزء الرابع عشر -املغني والشرح الكبير –عبد هللا بن أحمد بن محمد
 ( 2). سورة الطالق اآلية  7
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: طرق إثبات النسب في القانون  
ً
 ثانيا

، والبينة.  2، واإلقرار    1أورد أن النسب يثبت بالفراش م ، حيث  1991األحوال الشخصية السوداني للعام    القانون املعنى هو 

ربع  أ وأوضح أن املقصود من البينة الشهادة. وعليه وفق أحكام هذا القانون يثبت النسب بشهادة  رجلين أو رجل وامرأتين أو  

 كان أو انثى ، وأشار إلى أن النسب قد يثبت  
ً
من النسوة، كما تثبت الوالدة بتعيين املولود بشهادة العدل الواحد املسلم ذكرا

سرت ابتداًء بطلتبشهادة الشهرة و 
ُ
، وبمناقشة نصوص    3التسامع بشرط أن تؤدى هذه الشهادة بصورة  جازمة بحيث لو ف

هذه املواد يتضح لنا أن القانون قد أغفل الوسائل العلمية في إثبات النسب. طاملا تحدثنا عن إثبات النسب بشهادة الشهرة  

العلمية املتمثل بالوسائل  إثباته  أولى  باب  بها  والتسامع من  باعتبارها  قرينة  قاطعة يمكن أن تستعين  الوراثية  البصمة  في  ة 

 .   4البينة   من أنواعاملحاكم في حالة إثبات منازعات النسب ، متبعين في ذلك مذهب ابن القيم الذي اعتبر القرائن 

 والقانونياملطلب األول : مفهوم البصمة الوراثية في اللغة واالصطالح الفقهي 

إذا ختم بطرف    : البصمة لغة مشتقة من الُبصم يقال رجل ذو بصم أي غليظ البصمالوراثية لغةالبصمة    
ً
وبصم بصما

 أي الفرجة بين الخنصر والبنصر.  ،بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر ما هو  :قال الُبصم يو  .5أصبعه 

 .6خر آلى إعلم الوراثة وهو عبارة عن انتقال صفات الكائن الحي من جيل   إلى  الوراثية : نسبة

 مفهوم البصمة في االصطالح الفقهي 

  ون أما الفقهاء املعاصر   .وعليه لم يتعرض لها  الفقهاء القدامي.بما أن البصمة الوراثية تعتبر من التقنيات العلمية الحديثة

 ثم نختار أرجحها.  .فقد وضعوا لها عدة تعريفات نذكرها على سبيل املثال ال الحصر 

 
( من قانون األحوال الشخصية األردني ، أسهب التشريع الجزائري  في دائرة إثبات  147، املادة )16ص  -1991( من القانون السوداني  96. املادة ) 1

النسب ونفيه  من قانون األسرة املعدل . نقال عن إثبات 2الفقرة  40النسب بنصه على الخبرة الطبية كوسيلة إلثبات ونفي النسب وفقا لنص املادة

.أما 36ص  –م  2008- 2005الدفعة السادسة عشر  –شروقي محترف    –وفقا لتعديالت قانون األسرة الجزائري مذكرة  إلجازة املدرسة العليا للقضاء  

في املادة     1984(  15والقانون املعدل رقم )   1996( لعام  61القانون الكويتي فقد أشار ضمنيا إلى إثبات النسب بالوسائل العلمية في القانون رقم )

يمكن أن يأتي منه الولد ملانع خلقي أو مرض ي ، وللمحكمة عند النزاع أن    منه إلى أنه لم يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو ال 168

 Marocموقع العلوم القانونية    –للدكتور سعيد صوله باحث في العلوم القانونية    –تستعين بأهل الخبرة من املسلمين " نقال عن إثبات النسب  

Droit –  89ء إلى الوسائل العلمية لوسيلة إلثبات ونفي النسب حيث نص في املادة  ، أما املشرع االماراتي فقد نص صراحة على جواز اللجو77ص   

على املحكمة     97على أن يثبت النسب بالفراش أو البينة أو اإلقرار أو الوسائل العلمية إذا ثبت بالفراش " أما بخصوص النفي فقد نص في املادة

 يمكن نفيه ولو بالوسائل العلمية.  ب قد ثبت من قبل فحينئذ الاالستعانة بالوسائل العلمية لنفي النسب بشرط أال يكون النس
 17ص  -( من القانون السابق101. املادة )  2
، فطرق إثبات النسب في القانون السوداني متفقة مع ورد بشأن وسائل النسب في القانون التونس ي 18ص  -( من القانون السابق107- 105. املواد ) 3

الفصل   األ   75- 68في  مجلة  األسرة من  قانون  في  النسب  إلثبات  الشرعية  الطرق  اعتمد  فقد  الجزائري  املشرع  أما   ، التونسية  الشخصية  حوال 

م متبعا الشريعة اإلسالمية ولم ينص على البصمة الوراثية كوسيلة لإلثبات  ولكنه مع ذلك تدارك هذا القصور بتعديله لقانون األسرة 1984لعام

 لتعديل إدخال الوسائل العلمية ضمن وسائل اثبات النسب . حيت تم بموجب هذا ا 2005للعام 
 . مقترح تم وضعه بناء على التعريفات الذي ذكرها الفقهاء للبينة   4
الطبعة    -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت  –القاموس املحيط      -هـ(  817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت)  –. الفيروز أبادي   5

 مادة "ُبصم" 1080ص –م 2005- هـ1426الثامنة 
 1024م، مادة الوارثة ، ص2004مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية   -الطبعة الرابعة -ابراهيم أنيس–. املعجم الوسيط  6
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: األول  أصوله    التعريف  بالتعرف على  والتي تسمح  لهويته  واملعينة  اإلنسان  في خاليا  املخلوقة  العالمة  هي  الوراثية  البصمة 

 .  1وفروعه بصفة أساسية 

  .2نسان بعينه إالبصمة الوراثية تعني البنية الجينية التي تدل على هوية كل  :  التعريف الثاني

البصمة الوراثية هي املادة الوراثية الحاملة لصفات وخصائص معينة واملوجودة في خاليا جميع الكائنات  التعريف الثالث :  

    . 3الحية 

)    التعريف الرابع   لوجوده  DNA: البصمة الوراثية هي الحمض النووي 
ً
الرايبوزي وسمي بذلك نظرا النووي  (وهو الحمض 

 .  4وتمركزه في جميع خاليا الكائنات الحية 

البصمة الوراثية هي التركيب الوراثي املشتمل على صفات جينية    :)بأن  ي القول ننه يمكنإفمن خالل هذه التعريفات السابقة  

  ومن ثم يمكن من خاللها   متوارثة من  األصول للفروع  يمكن من خاللها  تحديد هوية كل شخص بعينه  و  تميزه عن غيره ،معينة  

م الوالدية البيولوجية .التعرف على الشخصية أوال
ّ
 .5( ومن ث

 الوراثية في القانون مفهوم البصمة 

ستعانة بها ليس  لم يتعرض القانون السوداني إلى  أحكام البصمة الوراثية كتقنية من التقنيات العلمية الحديثة التي يمكن اال 

تكون البصمة حاسمة    أنالنسب فحسب، بل في مجال االغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم التي يمكن    في مجال حسم نزاعات

بتعريف مجمع الفقه اإلسالمي للبصمة الوراثية الذي ورد  يمكننا تبني      إثبات النسب    على    للحفاظو   بناء على ذلكللبت فيها ، و 

أي املوروثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات    ،ن الُبنية الجينية نسبة إلى الجيناتأفيه:)  

لتسهيل مهمة الطب الشرعي ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم    العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، 

 .6أو اللعاب أو املني أو البول أو غيره (

 ملا سبق بيانه فإنني  
ً
أرى أن قانون األحوال الشخصية شابه قصور بعدم تعرضه للبصمة الوراثية وأحكامها في حسم نزاع  وفقا

  النسب ، وعليه فإنني أوص ي بتضمينها ضمن أحكام القانون السوداني.

  

 

 
القاهرة    –مكتبة وهبة    –البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة    -فقه املقارن جامعة األزهرأستاذ ال  –.سعد الدين مسعد الهاللي   1

 .40ص -م2010 -هـ1431الطبعة الثانية
علوم الطبية  م ، املنظمة اإلسالمية لل2002هـ  1422-26-21. مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة عشرة املنعقدة بمكة املكرمة في املدة من   2

   1050هـ/ ص 1418الكويت  -ندوة الوراثة والهندسة الوراثية  الجزء الثاني
 .5ص  -هـ1422 –بحث مقدم للدورة السادسة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي  –البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها  –. وهبة الزحيلي  3
العدد   –  –مجلة  العدل    –أستاذ القانون الجنائي املساعد بجامعة تبوك    – الجنائي    حجية البصمة الوراثية في اإلثبات  –. فهد هادي حبتور   4

 1561ص  –الجزء الرابع  –الثالث والثالثون 
 لها عن األبوة الشرعية التي تأتي نتي 5

ً
  جة زواج صحيح . من هنا تبرز أهمية البصمة الوراثية في أنه يمكن من خاللها معرفة األبوة البيولوجية تمييزا

يتعلق بوجود العقد من عدمه وال بنوع العالقة بين الرجل   أو وطء بشبهة أما النسب البيولوجي فإنه يحدد صاحب املاء الذي خلق منه الولد فال

 غير شرعية .  أوواملرأة فهي تثبت النسب سواء أن كانت العالقة شرعية 
م  2003هـ املوافق 1422ذو الحجة    234مجلة الرائد العدد  -سالمي في مكة املكرمةمقال عن الدورة السادسة عشرة ملجمع الفقه اإل   -. محمد الهواري  6

 3ص –
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 الوراثية  الحكم الشرعي للبصمةاملطلب الثاني : 

 أاتجه  
ً
وقد أستدلوا    1نها من باب القرائن القطعية إ على    غلبية الفقه املعاصر إلى القول بجواز العمل بالبصمة الوارثية شرعا

 على ذلك باألدلة التالية :  

ْت َوُه قوله تعالى : )  .القران الكريم :1
َ
َصَدق

َ
ُبٍل ف

ُ
ْن ق  م 

دَّ
ُ
يُصُه ق م 

َ
اَن ق

َ
ْن ك َها إ  ْهل 

َ
ْن أ ٌد م  اه 

َ
َد ش ه 

َ
ين( َوش ب  اذ 

َ
ك
ْ
َن ال االستدالل    هوج  .2َو م 

 . 3حدهما وتبرئة اآلخر أدليال على صدق   اعتبر موضع قد القميص  ثبهذه اآلية حي 

ِريِهم  وقوله تعالى : )
ُ
ا َسن

َ
اِق  ِفي  آَياِتن

َ
ف

 
ِسِهم   َوِفي  اْل

ُ
ف
 
ن
َ
ى   أ   َحتَّ

َ
ن َبيَّ

َ
هُ  َيت

َّ
ن
َ
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َ
َحق   ل

 
م    ال

َ
َول
َ
ِف  أ

 
َك  َيك ِ

ِ  ِبَرب 
ل 
ُ
ى  ك

َ
ُه َعل

َّ
ن
َ
ء   أ ي 

َ
ِهيٌد(  ش 

َ
وجه  .  4ش

 مسايرة القرآن للعلم الحديث وتضمن آياته مايدل على مواكبته للحقائق العلمية في اآلفاق البعيدة.االستدالل بهذه اآلية 

عن  ومن ذلك مارواه مسلم بسنده    .استدلوا بحكم النبي صلى هللا عليه وسلم في عدة مناسبات بالقرائن:    السنة النبوية.2

 نها قالت :"دخل علًي رسول هللا )ص( ذات يوم مسرور أالسيدة عائشة رض ي هللا عنها  
ً
املدلجي   ُمجزز لم تري أن  أفقال : ياعائشة    ا

فقال : إن هذه األقدام بعضها من بعض" دخل علي فرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رأسهما، وقد بدت أقدامهما  
سابقا ، وبناء على ذلك اعتبرت البصمة الوراثية    النسب كما ذكر  ثباتإبهذا الحديث جواز العمل بالقيافة في    وجه االستدالل .5

 قامة العدل بين الناس.ائن التي يمكن االستفادة منها في إمن القر 

بشأنها نص من القرآن أو السنة بمنعه فيحكم فيه  يستجد من أمور ولم يرد    بمعنى أن األصل في كل ما :    األصل في األشياء.  3

ن البصمة الوراثية تعتبر من  إوبناء على هذه القاعدة ف   باحةبناء على القاعدة الفقهية  األصولية األصل في األشياء اإل  . بالجواز

  القرآن أو   مع األدلة الشرعية  تعارض  ت  التقنيات الحديث التي تتضمن حقائق علمية وبالتالي فاألصل فيها الجواز  مادامت ال

 السنة أو االجماع . 

 املطلب الثالث : الضوابط الشرعية الستخدام البصمة الوراثية

 6الضوابط التالية فيها توافرتذا إال  إ ثبات منازعات النسب إ تكون حجة في   ن البصمة الوراثية الألى  إاتجه الفقهاء املعاصرين 

: 

 
األلفى   1 في    –. محمد حبر  الوراثية   للبصمة  الفقهية والقضائية  النسب وتصحيحه ونفيهإاآلثار  وآثارها  -ثبات  املعاصرة  الطبية  القرائن  مؤتمر 

سالمية للعلوم الطبية خالل ندوتها الحادية عشرة املتعلقة بالهندسة الوراثية  ، املنظمة اإل 5ص -2013-هـ1335الرياض    –شبكة األلوكة    –الفقهية  

الكويت     والجينوم البشري  في  العالج الجيني املنعقدة  في  أ  –م، نذير حماد  1998-هت1419و  الوارثية  ثبات نسب الولد غير الشرعي  إثر البصمة 

البصمة   –، عمر بن محمد السبيل  32ص-م  2015قسنطينة     -العدد الثاني    -مير عبد القادرمجلة جامعة األ   -خالقيةأدراسة فقهية اجتماعية  

 10ص -م2002-هـ1423الطبعة األولى  -نشر والتوزيع الرياضدار الفضيلة لل –الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية 
 (26. سورة يوسف اآلية ) 2
العربية    وسوعةامل-سورة يوسف  - تفسير القران الكريم  -  (744أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي ت)  –. ابن كثير   3

- هـ1406مكتبة الكليات االزهرية الطبعة األولى  -حكامتبصرة األ    -مد برهان الدين اليعمري إبراهيم بن علي بن مح  – ، ابن فرحون  238العاملية ص

 280ص -م 1986
 (53. سورة فصلت اآلية) 4
 عن -صحيح البخاري شرح فتح الباري . 5

ً
 282ص -مرجع سابق  –الجزء السادس  -نيل االوطار نقال

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في    –ثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان دراسة فقهية مقارنة  إ  –. عاصم بن منصور بن أحمد   6

البصمة الوراثية    –، عمر بن محمد السبيل  435ص  –مجلة الجمعية الفقهية السعودية    –سالمية  مام محمد بن سعود اإل جامعة اإل   -كلية الشريعة

 - مرجع سابق  -حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي  –، هادي حبتور  56ص  -مرجع سابق  – مشروعية استخدامها في النسب والجناية  ومدى  
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 من الكتاب أو السنة مثل استعمالها لنفي النسب الثابت بالفراش فهنا  يخالف    الن  أ.  1
ً
 شرعيا

ً
استعمال البصمة الوراثية نصا

ملصادتمها دليل قوي الثبات النسب في نظر الشارع وهو قوله ص:" الولد للفراش وللعاهر   ُحجةنتائج البصمة الوراثية    عتبرت  ال

 الحجر".  

يولد ملثله لصغر السن    ثبات النسب ملن الإبصمة الوراثية العقل واملنطق والحس كما في حالة  يخالف اللجوء لنتائج ال  ال  نأ.  2

ن نتائجها تحتمل الكذب والخطأ  بالصمة الوارثية أل   عتد ي  ففي هذه الحاالت ال   . ة تم استيصال رحمهاأمر ملقطوع االنثيين أو ال   أو

 حسب ظاهر الحال. 

 والعاملين في مجال املختبرات الطبية الخبرة الكافية والتجربة الطويلة لضمان نتائج التحليل . . أن يكون لدى املتخصصين 3

مكان  لضمان صحة النتائج املستخلصة منه بقدر اإل  كبر عدد ممكن من االحماض االمينية أ.أن يتم تحليل الحمض النووي ب4

  لى ظهإمع توثيق كل خطوة من خطوات التحليل بدء من نقل العينات  
ً
 على سالمة تلك العينات وضبطا

ً
ور النتائج النهائية حرصا

 لنتائجها .

 إ. أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة وأن تشرف عليها  5
ً
   شرافا

ً
ضوابط العلمية  مع توفر جميع ال  مباشرا

 .املحلية والعاملية

 . املحافظة على خصوصية األشخاص موضوع االختبار. 6

 

 ثبات منازعات النسب إ: دور البصمة الوراثية في لثانيا  املبحث

 تقديم وتمهيد 

لبيان موقف البصمة الوراثية في إثبات نزاع النسب فمن الضروري طرح أقوال العلماء املعاصرين من البصمة الوراثية مع ذكر  

وقد انقسم الفقهاء فيما يخص العمل بالبصمة الوراثية فمنهم  في إثبات النسب    الواثية  للبصمة  اللجوء فيهان  كالحاالت التي يم

 باعتبارها بينة قطعية عند  
ً
من يرى تقديم البصمة الوراثية على األدلة التقليدية ومنهم من يرى األخذ بها وعدم الغائها نهائيا

ة ولبيان ذلك سأقوم بعرض رأي كل فريق على حده وبيان  التنازع ومنهم من يرى تقديم البصمة الوراثية على كافة األدلة الشرعي

 . موقفهم من األدلة الشرعية 

 النسب   منازعات ثباتإاملطلب األول : دور البصمة الوراثية في 

 امج  دون   تضح لناأاملتعلقة بالبصمة الوراثية وضوابطها الشرعية  الفقهية  من خالل عرضنا لألحكام  
ً
 في   للشك  ال

ً
أن لها أثرا

  الشرعي   حكمال  لحل نزاع النسب ؟ ومالى البصمة الوراثية  إمتى يتم اللجوء    اآلن يبقى السؤال الذي يثور  و   1ثبات نزاع النسب إ

 
كلية الحقوق جامعة املوصل العراق    -ثبات القضائيدعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية دراسة مقارنة في اإل  –، أوان عبدهللا الفيض ي  1576ص

 Route Educational Social  -Science Journal ISSN:2148 -152ص
عندما رفضت سلطات الجوازات البريطانية    1984. وكان أول تطبيق لبصمة الحمض النووي أو البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب في عام   1

 لسيدة غانية لديها  أفي مطار هثرو السماح بدخول طفل غاني بحجة  
ً
قامة بريطانية نظامية. فحينها طلبت السلطات البريطانية من  إنه ليس ابنا

عداد بحث عن  الحمض النووي ومن خالل بحثه إعالم الوراثة اليك جفري "جامعة ليستر ببريطانيا"  ان يقوم بفحص الحمض النووي ، حيث قام ب

 في التوائم من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة ولهذا  إالنها ال تتطابق  أنها تختلف من شخص آلخر و أاكتشف جفري تتابعات الحمض النووي و 

جرائم    –-املوسوعة الشاملة في  الطب الشرعي  -( االستاذ شريف الطباخ ودكتور احمد جالل   The DNA Finger printسميت بالبصمة الوراثية .)

 195ص  -2013الطبع  سنة –دار الفكر للنشر والتوزيع  –الجزء الخامس  -شخاص واالموال  االعتداء على األ
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وللإ  لها النسب؟  إلثبات  عليها  املتفق  الشرعية  األدلة  مع  تعارضت  التساؤل   نع  جوابذا  الفقهاء    ،هذا  آلراء  نتعرض  سوف 

   املعاصرين ، ونناقشها ثم نختار أرجحها.

باألدلة الشرعية املتفق عليها  النسب    إذا ثبتالوراثية    للبصمةاللجوء    القول بعدم جوازإلى    الفريق : اتجه هذا    األول   الفريق

اللجوء  ا يتم  ، ولكن   ، والبينة  ، االقرار  الوراثية على    يها لإلفراش  البصمة  الحالة تقدم  النسب ففي هذه  التنازع حول  عند 

 القيافة. 

:) ...وأما الجواب عن منزلة البصمة الوراثية بين الطرق الشرعية األربعة    مانصه  محمد سليمان االشقرلدكتور  ألستاذ اا يقول 

ن تقدم عند التعارض على الفراش وال على شهادة التسامع وال على الشاهدين، ولكن يجب  أ اليجوز   انه إفنقول : إلثبات األبوة  

  .1قة املقننة التي يكاد ُيجزم بصدق نتائجها( أن تقدم على القيافة نسبة إلى أن القيافة طريقة بدائية مقارنة مع هذه الطري

 جاء في حيثيات قرار املجمع الفقهي  
ً
أن يحاط بمنتهى الحذر    يجببأن استعمال البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب    وأيضا

هذا    الفريق األول على وقد استدل    2والحيطة والسرية ، والبد من أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية 

لى وضع الحقائق في مكانها الصحيح ، فعند  إبأن األمر عند النزاع يحتكم فيه للعدل والحق املطلق؛ ألن اإلسالم يتشوف    الرأي

وهي علم قائم على    بين الولد والوالدينلى تحكيم القيافة التي تعتمد على الشبه  إنضطر    ألدلة الشرعية إلثبات النسباتعارض  

 يحل محل القيافة  وكذلك   وذلك لحل النزاع والخالف أصول 
ً
البصمة الوراثية تعتمد على الشبه العلمي لذلك اعتمدناها دليال

 . 3ذا استوفت البصمة الوراثية كافة شروطها وضوابطها الفقهية إ

 ثبات هوية اإلنسان وبالتالي تعتبر سببإفي  لى القول بأن البصمة الوراثية قرينة قطعية  إ  هذا الفريقاتجه    :  الثاني  الفريق 
ً
لحسم    ا

في هذا الصدد اتجهت ندوة الهندسة الوراثية :)...البصمة الوراثية  و.4ذا استوفت جميع شروطها وتم ضبط نتائجها إنزاع النسب  

الشرعي،    بفي التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية السيما في مجال الط  قطعيةمن الناحية العملية وسيلة  

 :الفريق اآلتيهذا   وحجة .5...(ئن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية لى مستوى القراإوهي ترقى 

 من الحقوق الشرعية التي يسعى    .1
ً
ثباتها بأي وسيلة من وسائل اإلثبات  إلى  إ  املكلفبأن النسب يعتبر حقا

قرينة قطعية في اإلثبات ولذلك يلزم األخذ بها في إثبات  الفراش والبينة واالقرار بجانب البصمة الوراثية التي تعتبر  

 . 6النسب 

 
، أنظر: الدكتور 17ص   –بحث ضمن بحوث املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية الكويت    –بات النسب بالبصمة الوراثية  إث  -. محمد سليمان األشقر 1

البصمة  –قه اإلسالمي البصمة الوراثية من منظور الف –، علي القرة داغي  25ص  –بات النسب إثالبصمة الجينية وأثرها في   -حسن علي الشاذلي 

البصمة الوراثية    –، نصر فريد واصل    18ص- هـ1422-بحث ضمن الدورة السادسة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي-الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي

 .26ص -بحث ضمن البحوث املقدمة للدورة السادسة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي  –ومجاالت االستفادة منها 
 4ص -2003هـ/1422املوافق ذو الحجة  234العدد  –مجلة الرائد  –سادسة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي في مكة املكرمة . الدورة ال 2
 .  28ص \1020 – القاهرة –مكتبة وهبة  –راسة فقهية مقارنة دالبصمة الوراثية وعالئقها الشرعية   –هاللي سعد الدين مسعد .  3
بحث    -البصمة الوراثية وآثرها في اإلثبات   -مام محمد بن سعود اإلسالميةعضو هيئة التدريس بجامعة اإل   –ابراهيم  آل قرون  . زيد بن عبدهللا بن   4

البصمة الوراثية وآثرها على األحكام الفقهية دراسة فقهية    -، خليفة علي الكعبي 463ص  – مقدم ملؤتمر القرائن الطبية املعاصرة وآثارها الفقهية  

   226ص –االردن  –دار النفائس للنشر  –م 2006- هـ1426الطبعة األولى  –مقارنة 
- 23املنعقدة في الكويت في الفترة من –. ندوة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية الحادية عشر املتعلقة بالبصمة والجينوم البشري والعالج الجيني  5

 46ص –م 1998هـ املوافق اكتوبر 1419جمادى الثانية  25
ص   –م  2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية    -التحليل البيولوجي للجينات البشرية  وحجيته في اإلثبات  –محمد بن يحيى حسن  النجيمي  .   6

82 
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  النسب   قطعية في إثباتاألبحاث املتوالية والتطبيق العملي أن نتائج البصمة الوراثية    أنه ثبت من خالل .2

  فهي حجة ال% 98 بنسبة
ً
 . 1عن دليل األقرار أو الشهادة الظنيين  تقل وصفا

ثبات النسب بل تعتبر بينة مباشرة  في  إلى القول بأن البصمة الوراثية وسيلة من وسائل  إ  الفريقاتجه هذا  :    الثالث  الفريق 

اإل  ثباتهإ وانسجة جسم  لسوائل  فعلي  هو فحص  النووي  الحمض   ألن 
ً
دليال يعتبر  بالتالي  فهو  مباشرة   مباشر   نسان 

ً
وقد    .2ا

 باآلتي : الفريقأستدل أصحاب هذا  

لقبولها   .1 الشرع  اشترط  وقد  ظنية  النسب  إثبات  أدلة  ال أأن  مع    ن  وداللة  تتعارض  والعقل  الحس  دليل 

ال عند تعذر اليقين ، واليقين هنا قطعية  إيصار إلى الظن    البصمة الوراثية قطعية واألصل هو اليقين في األحكام وال

 .3دليل البصمة الوراثية 

الف .2 عامة  صحة    قهاءأن  يرون  واالشتباه  املعاصرين  التنازع  حاالت  في  الوراثية  البصمة  على  االعتماد 

من اعتبارها   مانع   الحروب والكوارث فإذا كانت حجة في موضع، فال  مفي الجثث أ أم واالختالط سواء أكان في األطفال 

 
ً
 .4حجة مطلقا

لى األخذ بالبصمة الوراثية في إثبات النسب بل تقدم نتائجها على االقرار والشهادة  إ  الفريق هذا   اتجه أصحاب :   الرابع   الفريق 

 ألن كالهما 
ً
 يحتمل الكذب والشك واالرتياب   دليال

ً
 . 5ما نتائج البصمة الوراثية فهي شبه مقطوع بها  أظنيا

 تي :باآلوهذا الرأي مردود عليه 

ن  أ  يجوز  فالجماع الفقهاء بإقرار ثبتت مشروعيتها واإلثبات النسب من الفراش والبينة إلدلة املوضوعة األ  .1

 تقدم عليها البصمة الوراثية التي ربما يعتريها الخلل الفني داخل املختبر.

 القيافة.   عملن أساس العمل بالبصمة الوراثية قياسها على القيافة فلذلك ينبغي العمل بها في إطار أ .2

لغاء للنصوص الشرعية  إ  هأن القول بتقديم البصمة الوراثية على األدلة املتفق عليها في إثبات النسب في .3

 . 6ذا ورد نص شرعي يدل على نسخه إال إ وهذا أمر مردود 

الراجح      املعاصرين    الرأي  الفقهاء  آراء  حصر  بعد  في    في:  ودورها  الوراثية  النسبإالبصمة  على    ،ثبات  اتفاقهم  لنا  يتبين 

دلة  األ ثبات النسب، وحكمها في حال التعارض بينها وبين  إاالحتجاج بالبصمة الوراثية ولكن يقع الخالف حول موقفها من أدلة 

 
تقنية  أثر ال  – ، هشام بن عبد امللك بن عبدهللا بن محمد آل الشيخ  292ص-مرجع سابق  – حكام الفقهية  البصمة الوراثية وأثرها على األ   –.الكعبي   1

 727ص -مكتبة الرشد الرياض  –م 2006هـ/ 1426الطبعة األولى   –الحديثة في الخالف الفقهي 
ابراهيم أحمد عثمان   2 إثبات النسب والجرائم الجنائية    –.  الوراثية في قضايا  إلى املؤتمر العربي األ   –دور البصمة  ول لعلوم االدلة  بحث مقدم 

الشرعي   والطب  األمنية    –الجنائية  للعلوم  العربية  نايف  بورقعة  15ص  -2007  -هـ1418-الرياض    –جامعة  سفيان  تأثير   –،  ومدى  النسب 

  – م  2017ا  دار الكنوز اشبيلي   -الطبعة األولى    –الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية    –املستجدات في إثباته دراسة فقهية تحليلية  

 .  347ص
  - هـ 1425رجب    23العدد  –مجلة العدل  -وزارة العدل  –اململكة العربية السعودية    –البصمة الوراثية وحجيتها    -قاسم  محمد أمين عبد الرشيد  .   3

 15ص
 350ص -مرجع سابق  –النسب ومدى تأثير املستجدات في إثباته دراسة فقهية تحليلية  –. سفيان بورقعة  4
 14ص –اآلثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في إثبات النسب وتصحيحه ونفيه مرجع سابق  -بر األلفي .  محمد ح 5
اليوسف   6 محمد  بن  عبدهللا  بن  أحمد  املعاصرة    –.  الطبية  بالقرائن  النسب  األول    –إثبات  العدد  العدد   الفقهية  الطبية  الدراسات  مجلة 

  -الرياض -الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهة  –عودية اململكة العربية الس -م/ 2015هـ/1436

 207ص
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  املتفق عليها ، ولذلك فالذي آ
ً
ن البصمة الوراثية في حال النزاع  أ  لثالقول الثا  ما اتجه إليه أصحاب  - وهللا أعلم  –راه راجحا

 وذلك لألسباب التالية : القيافة   تقدم على ، و  في إطار العالقة الزوجية  النسب  لحسم نزاع  قرينة قطعيةتعتبر 

الشارع   .1 تشوف  النسب  باب  في  الهامة  القواعد  اتصال  إمن  عليها  األلى  واملحافظة  انقطاعها  وعدم  نساب 

وفي هذا الصدد يقول ابن القيم :"    ،سباب في ثبوتهاأل   بأضعف وسترها ولهذا ُبنيت أحكام النسب على التغليب واألخذ  

ثباته فيثبت  إلمكان وإن لم يثبت الوطء...فإن النسب يحتاط اإل لحوق النسب مبني على التغليب ، وهو يثبت بمجرد 

 . 1دنى دليل "بأ

أن القيافة تقوم على مجرد الشبه  من    ملا ذكر آنفا    ألنهتقديم البصمة الوراثية عند النزاع على القيافة   .2

في  والتخم الوراثية قطعية  البصمة  نتائج  بينما  تكاد  اإلين  بنسبة  تصل  أثبات  فعلي  أل%  98لى  إن  تحليل  نتيجة  نها 

وعليه   املجال  في  مختصين  خبراء  بواسطة  النووي  هذا  إللحمض  على  بناء  التحليل  تم  سليمة ذا  علمية    ، أسس 

تقدم على القيافة وبالتالي و   حجة قطعيةتعتبر  نها  فإ واستوفت البصمة الوراثية كافة شروطها وضوابطها الشرعية  

 في حسم نزاع النسب  افع أثريكون لها  
ً
 .2ال

الحاالت التي يجوز فيها االعتماد على البصمة الوراثية    3باإلضافة ملا سبق ذكره ، حدد مجمع الفقه اإلسالمي  ❖

 في إثبات النسب وهي : 

حاالت التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع بسبب انتفاء   .أ 

 تساويها أم بسبب االشتراك في وطء الشبهة ونحوه. أماألدلة 

 . بنابياأل وكذا االشتباه في أطفال    4حاالت االشتباه في املواليد في املستشفيات ومراكز رعاية األطفال ونحوها،  .ب

حاالت ضياع األطفال واختالطهم بسبب الحوادث أو الكوراث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم أو وجود   .ت

 أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب واملفقودين. جثث لم يمكن التعرف على هويتها 

 ملا سبق بيانه  
ً
أمام  النسب  حسم نزاع  ل  كتقنية علمية حديثةالبصمة الوراثية    أحكام  املشرع السوداني    تبني  أر ضرورة  وفقا

النتائج    املحاكم وجودة  لضمان صحة  الالزمة  الحديثة  بالتقنيات  واملختبرات  املعامل  تزويد  الدولة  أجهزة  على  يجب  كما   ،

  ، النووي  الحمض  تحليل  من  عليها  الفحص  لاملتحصل  أ ضمان سرية  بواسطة  على  يكون  الشرعن  الطب    وبحضور   يخبير 

  املقدم نزاع النسب أمامه   القاض ي الشرعي
ً
سلم بها في الشريعة اإلسالمية حفاظا

ُ
   .على الستر والعرض وهو من املبادئ امل

 

 
 47ص-مرجع سابق -املغني  –. ابن قدامة  1
-جامعة االمارات العربية املتحدة    -كلية الشريعة والقانون   –ثبات النسب  إ. ملخص أعمال الحلقة النقاشية  حول حجية البصمة الوراثية في   2

 26ص- هـ1422
نه المانع من إدخال تقنية البصمة الوراثية في إثبات النسب  أالسودان الذي يرى    – (  259سالمي رقم)، وفتوى مجمع الفقه اإل 4ص  -ار سابق. قر  3

 م  2011-هـ 1432. 237املتنازع فيه  وأن يؤخذ بها في كل مايؤخذ بالقيافة من باب أولى ص
، فقد أرست  1995مجلة األحكام القضائية السودانية للعام    –حكومة السودان ضد مقبولة عبدهللا رجب    انظر السابقة القضائية السودانية.   4

مبدأ " استعانة املحكم بتقرير الخبير عن نتائج فصائل الدم بل يعد من القرائن القاطعة في نفي األبوة كما يعد من القرائن البسيطة  السابقةهذه 

 وفقا لنص املادة  ثبات األبوة فهو مقبول قانإفي  
ً
نه دخلت كل إم ، تتلخص وقائع هذه القضية في  1994ثبات السوداني للعاماإلمن قانون    181ونا

الطفلتين لعدم وجود تدابير احترازية مسبقة فقد ثار    استبداللى غرفة الوالدة في مستشفى الحصاحيصا وبعد الوالدة تمت  إمن الشاكية واملتهمة  

لى بلد املتهمة إرث معارف القيادة السائدة في البادية السودانية فسافرت  إخذتها ليست ابنتها بناء مما لها من  أت التي  ن البنبأشك لدى الشاكية  

جراء تحليل الحمض النووي وتم تسليم كل من  إلى املحكمة قررت  إمر  األ ن رفع  ألتطالب بابنتها بناء على الشبه ولكن واجه طلبها بالرفض ، بعد  

 بناء عليه .   يهاذو لى إالبنتين 
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 املطلب الثاني : دور البصمة الوراثية في نفي النسب 

قبل الحديث عن دور البصمة الوراثية في نفي النسب ، يستحسن بيان معنى نفي النسب في الفقه اإلسالمي والقانون ، وطرق  

نفيه ،  ومن ثم التعرض ألحكام البصمة الوراثية كتقنية حديثة في نفي النسب ، مع توضيح الحكم في حال التعارض بين طرق  

 مة الوراثية. سالمي مع البص اإل نفي النسب في الفقه  

 الفرع األول : نفي النسب في الفقه والقانون 

ال باللعان  إ نفيه في الفقه اإلسالمي    اليمكنقرار أو البينة أو القيافة  اإلذا ثبت بالفراش أو  إن النسب  أ   من ماذكر آنفالقد علمنا  

يمكننا القول    و.    1وسائل النفي ثبات وتضييقه لاإلثبات النسب من خالل توسعه في وسائل  إلعلى تشوف الشرع    داللةفقط  

 لهذه القاعدة وعليه 
ً
لى  إذا لجأ الزوج إبأن القاعدة العامة ثبوت النسب مادامت العالقة الزوجية قائمة وأن نفي النسب خالفا

الشريعة  اللعان وهو الطريق الوحيد لنفي النسب في  هو  ثبات هذا االدعاء بشهادة ويمين مغلظة وهذا  إنفي النسب البد له من  

 ،ولذلك البد لنا من تعريف اللعان وكيفيته حتى تتضح لنا أحكامه .  2اإلسالمية 

 وله معاني منها الطرد  :مفهوم اللعان
ً
 .   3بعادواإلاللعان لغة مصدر لعن يالعن لعانا

.وعليه 4ب الزوجة الزوج والغضب من جان ب يمان مختومة باللعن من جانباأل اللعان عند اصطالح الفقهاء هو شهادات مؤكدة 

لى املالعنة عمال بقوله  إ  يحتكما الولد عنه ولم تكن له بينة وأنكرت الزوجة ما اتهمها به فإنهما    نفىذا رمى الزوج زوجته بالزنا أو  إ
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إال إذا أكذب الزوج نفسه فيقام عليه الحد    6الولد ويسقط حد الزنا عن الزوجة وينتفي نسب    الزوجين يفرق بينهما على التأبيد

 
 63ص –دراسة فقهية مقارنة  –إثبات النسب بالبصمة الوراثية  ونفيه بالبصمة الوراثية  -.أحمد محمد سعيد السعدي 1
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ممن اتهم    فعله  ماوهو    فإن لم يكن لديه بينةن يعتمد الزوج على بينة  تبين صحة ما ادعاه  أ. األصل في اللعان   2

رسول هللا    ته بشريك بن سحماء فقال النبي ص : البينة وإال حد في ظهرك فقال ياامرأ  قذف  ن هالل بن أميةأ زوجته بدون بينة ، فعن ابن عباس   

ني لصادق  إظهرك فقال هالل : والذي بعثك بالحق    فجعل النبي ص يقول : البينة وإال حد في   ينطلق يلتمس البينةأته  رجال على امرأ  حدناأذا رأى  إ

ن الصادقين " فأنصرف النبي ص  من كان  إولينزلّن هللا مايبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه " والذين يرمون أزواجهم " فقرأ حتى بلغ "  

كما تائب، ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها حدكما كاذب فهل منأن أن هللا يعلم  إليها فجاء هالل فشهد والنبي ص يقول :  إفأرسل  

فضح قومنا سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي ص : أبصروها أنها ترجع ، ثم قالت ال  إقال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا    وقالوا: إنها موجبة،

مض ى    و لشريك بن سمحاء فجاءت به كذلك فقال النبي ص:"لوال مافإن جاءت به أكحل العينين سابغ االليتين خدلج الساقين " ممتلئ الساقين" فه 

  -باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهلل إنه ملن الكاذبين   –سورة النور    –كتاب تفسير القرآن    –من كتاب هللا لكان لي ولها شأن " البخاري  

   125ص -4470رقم الحديث 
دار العلم   -م1987- هـ1407الطبعة الرابعة–الجزء السادس    –الصحاح     -هـ(393بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت)أ  –. الجوهري   3

 2196ص–مادة لعن   -للماليين بيروت 
دار النفائس عمان األردن    –البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية    –خليفة علي الكعبي    50ص-مرجع سابق  –بدائع الصنائع    –  . الكاساني  4

 – أحكام االشتباه في النسب في الفقه اإلسالمي  دراسة مقارنة    –على عبد الرحيم عامر    .كتور د  أنظر،389ص  -م2006-هـ  1426الطبعة األولى    –

 43ص  –م 2002-هـ 1433الطبعة االولى  –الم مصر دار الس
 (  10-6. سورة النور األية ) 5
الجزء    – املغني    – ابن قدامة    – تنفي  النها  أللى ذكره  إذا كان اللعان متعلق بنفي الولد فالبد من ذكره من جانب الزوج في اللعان وال تحتاج املرأة  إ.   6

 65ص -مرجع سابق –التاسع 
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يمان  باأل نه شهادات مخصوصة مؤكدة  بأ( منه  :  199املادة )  فقد ورد فيالسوداني    أما اللعان في القانون .1ويثبت نسب الولد  

  ، بين الفقه والقانون   تجرى بين الزوجين أمام القاض ي مختومة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجية فهنا اتفاق تام 

  .2( لصحة اللعان  200ة )دولكن القانون السوداني اشترط عدة شروط في املا

 دور البصمة الوراثية في نفي النسب :  الفرع الثاني

يتضح لنا بعد التعرض ألحكام اللعان في الشريعة اإلسالمية  والقانون ، أنه الطريق الوحيد لنفي النسب، ولذلك فإننا نود في  

بين    يبدو لي أنه الخالف   الذي.الفرع الثاني من هذا املطلب  بيان دور البصمة الوراثية في نفي النسب ، و متى يتم اللجوء إليها؟  

الخالف بينهم حول االستغناء عن  ، ولكن  3%  100ن البصمة الوراثية قطعية في نفي نسب الطفل بنسبة  أالفقهاء املعاصرين في  

الوراثية و حال التعارض    وبيان الحكم   اللعان بالبصمة الوراثية ، في هذه املسألة      ين للفقهاء املعاصر .اللعان ؟  بين البصمة 

 :اتجاهان

: ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إلى أن نتائج البصمة الوراثية تحل محل اللعان ؛ ألن الزوج يلجأ إلى اللعان لتعذر    األول االتجاه  

حصوله على بينة شهود ولذلك فإن نتائج البصمة الوراثية الدقيقة واملستوفية لشروطها الفقهية تحل محل الشهود وبالتالي 

 . 4تكون قطعية في نفي الولد عن الزوج 

 استدل أصحاب هذا الرأي باألدلة االتية: 
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يَن  ق  اد  َن الصَّ  
َ
لى اللعان ولكن هنا  إد على زنا املرأة يلجأ الزوج  شهو جود  و في حالة عدم    اآلية أنهوجه االستدالل بهذه    .5(مل

 الختالل    على صدق الزوج فيما رمى به زوجت   تعتبر البصمة الوراثية بمثابة بينة تدل 
ً
فليس هناك سبب للعان أصال

ن البصمة الوراثية تعتبر بينة  إو ن اآلية صريحة في ذكر شهداء ولم تقل بينة  أونوقش هذا الدليل  .الشرط في اآلية  

شهادة عليه،  وليست  مردود  القطعية  وهذا  القرينة  الشهادة  بأن  مقام  تعالى  تقوم  قوله  في  ْن    :)  كما  َوإ 

اَن 
َ
يُصهُ  ك م 

َ
دَّ  ق

ُ
ْن  ق َبْت  ُدُبرٍ  م 

َ
ذ
َ
ك
َ
يَن(  َوُهَو  ف ق  اد  الصَّ َن  بهذه    .6م  االستدالل  مقام    أن  ية اآل وجه  تقوم  القاطعة  القرينة 

 .7ن البصمة الوراثية املستوفية لشروطها وضوابطها تقوم مقام الشهادة  فإالشهادة وعليه 

 
البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية   –عمر بن محمد السبيل    -50ص-مرجع سابق  -5ج  –بدائع الصنائع    –.الكاساني   1

 37ص-مرجع سابق –
 إذا كان اللعان بسبب   ،تهماتثبت توب. أن يكون الزوجان مكلفين غير محدودين في قذف مالم   2

ً
 حقيقة أو حكما

ً
أن يكون عقد زواجهما صحيحا قائما

 مشاهدة زناها ، على أن يجوز  القذف بالزنا،
ً
 معديا

ً
أن تكون نسبة الولد املنفى ممكنة، أن   عمى اللعان بنفي الولد،لأل أن يكون الزوج القاذف بصيرا

 ات. يلتزم املتالعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهاد
 15ص -مرجع سابق –دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية  -. ابراهيم احمد عثمان  3
إثبات النسب    –، محمد املختار السالمي  330ص    -مرجع سابق  –إثبات النسب بالقرائن الطبية املعاصرة    –. أحمد بن عبدهللا بن محمد اليوسف   4

  13ص -هـ 1413مقدم ضمن البحوث املقدمة للندوة الحادية عشرة من أعمال املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بحث  –بالبصمة الوراثية 
 6. سورة النور االية : 5
 (27. . سورة ُيوسف األية ) 6
 445ص -مرجع سابق -. خليفة علي الكعبي  7
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ن الطفل ليس من الزوج  أ  ثبتذا  إأن نتائج البصمة الوراثية تكون قطعية مبنية على الحس والعقل ، وعليه   .ب

ونوقش .  1لى اللعان لحصول الغاية املنشودة بالبصمة الوراثية إن الطفل ليس منه دون الحاجة أ نه يثبت لنا يقينا  إف

 . 2لغاء للنصوص الشرعية واالستغناء عنها بالتقنيات العلمية الحديثة التي قد يرتابها الظن إن فيه  بأهذا الدليل 

 3تقدم على اللعان   البصمة الوراثية في نفي النسب وبالتالي العتبار نتائج  ا: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم    االتجاه الثاني

 بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم
ً
وبهذا  نتائج البصمة على معارضته    ى تقو   وبالتالي ال  :" الولد للفراش وللعاهر الحجر"  عمال

 االعتماد على    جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة عشرة :" ال
ً
  البصمة الوراثية في نفي النسب، وال يجوز شرعا

تترتب على النفي بالبصمة ، من هذه اآلثار سقوط حد   تترتب على اللعان آثار ال ومن ناحية أخرى  .4يجوز تقديمها على اللعان"

 صحاب هذا الرأي باآلتي : أوقد استدل  . 5الزنا عن املرأة ، وسقوط حد القذف عن الزوج 

َهادَ )قوله تعالى:   .1
َ
ْرَبُع ش

َ
ْم أ ه  َحد 

َ
 أ
ُ
َهاَدة

َ
ش

َ
نُفُسُهْم ف

َ
 أ

َّ
ال َهَداُء إ 

ُ
ُهْم ش

َّ
ن ل

ُ
ْم َيك

َ
ْزَواَجُهْم َول

َ
يَن َيْرُموَن أ ذ 

َّ
ُه  َوال نَّ    إ 

َّ
اّلِل اٍت ب 

يَن  ق  اد  َن الصَّ  
َ
د ،  لى اللعان في حالة تعذر حصوله على الشهو إن اآلية أوضحت لجوء الزوج  أ بها    لوجه االستدال  .6(مل

 . 7في كتاب هللا تعالى جاء والقول بالبصمة الوراثية فيه زيادة على ما

ال باللعان ، ألن الغاية املنشودة منه هي ستر األعراض وعليه أسهب  إتشدد الشارع في نفي النسب بعد ثبوته   .2

 .8في بيان شروطه وكيفيته حتى اليقدم عليه كل من سولته له نفسه قذف زوجته 

 املوازنة والترجيح : 

  اتبعه   ما  -وهللا أعلم  –  الرأي الراجح  فإن  من اللعانوموقفها  البصمة الوراثية    حكم  في بيانوأدلتهم    الفقهاءبين آراء    للموازنة

من  أصحاب الفريق الثاني من تقديم اللعان على البصمة الوراثية في حال التعارض بينهما وذلك؛ لثبوت اللعان بأدلة شرعية  

ذا قمنا  إولتشوف الشارع إلثبات النسب بأدنى األسباب وتضييقه لوسائل نفيه باللعان فقط وعليه      رآن والسنة واالجماع الق

ؤدي بدوره إلى  يبتقديم البصمة الوراثية في النفي على اللعان نكون بذلك قد فتحنا الباب لنفي األنساب الثابتة بالفراش وهذا  

درء املفسدة مقدم على    –ومن القواعد املقررة في هذا الشأن    –تحقيق مفاسد في املجتمع منها تشرد األوالد وضياع حقوقهم  

 للذرائعأذا حصل تعارض بين أحكام اللعان والبصمة الوراثية تقدم  وعليه إ-جلب املصلحة
ً
 على    ،حكام اللعان سدا

ً
وحرصا

ذا حصل نزاع  إ  حاالت اللعان   أنه في غير     يرى الباحثالنسب    في نفي، ولبيان دور البصمة الوراثية    حقوق املرأة    ضياععدم  

  شك دون    يهالإاللجوء  فإن    لى البصمة الوراثية لحسم النزاع إ ء  ، وطلبت الزوجة اللجوثبات النسب ونفيهإبين الزوجين حول  

 في حسم النزاع ؛ ألن نتائجها
ً
ذا استوفت كل مراحل االحتياطات الالزمة وضوابطها الشرعية تكون قطعية في نفي  إ  يكون قاطعا

 
 439ص -. املصدر السابق 1
 319ص -ع سابقمرج-الجزء الرابع -حاشية الدسوقي -. الدسوقي 2
ومجاالت االستفادة   الوراثيةالصمة -،وهبة الزحيلي53ص-مرجع سابق- البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي -. علي  محي الدين القرة داغي 3

الجينات   –، تمام محمد اللودعمي  450ص-مرجع سابق–البصمة الوراثية وأثرها على االحكام الفقهية    -، خليفة علي الكعبي 60ص  -مرجع سابق-منها

مقارنة فقهية  دراسة  وتطبيقاتها  اإلسالمي  -البشرية  للفكر  العاملي  االمري  -فرجينيا  -هرندن   -املعهد  املتحدة  األولى –كية  الواليات  الطبعة 

 81ص  -م 2011هـ/1432
االعتماد على تقنية البصمة    عدم جواز  الفقرة الرابعة من الفتوى على  السودان الذي ينص في    –، وقرار مجمع الفقه اإلسالمي  4ص  -. قرار سابق 4

 . 337ص - مرجع سابق  –الوراثية كبديل  للعان 
 440ص  -مرجع سابق -لألحوال الشخصيةالفقه املقارن  -بو العينين بدران أ. بدران  5
 6. سورة النور اآلية: 6
 68ص  -مرجع سابق  –البصمة الوراثية وحجيتها  -قاسم محمد أمين . عبد الرشيد 7
 43ص-مرجع سابق -البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب -. عمر السبيل 8
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النتائج  النسب ، وبالتالي قد تؤدي إليها وهو أمر يحرص عليه الشارع بناء على أن    هذه  إلى براءة الزوجة من التهمة املنسوبة 

ومن    1األصل براءة املتهم ، بجانب ازاحة الشك من نفس الزوج وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك والطمأنينة مكان الريبة 

وهللا من    لنصوص وأحكام الشريعة الغراء.  تعطيل  أوهنا يظهر دور البصمة الوراثية في حسم نزاع نفي النسب من دون ضرر  

 وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

 خاتمة البحث 

من إلقاء الضوء على مسألة تعد من أهم املسائل الفقهية في العصر الحديث وهي بعون هللا وتوفيقه    تمكنتهذا البحث    في

النسب إذ   إثبات منازعات  إليها من حيث بيان مفهومها وأحكامها الشرعية وبيان  مسألة البصمة الوراثية ودورها في  تطرقت 

 النتائج التي توصلت إليها وهي :  أهمّ   أوضح  وفي نهاية البحث موقفها من أدلى ثبوت ونفي النسب.

غي .1 عن  تميزه  معينة  جينية  على صفات  املشتمل  الوراثي  التركيب  هي  الوراثية  من   البصمة  متوارثة  و   ، ره 

ن من خاللها  تحديد هوية كل شخص بعينه وبالتالي يتم بموجبها التعرف على الشخصية أوال  يمك   األصول للفروع 

م الوالدية البيولوجية. 
ّ
 ومن ث

 أن هنالك قصور  .2
ً
بعدم تبنيه أحكام البصمة الوراثية    1991في قانون األحوال الشخصية السوداني للعام    ا

 ودورها في حسم منازعات النسب. 

قرار ، والطرق املختلف فيها  واإلإلثبات النسب في الفقه اإلسالمي هي الفراش والبينة    أن الطرق املتفق عليها .3

 القيافة فيتم اللجوء إليها في حاالت املنازعة واالشتباه حول النسب.

 أن هنالك ضوابط .4
ً
وأنها جائزة بأدلة من    ،فقهية وفنية البد من توافرها في البصمة الوراثية لجواز العمل بها  ا

 القرآن والسنة والقواعد الفقهية األصولية. 

فّعال في حسم منازعات  لها دور  وسيلة  إذا استوفت كافة ضوابطها الفنية والشرعية تعتبر  البصمة الوراثية   .5

  بإثبات األب البيولوجي تكاد تجزم قطعية و ن نتائجها أل  ؛ شهادة الشهرة والتسامع و النسب بل تعتبر أقوى من القيافة 

 . %98بنسبة 

 أن الطريق الوحيد لنفي النسب في الفقه اإلسالمي والقانون هو اللعان . .6

البصمة الوراثية وسيلة قطعية لنفي النسب باتفاق الفقهاء املعاصرين واألطباء الشرعيين بنسبة تكاد أن   .7

 % . 100الى القطع تصل 

 للذرائع. نفيه بإذا حصل تعارض بين نفي النسب بالبصمة الوراثية و  .8
ً
 اللعان تسود أحكام اللعان سدا

 يوص ي باآلتي :فإن البحث  التوصيات أما

 .  منازعات النسب أمام املحاكم لحسمعلى املشرع السوداني تبني أحكام البصمة الوراثية كوسيلة  .1

النتائج   .2 وجودة  صحة  لضمان  الالزمة  الحديثة  بالتقنيات  واملختبرات  املعامل  تزويد  الدولة  أجهزة  على 

   مع مراعاة السرية التامة املتحصل عليها من تحليل الحمض النووي ، 
ً
الستر والعرض وهو من املبادئ    حفاظا على 

سلم بها في الشريعة اإلسالمية. 
ُ
 امل

عداد محاضرات وندوات علمية متخصصة إعلى املتخصصين في مجال الطب الشرعي والقضائي والقانوني   .3

 في البصمة الوراثية لتوعية أفراد املجتمع بأهميتها ودورها الفّعال في حسم منازعات النسب أمام املحاكم. 

  

 
 qaradawi.net/node/4318-http://www.al -الفتاوى  –. يوسف القرضاوي  1
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 : املــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع 

املالكي  إبراهيم    –ابن فرحون   .1 اليعمري  بن فرحون  الدين محمد  الدين  شمس  تبصرة     -أبوالوفاءبرهان 

 م .1986-هـ1406زهرية الطبعة األولى مكتبة الكليات األ - في أصول األقضية ومناهج األحكام  حكامأل ا

بحث مقدم إلى    –دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية    – ابراهيم أحمد عثمان   .2

 - هـ1418-الرياض    –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية    –دلة الجنائية والطب الشرعي  األ ول لعلوم  األ املؤتمر العربي  

2007 . 

تيمية   .3 أبوالعباس–ابن  الدين  الحراني  ليمأحمد بن عبدالح  تقي  تيمية  تيمية    -  بن  ابن    – مجموع فتاوى 

 دار الكتب العلمية.  - الجزء الخامس عشر

الطبعة    –الجزء السابع    –املغني    –أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد  -ابن قدامة املقدس ي   .4

 م.  1969 -هـ1388الثانية 

دار الحديث    -الجزء الرابع عشر -والشرح الكبير   املغني  –عبد هللا بن أحمد بن محمد  - ابن قدامة املقدس ي .5

 . 1996الطبعة االولى  - القاهرة

تفسير القران    -(744أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي ت)– ابن كثير   .6

 املسوعة العربية العاملية.   سورة يوسف، -الكريم

الدين    –ابن منظور   .7 الفضل، جمال  أبو  العرب    -محمد بن مكرم بن على،  الرابع عشر   –لسان    - الجزء 

 الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان  -2009الطبعة الثانية 

  - الطبعة  األولى  –الجزء األول    – األشباه والنظائر    -هـ(  970زين الدين بن إبراهيم بن محمد ت)  – ابن نجيم   .8

 .  1999-هـ1419 - ت لبناندار الكتب العلمية بيرو 

التقنية الحديثة في الخالف الفقهي   .9 الطبعة    -هشام بن عبد امللك بن عبدهللا بن محمد آل الشيخ  –أثر 

 م. 2006هـ/1426مكتبة الرشد الرياض  –األولى  

مجلة الدراسات الطبية    –إثبات النسب بالقرائن الطبية املعاصرة    –أحمد بن عبدهللا بن محمد اليوسف   .10

الجمعية العلمية السعودية للدراسات    –اململكة العربية السعودية    -م/2015هـ/1436هية العدد  العدد األول  الفق

 الرياض.  –الطبية الفقهة 

الوراثية    -أحمد محمد سعيد السعدي .11 النسب بالبصمة الوراثية  ونفيه بالبصمة  دراسة فقهية    –إثبات 

 م.2014مقارنة 

الطباخ    .12 جرائم االعتداء على االشخاص    –-وسوعة الشاملة في  الطب الشرعيامل  -حمد جالل  أ  -شريف 

 . 2013سنة الطبع  –دار الفكر للنشر والتوزيع  – الجزء الخامس  - موال  واأل 

كلية   -بات القضائياإلثدعوى تصحيح النسب بالبصمة الوراثية دراسة مقارنة في    –أوان عبدهللا الفيض ي   .13

 .Route Educational Social   -Science Journal ISSN:2148- الحقوق جامعة املوصل العراق  
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باب الولد للفراش    –كتاب الفرائض    -صحيح البخاري -   محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد هللا–البخاري   .14

 م. 2002-هـ1423 –دار ابن كثير دمشق بيروت   –الطبعة األولى  -( الجزء السادس6368رقم الحديث) – حرة أو أمة 

الفقه املقارن لألحوال الشخصية بين املذاهب األربعة السنية واملذهب الجعفري    – أبوالعينين بدران  بدران   .15

الطبعة األولى    -لبنان  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت    –الزواج والطالق    – الجزء األول    –والقانون  

1967 . 

السادس    الجزء(1051ن حسن بن إدريس ت )منصور بن يونس بن صالح الدين اب  -القناعكشاف    –البهوتي   .16

 384ص-هـ 1425دار الكتب العلمية  –الطبعة الثانية  –

مكتبة    –الطبعة الثانية    -2ج  –شرح منتهى االيرادات    -(1051منصور بن يونس بن ادريس ت)–البهوتي   .17

 هـ .1390الرياض الحديثة 

  - املعهد العاملي للفكر اإلسالمي - هية مقارنةالجينات البشرية وتطبيقاتها دراسة فق  –تمام محمد اللودعمي  .18
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 دار العلم للماليين بيروت .  -م1987-هـ1407الطبعة الرابعة
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دار    –الجزء الرابع  –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    -(  1230محمد عرفة الدسوقي ت)  –الدسوقي   .21

 الفكر . 

النسب  إالبصمة الجينية وأثرها في     -حسن علي الشاذلي    .22 بحث ضمن بحوث املنظمة اإلسالمية    –ثبات 

 للعلوم الطبية الكويت . 

  – املحتاج  تحفة    -(  1004شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ت )  –الرملي   .23

 م . 1984 - هـ 1404دار الفكر بيروت لبنان   - الطبعة الثالثة  -الجزء العاشر
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 بحث مقدم ملؤتمر القرائن الطبية املعاصرة وآثارها الفقهية .  -البصمة الوراثية وآثرها في اإلثبات
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الصندوق الخيري لنشر    – النسب ومدى تأثير املستجدات في إثباته دراسة فقهية تحليلية    –سفيان بورقعة   .28
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دار    –الطبعة  األولى    –الجزء السادس    – نيل األوطار    –  علي بن محمد بن عبد هللا محمد بن    -الشوكاني .31
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الشريعة كلية  في  الفقه  بقسم  التدريس  هيئة  االمام محمد    -عضو  االسالمية  جامعة  الجمعية    –بن سعود  مجلة 

 الفقهية السعودية . 

مجلة  -وزارة العدل  –اململكة العربية السعودية    –البصمة الوراثية وحجيتها    -قاسم   محمد أمين  عبد الرشيد .33

 . 1425رجب  23العدد  –العدل 

  – ار السالم مصر  د  –أحكام االشتباه في النسب في الفقه اإلسالمي  دراسة مقارنة    – على عبد الرحيم عامر   .34

 م . 2002-هـ1433الطبعة االولى 

بحث ضمن الدورة السادسة عشرة ملجمع    – البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي    – علي القرة داغي   .35

 هـ .1422-الفقه اإلسالمي

دار الفضيلة    –البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية    –عمر بن محمد السبيل   .36

 م. 2002-هـ1423الطبعة األولى   -نشر والتوزيع الرياضلل

أستاذ القانون الجنائي املساعد بجامعة    – حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي    –فهد هادي حبتور   .37

 الجزء الرابع .   –العدد الثالث والثالثون  –مجلة  العدل –تبوك 

مؤسسة الرسالة    –املحيط    القاموس    -هـ(  178مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت)–أبادي  الفيروز   .38

 م. 2005-هـ1426الطبعة الثامنة  - للطباعة والنشر بيروت

( 70( ، قانون األحوال الشخصية الُعماني  املاد)96املادة ) 1991قانون األحوال الشخصية السوداني للعام  .39

والقانون    1996( لعام  61في القانون رقم )  (، القانون الكويتي40املادة )   1984قانون مدونة االسر ة الجزائري للعام

 75-68( ، وسائل النسب في القانون التونس ي في الفصل  101-89، املشرع االماراتي  املواد )  1984(  15املعدل رقم )
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 م . 2003-دار الحديث القاهرة هـ   -1425الطبعة الثانية  –الجزء الثاني   -املقتصد
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 .26ص -ه اإلسالمي السادسة عشرة ملجمع الفق
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 م. 1989-هـ1409

 http://www.al-qaradawi.net/node/4318 -الفتاوى  –يوسف القرضاوي  .67

 

  

http://www.al-qaradawi.net/node/4318


   2022     أكتوبر  15 العدد  - السادسالعام  -  جملة جيل الدراسات املقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 34 

 

3
4

 

  



   2022     أكتوبر  15 العدد  - السادسالعام  -  جملة جيل الدراسات املقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 35 

 

3
5

 

 

 الفلسطينية  في حماية األسرة املحاكم الشرعيةدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في  دور 

 ( م2020حتى  م2015إحصائية تحليلية خالل األعوام  )دراسة

The role of the Family Guidance and Reform Department in the Sharia courts in protecting the 

Palestinian family (Analytical statistical study during the years 2015 AD to 2020 AD) 

 ( جامعة الزيتونة/ تونس)  دويكات ماهر شريف  أ.عالء

Alaa Maher Sherif Dwaikat (Zitouna University, Tunisia) 

 جامعة القاهرة  خضير عليان أحمد  أ.د ماهر 

Maher Alyan Ahmed Khudair (Cairo University) 

  

 

 

Abstract  

The study attempts to clarify the crucial function of the Supreme Judge Department's Family Counselling 

and Reconciliation Department, as well as the extent of its impact on sustaining the Palestinian family and the 

social fabric. The study also intends to analyze the operation of this department through a numerical 

presentation of the cases received by the Family  Counselling departments in the Sharia courts in the West Bank, 

as well as the number of reconciliation cases that occurred through it between the years (2015- 2020 AD). 

The study also aims to clarify the challenges that Family Counselling and Reconciliation Departments of 

Sharia courts face, as well as strategies to overcome them and progress them to a higher level, through a 

number of recommendations. Therefore, the researcher adopted the statistical-analytical approach in this 

research through counting the cases submitted to Family Counselling and Reconciliation Departments and 

indicating the percentage of cases in which reconciliation occurred out of the total number of cases that 

occurred during the aforementioned years, year after year. This is to show whether the percentage of 

reconciliation in the submitted files increases, decreases, or remains the same and make recommendations to 

enhance progress and to address the decline or stagnation in the ratio, according to what the results will show. 

Keyword’s: Department's Family Counselling and Reconciliation - the social fabric  - the Supreme Judge 

Department - Sharia Courts   
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 : امللخص

بيان الدور الهام لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في ديوان قاض ي القضاة ومدى تأثيرها في الحفاظ    إلىهدفت الدراسة        

جتماعي، وكذلك تقييم عمل هذه الدائرة من خالل العرض العددي للحاالت التي  اال على األسرة الفلسطينية وحفظ النسيج  

وبيان عدد حاالت املصالحة التي جرت من خاللها وذلك   بيةر لغاوردت لدوائر اإلرشاد األسري في املحاكم الشرعية في الضفة  

 (. م2020 – م2015بين األعوام )

ب عليها والنهوض        
ّ
وكذلك بيان املعيقات التي تواجه عمل دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية وسبل التغل

بعت في بحثي هذا املنهج اإلحصائّي التحليلّي فقمت بإحصاء  وذلك من خالل عدٍد من التوصيات، لذلك    مستو عاٍل   إلىبها  
ّ
ات

الواردة   الكلّي    إلىالحاالت  العدد  مجمل  من  املصالحة  فيها  التي جرت  الحاالت  نسبة  وبيان  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دوائر 

ة املصالحة في امللفات الواردة تزيد أم  خالل األعوام املشار إليها أعاله عاًما بعد عاٍم وذلك لبيان إن كانت نسب   للحاالت الواردة

تنقص أم تبقى على ما هي عليه، ووضع التوصيات لتعزيز التقدم و ملعالجة التراجع أو الجمود في النسبة وذلك وفًقا ملا ستظهره  

   النتائج.

 . املحاكم الشرعية -   القضاةديوان قاض ي  -  النسيج االجتماعي -  دائرة اإلرشاد واإلصالح األسرّي  الكلمات املفتاحية: 

 

 

 املقدمة: 

السبل          بشتى  عليها  الحفاظ  الواجب  من  كان  وقوته،  نهضته  وعماد  املجتمع  في  األساسية  اللبنة  هي  األسرة  كانت  ا 
ّ
مل

دد فيه على الحقوق والواجبات    متينوالوسائل، ألن األسرة إن صلحت صلح املجتمع، لذلك أحاط اإلسالم األسرة بسياج  
ّ
ش

ُ َبْعَضُهْم    :شاكل األسرية فقال تعالىملواآلداب ال بل ووضع السبل الكثيرة ملواجهة ا
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َ
يًما خ اَن َعل 

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا  َبْيَنُهَما إ 

ُ ق  َّللاَّ  
ّ
، وقال  (35و  34سورة النساء آية   )ف

ًحا  :أيًضا
ْ
َحا َبْيَنُهَما ُصل ْن ُيْصل 

َ
أ َما  ْيه 

َ
ال ُجَناَح َعل

َ
ْعَراًضا ف ْو إ 

َ
وًزا أ

ُ
ش

ُ
َها ن ْن َبْعل  ْت م 

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
ن  اْمَرأ ْحض    )َوإ 

ُ
ْيٌر َوأ

َ
ُح خ

ْ
ل نُفُس  َوالصُّ

َ
َرت  األ

وَن 
ُ
ْعَمل

َ
َما ت اَن ب 

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا إ 

َ
ُقوا ف تَّ

َ
ُنوا َوت ْحس 

ُ
ْن ت  َوإ 

حَّ يًرا الشُّ ب 
َ
 .(128سورة النساء آية  ) (خ

وعليه والتزاًما ألوامر هللا سبحانه وتعالى كان من الواجب الحفاظ على األسرة من شّتى املخاطر املحيطة بها خصوًصا في        

فكان على املجتمع كٌل في  مع تطّور وسائل التواصل االجتماعي وكثرة املشاكل األسرية التي نجمت عن ذلك،  األيام تزامًنا    هذه

الذي خّصص   القضاء الشرعي  الهرم جهاز  املتخاصمين وعلى رأس  موقعه أن يتحمل مسؤولية الصلح واإلصالح بين األزواج 

رة اإلرشاد واإلصالح األسري التي أسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ  دائرة مستقلة بذاتها لهذا الشأن وهي دائ

  .م3/1/2004م، وباشرت عملها بتاريخ 30/12/2003

هذه الدائرة وعدد حاالت الصلح    إلىوعليه جاء هذا البحث بدراسة عددية إحصائية تحليلية لبيان عدد الحاالت الواردة        

والتي من    األعداد والخروج بالتوصيات الداعمة لعمل هذه الدائرة األعوام املذكورة وتقييم العمل بناء على    من املجموع العام في

 شأنها تطوير وزيادة حاالت إصالح األسرة. 
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 مشكلة الدراسة: 

 ما هو دور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري؟  -1

 الفلسطينية وتماسكها؟ ما مدى تأثير دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري على األسرة  -2

األعوام   -3 بين  الصلح  حاالت  عدد  في  وازدياًدا  تطوًرا  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة  شهدت   هل 

 م(؟ 2021- م2017)

 ما هي املعيقات التي تواجه دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري؟  -4

  ما هي السبل والتوصيات الواجب اتباعها من أجل زيادة نسب اإلصالح بين األزواج؟  -5

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تختص بالحفاظ على األسرة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع املسلم الذي يستقيم       

إصالح ذات البين واألسرة على وجه    إلىباستقامتها ويفسد بفسادها، فهي مثال تطبيقّي ألوامر الشريعة اإلسالمية التي دعت  

 الخصوص. 

وفي ذات الوقت    بارز لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري ومدى تأثيرها على واقع األسرة الفلسطينية وبالتالي فهي تبين الدور ال     

تقييم أداء عمل هذه الدائرة بعد االطالع على اإلحصاء العددي وتحليله والخروج بالتوصيات التي من شأنها إضافة  املزيد من  

 التقدم لهذه الدائرة. 

 أهداف الدراسة: 

 اإلرشاد واإلصالح األسري. بيان دور دائرة   -1

 بيان مدى تأثير دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري على األسرة الفلسطينية وتماسكها.  -2

( وذلك في النظر بعدد حاالت الصلح  م2020-م2015تقييم أداء دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري بين األعوام ) -3

 التعليل.خالل هذه األعوام من ناحية الزيادة والنقصان مع  

 إبراز املعيقات التي تواجه دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري.  -4

 الخروج بالتوصيات الواجب اتباعها من أجل زيادة نسب اإلصالح بين األزواج.  -5

 حدود الدراسة: 

عية ما بين  دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشر   إلىالحدود الزمانية: تناولت هذه الدراسة الحاالت الواردة       

 (. م2020 – م2015األعوام )

الحدود املكانية: املحاكم الشرعية في فلسطين/ الضفة الغربية، وذلك من خالل اإلحصاءات السنوّية الواردة لدائرة       

 اإلرشاد واإلصالح األسري في ديوان قاض ي القضاة.

 منهج الدراسة: 

ئية السنوية الواردة من كافة محاكم الضفة الغربية لدائرة اإلرشاد  املنهج اإلحصائي: وذلك من خالل الجداول اإلحصا     

 واإلصالح األسري في ديوان قاض ي القضاة. 

سواء بالزيادة أو التراجع في عدد حاالت امللفات    -الواردة     املنهج التحليلي: وذلك من خالل تحليل نتائج اإلحصاء السنوية      

 . -املتصالح عليها 
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والتطلعات من    املعيقاتوكذلك املقابلة الشخصية مع أصحاب التخصص في دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري ملعرفة       

 وجهة نظرهم. 

 أسلوب البحث: 

 مظاّنها في السور القرآنية الكريمة.   إلىعزو اآليات القرآنية  -1

 تخريج األحاديث النبوية الشريفة من كتب الصحاح والسنن.  -2

 الدراسات السابقة: 

بعد البحث لم أجد سوى دراسة واحدة عالجت هذا املوضوع بطريقة إحصائية تحليلية قائمة على وجهات نظر العاملين       

 -في دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري:

دور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري التابعة للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية  حة، سالفة أحمد عبد القادر، صوال* 

رسالة  في الحفاظ على األسرة الفلسطينية من التفكك ومنح املرأة حقوقها القانونية من وجهة نظر العاملين في الدائرة،  

 م. 2017ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 

أن الدراسة املشار إليها أعاله عالجت دور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في الحفاظ    ووجه املفارقة بينها وبين هذه الدراسة

على األسرة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في الدائرة بطريقة إحصائية تحليلية للنتائج، وهنا تكون املفارقة حيث أنني في 

في اإلحصاء السنوي الوارد لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري الذي يبين عدد الحاالت الواردة لجميع    هذه الدراسة قمت بالنظر

، فكانت دراستي دراسة على تطبيقية على  املحاكم الشرعية في الضفة الغربية وما مدى تأثير دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري 

 الحاالت ال على وجهات النظر. 

 هيكلية الدراسة: 

 - :مباحث كما يأتي ثالثةهذه الدراسة من مقدمة و تتكون 

 مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وحدودها ومنهجها وأسلوبها والدراسات السابقة ذات الصلة. : وفيها املقدمة

 -:التأصيل اللغوي واالصطالحي لإلرشاد واإلصالح األسري ومستنده الشرعي والقانونياملبحث األول: 

 .األول: اإلرشاد لغة واصطالًحااملطلب 

 .املطلب الثاني: اإلصالح لغة واصطالًحا

 .املستند الشرعي والقانونّي لإلرشاد واإلصالح األسري املطلب الثالث:  

 - :حاكم الشرعية في الضفة الغربية  املبحث الثاني: نشأت دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في امل

 . أقوال الفقهاء في اإلصالح واإلرشاد األسرّي  املطلب األول:

 . إنشاء دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية ) القوانين والقرارات(املطلب الثاني: 

 . آلية عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسرّي املطلب الثالث:  

 - :الدراسة اإلحصائية التحليلية  املبحث الثالث:

 . دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري  إلىمن املحاكم  املطلب األول: عرض اإلحصاء العددي الوارد  
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 . املطلب الثاني: تحليل النتائج املذكورة في اإلحصاء العددي الوارد من املحاكم

 .  املطلب الثالث: تقييم األداء بناًء على تحليل النتائج اإلحصائية

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.  -

   املراجع  -

 

  املبحث األول: التأصيل اللغوي واالصطالحي لإلرشاد واإلصالح األسري ومستنده الشرعي والقانوني

التأصيل اللغوي واالصطالحي لإلرشاد واإلصالح األسري ومستنده الشرعي والقانونّي حتى تكون    أن نبّين ال بّد قبل البداية       

 املصطلح.  دالصورة جلّية وواضحة للقارئ حيثما ور 

 األول: اإلرشاد لغة واصطالًحا:املطلب 

    :
ً
َد وهو تعليم أمر دنيوي فيه خير للناس    اإلرشاد لغة

َ
ل على  الندب ملصلحة دنيوية  ويأتي بمعنىمصدر أرش ، ويعني الدَّ

َد وهو الداّل على الخير
َ
رشد اسم فاعل من أرش

ُ
 .(1) الش يء وامل

ْيء أي التطريق اصطالًحا اإلرشاد  
َّ

اد على الش 
َ
ْرش  

ْ
َداَية" (2) هو: "اإل ه 

ْ
ُه َوال

َ
 .(3) إليه والتبيين ل

هُ  واإل رشاُد أيًضا هو: الّنصيحة 
َ
يه  َصالُح املنصوح  ل لى َما ف  إ 

 (4). 

 ا.م ويرى الباحث أن اإلرشاد هو: تبيين طريق الهداية واملنفعة والخير وإيضاحه

 :اإلصالح لغة واصطالًحااملطلب الثاني: 

َح      
َ
 من الفعل َصل

ٌ
 مأخوذ

ٌ
 يدلُّ على الصلح الذي هو خالف الفساداإلصالح لغة: هو لفظ

ٌ
:  ،  (5)، وهو لفظ ويأتي بمعنى الَسمُّ

ْحُت 
َ
صل

َ
ُت أي أ

ْ
مل أي: اإلصالح، فيقال:       ، وكذلك بمعنى  (6) أي اإل صالح، وَسَمْمُت بيَن القوم  وَسَمل : أصلح السَّ

ً
  َسَمل بينهم َسْمال

 
م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،   1988  -هـ    1408،  2ط  ،معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنيبي،    -قلعجي وقنيبي، محمد رواس قلعجي(  1)

      (.421،  210، 60، 54، ص)1ج

العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، )املتوفى: نحو ( التطريق: أي اإلرشاد والتبيين والهداية، انظر  2)

 . 42، 1مصر، ج –، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  الفروق اللغويةهـ(، 395

 .  209، ص1، جالفروق اللغوية ،العسكري ( 3)

بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتض ى،)املتوفى:  (  4) ، تحقيق  تاج العروس من جواهر القاموسهـ(،  1205الزَّ

 . 175، ص7مجموعة من املحققين، دار الهداية، ج
  - هـ 1399تحقيق:عبد السالم محمد هارون،  يس اللغة،  معجم مقايهـ(،  395( أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )املتوفى:  (5

 . 373، ص2م، دار الفكر، ج1979
، تحقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم  كتاب العينه(، 170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، )املتوفى: ((6

 . 208، ص7السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ج
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ح  (1)
َ

 ْصال
ْ

قطع على َوجه اإل
ْ
مُل أي: اإلصالح بين الناس  ،(2)وبمعنى الَفْري أي: ال ح  ،  (3) ويأتي بمعنى الدَّ

َ
 ْصال

ْ
ْعم أي: اإل ويأتي بمعنى الشَّ

اس اَل: وهو تصغير شعب بمعنى  ،(4) َبين النَّ
َ
: اإلصالُح بين الناس،  (5) اإلصالحوسمي الرجل املصلح بين الناس شعيبا ق ، والَرسُّ

 من األضداد
ٌ
 فهو لفظ

ً
 .)6(وتأتي بمعنى اإلفساُد أيضا

 اإلصالح اصطالًحا: 

 .(8) : هو رفع النزاع بين املتخاصمين(7) عّرفه ابن نجيم

 .(10)على الش يء" ، والفساد الطارئ إزالة الخللهو  ": (9) وعّرفه الجزيري  

 التشاحن والبغضاء بين الّناس. إلىاملؤدي   الباحث أن اإلصالح هو: السبل والوسائل املّتبعة إلزالة اللبسويرى    

عنى     
ُ
بالتوعية والهداية إليجاد حياة أسرية هادئة،  وعليه فإن اإلرشاد واإلصالح األسرّي: القوانين واألنظمة والجهود التي ت

 صوله.وحّل النزاع والخالف بين األزواج حال ح

 املطلب الثالث: املستند الشرعي والقانوني  لإلرشاد واإلصالح األسري: 

 من القرآن الكريم:  •

ْم  -1
َ
أ ْن  م  َفُقوا 

ْ
ن
َ
أ َما  َوب  َبْعٍض  ى 

َ
َعل َبْعَضُهْم   ُ

َّ
َّللا َل  ضَّ

َ
ف َما  ب  َساء    

ّ
الن ى 

َ
َعل اُموَن  وَّ

َ
ق )الّر َجاُل  تعالى:  ْم  قال  ه  َوال 

َحاُت   ال  الصَّ
َ
 ف

َ ْ
امل ي  ف   

َواْهُجُروُهنَّ وُهنَّ 
ُ
ظ ع 

َ
ف وَزُهنَّ 

ُ
ش

ُ
ن وَن 

ُ
اف

َ
خ

َ
ت ي  ت 

َّ
َوالال  ُ

َّ
َّللا  

َ
ظ َحف  َما  ب  ْيب  

َ
غ
ْ
ل ل  اٌت 

َ
ظ َحاف  َتاٌت  ان 

َ
ع   ق َضاج 

 
 . 267، ص 7، جكتاب العينهيدي، ( الفرا(1
م بن عبد هللا الهروي البغدادي، )املتوفى:   ((2

ّ
،  1، تحقيق: د. محمد عبد املعيد خان، طغريب الحديثهـ(،  224البغدادي، أبو ُعبيد القاسم بن سال

 . 216، ص4الدكن، ج -م، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد1964  -هـ  1384

، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر ومراجعة: د.  معجم ديوان األدبهـ(،  350الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، )املتوفى:    )3(

 . 128، ص2م، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ج2003  -هـ  1424إبراهيم أنيس، 
م، دار إحياء التراث  2001، 1، تحقيق: محمد عوض مرعب، طتهذيب اللغةهـ(، 370الهروي، )املتوفى: أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري ( (4

 .   285، ص1بيروت، ج –العربي 

ابي،  5)
ّ
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي،    تحقيق:،  غريب الحديثهـ(،  388أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، )املتوفى:  ( الخط

  .498، ص2م، دار الفكر،ج1982 -هـ 1402وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،    ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(،  393الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، )املتوفى:  (   6)

 . 9340، ص3بيروت، ج –م، دار العلم للماليين 1987 - هـ 1407، 4ط

م(، له تصانيف، منها )األشباه  1563-ه970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء وهو مصرّي، )( هو:  7)

ط( فقه، ثمانية أجزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، و )الرسائل   -ط( في أصول الفقه و )البحر الرائق في شرح كنز الدقائق    -والنظائر  

دار العلم  م،  2002، 15، طاألعالم  هـ(، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،1396الزركلي الدمشقي)املتوفى:    ط(. من كتاب  -ينية  الز 

 .64، ص3للماليين، ج
الحنفي القادري )ت  . وفي آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسين بن علي الطوري255، ص7، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم ((8

  هـ(. 1138بعد 

  -  1313)مركز سوهاج( بمصر، وتعلم في األزهر، سنة    عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: فقيه، من علماء األزهر. ولد بجزيرة شندويل( هو:  9)

ط( في علم التوحيد. من    -ط( أربعة أجزاء، ، و )توضيح العقائد    -هـ ودرس فيه، وتوفي بحلوان، له كتب، منها )الفقه على املذاهب األربعة    1326

 . 334، ص3، جاألعالمكتاب الزركلي، 

م، دار   2003  -هـ    1424، دار الكتب العلمية،  2، طالفقه على املذاهب األربعةهـ(،  1360فى:  الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض،)املتو  (10)

 .      213، ص5لبنان، ج -الكتب العلمية/ بيروت 
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ْن خ   يًرا، َوإ  ب 
َ
ا ك يًّ اَن َعل 

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا  إ 

ً
يال نَّ َسب  ْيه 

َ
وا َعل

ُ
ْبغ

َ
 ت

َ
ال

َ
ْم ف

ُ
ْعَنك

َ
ط
َ
ْن أ إ 

َ
ه   َواْضر ُبوُهنَّ ف ْهل 

َ
ْن أ ًما م 

َ
وا َحك

ُ
اْبَعث

َ
َما ف ه  َقاَق َبْين  ْفُتْم ش 

يًرا(  ب 
َ
يًما خ اَن َعل 

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا  َبْيَنُهَما إ 

ُ ق  َّللاَّ  
ّ
ًحا ُيَوف

َ
ْصال ْن ُير يَدا إ  َها إ  ْهل 

َ
ْن أ ًما م 

َ
 .(35و  34)سورة النساء آية  َوَحك

  إلى اإلرشاد واإلصالح األسرّي بشكل واضح، فكان اإلرشاد حين أرشدت أرشدت اآلية الكريمة إلى مصطلح   -وجه الداللة:     

عديد من الحلول في حال حدوث النزاع واملشاكل األسرية كالوعظ والهجر في املضجع والضرب، وبعد ذلك تطّرقت اآلية الكريمة  

حث أسباب النزاع والشقاق وإيجاد  طرائق اإلصالح في حال استحكم الشقاق والنزاع بين الزوجين فأمرت ببعث الحكمين لب إلى

 الحلول املناسبة لحل النزاع.

َحا َبْيَنهُ  -2 ْن ُيْصل 
َ
َما أ ْيه 

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ال

َ
ْعَراًضا ف ْو إ 

َ
أ وًزا 

ُ
ش

ُ
َها ن ْن َبْعل  ْت م 

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
ن  اْمَرأ ُح  قال تعالى: )َوإ 

ْ
ل ًحا َوالصُّ

ْ
َما ُصل

ْيٌر(
َ
 ..(128) سورة النساء آية  خ

 .(1) الخالفات بشّتى أنواعها الصلح بين الزوجين حال حصول  خيرية إلىوّجهت اآلية الكريمة بشكل جلّي   -وجه الداللة:      

 من السّنة النبّوية املطّهرة:  •

 عن ابن عباس، أن زوج بَ       
َ
غيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته،  كان عبدا يقال له ُم   ريرة

ى  (فقال النبي صلى هللا عليه وسلم لعباس:  
َّ
بيُّ صل ا فقاَل لها النَّ

ً
 ُمغيث

َ
 ومن ُبغض  بَريرة

َ
اُس أال تعَجُب من حّب  ُمغيٍث بريرة يا عبَّ

ك  قالت يا ر  د 
َ
ُه أبو ول َم لو راجعتيه  فإنَّ

َّ
 عليه  وسل

ُ  لي فيه  َّللاَّ
َ
ما أشَفُع قالت ال حاجة   تأُمُرني قاَل إنَّ

َّ
 (2))سوَل َّللا

م( سعى لإلصالح بين ُم  وجه الداللة:      
َ
ا على األسرة ومراعاة ملشاعر مغيث  غيث وبَ أّن النبّي )صلى هللا عليه وسل

ً
ريرة حفاظ

م(  الذي امتأل قلبه بحب بَ 
ّ
يمارس اإلرشاد واإلصالح األسري بمضمونه وجوهره وإن لم يكن  ريرة، فكان النبي) صلى هللا عليه وسل

 تحت أًيا من املسّميات. 

 املستند القانونّي: •

بتاريخ    -1 هللا  رحمه  عرفات/  ياسر  الراحل  الرئيس  عن  الصادر  الرئاس ي  وذلك 30/12/2003املرسوم  م 

 الفلسطينية.  بخصوص إنشاء دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية

 م( بشأن القضاء الشرعي الفلسطيني. 2021(  لسنة )8( من القرار بقانون رقم )48املادة ) -2

 

أقوال الفقهاء فيهانشأت دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية   املبحث الثاني:  و

الفلس الشرعية  املحاكم  في  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة  نشأت  عن  املبحث  هذا  في  والتعميمات    طينية  وسنتحدث 

 القضائية الناظمة لعملها وأقوال الفقهاء فيها. 

 

 

 
أحمد محمد    ، تحقيق:جامع البيان في تأويل القرآنهـ(،  310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر، )املتوفى:  ( انظر:  (1

  .  268، ص9م، مؤسسة الرسالة، ج2000 -هـ  1،1420شاكر، ط
(، الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا  ه265محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، )املتوفى  ( البخاري،  (2

، باب شفاعة  5283، حديث رقم: 48، ص7دار طوق النجاة، ج :ه، 1422، 1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طعليه وسلم وسننه وأيامه

 النبي )صلى هللا عليه وسلم( في زوج بريرة، الحكم على الحديث: صحيح.
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 :  املطلب األول: أقوال الفقهاء في اإلصالح واإلرشاد األسري 

ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة، فإن    :(ما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أنه قال  :األثر -1

الشنآن( بينهم  يورث  القضاء  عنه  (1)فصل  رض ي هللا  منه  واضحة  داللة  وهذه  الطرفين    إلى،  بين  اإلصالح  ضرورة 

 خصوصا إذا كانت تربطهما عالقة قرابة دون أن تصل األمور الى القضاء لعدم حدوث البغضاء والتشاحن. 

اْبعَ )ما أورده الكاساني في التعليق على قوله تعالى:    الحنفية:  -2
َ
َما ف ه  َبْين  َقاَق  ْفُتْم ش  ْن خ  ه   َوإ  ْهل 

َ
أ ْن  ًما م 

َ
وا َحك

ُ
ث

يًرا  ب 
َ
يًما خ اَن َعل 

َ
َ ك

َّ
نَّ َّللا  َبْيَنُهَما إ 

ُ ق  َّللاَّ  
ّ
ًحا ُيَوف

َ
ْصال ْن ُير يَدا إ  َها إ  ْهل 

َ
ْن أ ًما م 

َ
، وسبيل هذا سبيل  (35سورة النساء آية ( ) َوَحك

يبدأ   اآلمر  أن  الناس  سائر  حق  في  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  في  األمر  التغليظ  دون  واللين  الرفق  على  باملوعظة 

 ، وهذه داللة واضحة على إقرار نهج اإلرشاد واإلصالح األسري.(2) القول 

اإلصالح بين الناس فيما يقع بينهم من الخالف والتداعي في األموال    ما جاء في املقدمات املمهدات أنَّ   املالكية: -3

، وفي ذلك داللة  (3)وال بأس على اإلمام أن يشير على الخصوم بذلك   ا،إليهوغيرها من نوافل الخير املرغب فيها املندوب  

 على ندب اإلصالح بعمومه وعليه يكون اإلصالح أولى في ما يخص األسرة ألهميتها وخصوصيتها. 

 ويبذال جهدهما في ذلك  -4
ً

الشافعّية: ما جاء في األّم أّن مهمة الحكمين أن يجتهدا في اإلصالح بين الزوجين أوال

، وفي ذلك داللة واضحة على أولوية اإلرشاد و الصلح بين الزوجين قبل  )4(الفراق  إلىفإن رأيا اإلصالح خير لم يصيرا  

 التفريق بينهما.  إلىالصيرورة  

ما جاء في العدة شرح العمدة، أّن في حالة ظهور الخالف والشقاق والنزاع بين الزوجين فإّن أول    الحنابلة:  -5

ل أول العالج اإلرشاد والصلح  (5) الهجران والضرب   إلىوسائل اإلصالح هو الوعظ واإلرشاد ثم بعد ذلك ُيصار   ، فقد ُجع 

 أن اإلرشاد واإلصالح هو سّيد املوقف دائًما.  وآخره الكّي سواء بالضرب أو الفرقة، والواضح من هذا الكالم

 :املطلب الثاني: إنشاء دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية ) القوانين والقرارات( 

الراحل  كما سبق ذكره آنًفا أن دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية الفلسطينية أسست بقرار من الرئيس       

( لسنة  8م، وتّم إقرارها أيًضا في القرار بقانون رقم )1/2004/ 3م، وباشرت عملها بتاريخ  30/12/2003ياسر عرفات بتاريخ  

ذكور، وليس ذلك وحسب بل صدرت العديد من التعميمات من ديوان قاض ي القضاة لتنظيم عمل دائرة اإلرشاد  م( امل2021)

 واإلصالح األسري على النحو اآلتي:

م، والذي تم بموجبه تنظيم آلية عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح  3/1/2004( والصادر بتاريخ  1/2004التعميم رقم ) -1

 األسري في املحاكم الشرعية، والتي سنتطرق الى تفاصيلها في املبحث القادم.

 
، تحقيق: محمد عبد  إعالم املوقعين عن رب العاملينه(،  751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، )املتوفى  الجوزية،    قيمابن  (  1)

 .84، ص1بيروت، ج –دار الكتب العلمية  م،1991 -هـ 1411، 1السالم إبراهيم، ط
م، دار  1986 -هـ 1406، 2ط، ائع الصنائع في ترتيب الشرائعبدهـ(، 587( الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، )املتوفى: (2

  .334، ص2الكتب العلمية، ج

 . 615،ص2م، دار الغرب اإلسالمي، ج1988  -هـ    1408،  1، طاملقدمات املمهداتهـ(،  520القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، )املتوفى:  (   3)
هـ(،  204إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي املكي، )املتوفى:  أبو عبد هللا محمد بن  الشافعي،    ((4

  .209، ص5بيروت، ج –م، دار املعرفة 1990هـ/1410، األم

م، دار الحديث،    2003هـ  1424،  العدة شرح العمدةهـ(،  624عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، )املتوفى:    :بهاء الدين املقدس ي،(  5)

 . 436، ص1القاهرة، ج
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ر دائرة اإلرشاد  مديبأعمال    قائم وجبه تكليف  م، والذي تم بم3/5/2004( والصادر بتاريخ  19/2004التعميم رقم ) -2

   .واإلصالح األسري 

 سير عمل الدائرة بالوجه املطلوب.ل املقتضيات املصلحة العامة وضمانً  أرى أن في ذلك مراعاة  -الهدف من التعميم:     

م، والذي تم بموجبه فرض الرسوم املالية على االتفاقيات  16/6/2004( والصادر بتاريخ  34/2004التعميم رقم )  -3

 د واإلصالح األسري. ن دوائر اإلرشاالصادرة م

 ذلك ضمان قانونية االتفاقيات الصادرة عنها.  أرى أن في  -الهدف من التعميم:

م، والذي تم بموجبه اإلذن للقاض ي بقبول تسجيل دعاوى  19/8/2004( والصادر بتاريخ  51/2004التعميم رقم ) -4

عرض    إلزاميةن حساب النفقات يبدأ من تاريخ الطلب، مع  صالح وذلك أل النفقات قبل عرض الحالة على دائرة اإلرشاد واإل 

 ل وقبل تحديد موعد الجلسة األولى.الحالة على دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري بعد التسجي 

التعميم:      من  في  -الهدف  أن  األسري  ال   اذلك ضمانً   أرى  اإلرشاد  تمكين دور  الطالب وكذلك  النفقات ملصلحة  حتساب 

 الفرصة الكافية املناسبة لعرض الصلح. وإعطائه  

بموجبه اإللزام بعدم تسجيل أي قضية تختص    م، والذي تّم 16/1/2005الصادر بتاريخ  و (  3/2005التعميم رقم )  -5

واألسرية الزوجية  محكمة    بالعالقات  في  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة  على  استثناء    -  االختصاصقبل عرضها  قضايا مع 

 ل شهرية وسنوية إحصائية بالوارد. وتنظيم جداو  - نها في التعميم السابقالتفصيل بشأ النفقات الوارد

لدور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري وإعطائها املساحة والفرصة األكبر لخلق    اتمكينً أرى أن في ذلك    -الهدف من التعميم:      

 أسباب الصلح. 

اإلعالن عن عقد دورة تدريبية للعاملين   م، والذي تم بموجبه 25/6/2006الصادر بتاريخ  و (  47/2006التعميم رقم )  -6

 اإلرشادية.في اإلرشاد واإلصالح األسري لتطوير مهاراتهم 

التعميم:      من  في    - الهدف  أن  نهوضً   أرى  األ   ا ذلك  واإلصالح  اإلرشاد  مجال  في  العاملة  البشرية  واستثماًرا  باملوارد  سري 

 واالجتماعية.  لكتهم العلميةمل اتمكينً طاقاتهم و ل

م،  والذي تم بموجبه التأكيد على محضري املحاكم الشرعية  12/5/2007الصادر بتاريخ  و   (28/2007التعميم رقم ) -7

 ها قسم من أقسام املحكمة الشرعية. بضرورة التعاون مع التباليغ الصادرة عن دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري كون 

 لتحقيق العدالة املنشودة. اذلك ضمانً  أرى أن في   -الهدف من التعميم:

8-  ( رقم  بتاريخ  و (  62/2007التعميم  بتعيين  25/10/2007الصادر  اإلذن  بموجبه  تم  والذي  قضايا  م،  في  الحكمين 

 ظًرا لقلة عدد املحكمين املؤهلين. الشقاق والنزاع من موظفي دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري ن

  أن الدور اإلصالحّي للمحكمين في قضايا الشقاق والنزاع، حيث من املعلوم   تعميًقاذلك  أرى أن في    - الهدف من التعميم:     

 ، وال أرى بأًسا أن يكون موظف اإلرشاد واإلصالح أحد أطراف التحكيم. مهمة الحكمين تبدأ باإلصالح قبل كل ش يء

قاض ي املحكمة أنه إذا ملس    إلىم، والذي تم بموجبه اإلشارة  18/6/2009الصادر بتاريخ  و (  58/2009التعميم رقم ) -9

يجب أن   األمر أن الطرفين الحاضرين لالتفاق على الطالق مقابل اإلبراء العام، إذا كان أحدهما مشكوك في أمره أنه مكره فإن  

 دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري.  إلىيحال  
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 ة ضعيفة الركن. رى أن في ذلك حفظ للحقوق من الضياع وخصوصا حق الزوجأ   -الهدف من التعميم:     

10- ( رقم  بتاريخ  و (  51/2010التعميم  اإلرشاد  11/7/2010الصادر  أقسام  ورؤساء  موظفي  منع  بموجبه  تم  والذي  م، 

واإلصالح األسري من إجراء االتفاقيات بين أطراف النزاع لعدم وجود أساس قانونّي لذلك وإنما االكتفاء بالصلح بين الطرفين  

 عّي.إحالتهما لفضيلة القاض ي الشر  أو

أرى أّن هذا التعميم كان مناسًبا في حينه لعدم وجود املستند القانونّي لعقد االتفاقيات، أّما بعد    - الهدف من التعميم:     

ا على مصلحة  
ً
ذلك فقد صدر ما يسمح بعقد االتفاقيات في أقسام اإلرشاد واإلصالح األسري بعد التغطية القانونية بذلك حفاظ

 األطراف. 

رق -11 )التعميم  بتاريخ  و (  14/2016م  الشرعية  2/3/2016الصادر  املحاكم  على قضاة  التعميم  بموجبه  تم  والذي  م، 

 ئية التي استهدفت األزواج الشابة. لتسهيل عمل موظفي أقسام اإلرشاد واإلصالح األسري في إكمال عمل املبادرة الوقا

 أرى أن في ذلك تدعيم لدور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسرّي.    -الهدف من التعميم:     

استدعاء واضع اليد على الصغار بخصوص  م، وذلك بشأن  16/7/2018الصادر بتاريخ  و (  33/2018التعميم رقم ) -12

 .منع السفر لسماع أقواله بواسطة دائرة اإلرشاد األسري  )حجج/ كتب(

    -الهدف من التعميم:   
ً
 ا على السلم األهلّي وضماًنا للحقوق. أرى أن في ذلك حفاظ

 :املطلب الثالث: آلية عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري  

تعمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري وفق الضوابط التي تم وضعها بعد دراسة دقيقة تهدف إلى الوصول إلى اإلصالح       

 وتنظيم اتفاقيات الصلح بين املتخاصمين دون  
ً

 -اللجوء إلى رفع الدعوى على النحو اآلتي:أوال

دائرة   إلىاملحكمة لتسجيل الدعوى ضد الطرف اآلخر يقوم القاض ي بتحويل الطلب    إلىعند قيام أي طرف بالحضور    -1

 اإلرشاد واإلصالح األسري لبذل الجهد في اإلصالح. 

وي على االسم والعمر ومكان السكن  يقوم املرشد/ة بسماع الطرف املدعي/ة وتسجيل أقواله/ـا بالئحة خطية تحت  -2

 ورقم الجوال وأبرز نقاط الخالف املتنازع عليها. 

ا أو عن طريق تبليٍغ خطّي رسمّي صادر عن املحكمة.  -3  يقوم املرشد/ة بعد ذلك باستدعاء الطرف اآلخر إّما هاتفيًّ

ع   -4 يتم االستماع ألقواله وتدوينها كما هو مذكور، ويتم  الصلح ومحاول اإلرشاد  في حال حضور الطرف اآلخر  رض 

 محضر الصلح ورفعه لفضيلة القاض ي مشروحا عليه بواقع الحال.  إنهاءوالتوفيق، أّما في حالة عدم الحضور فيتم 

صلح على    إلى حالة الوفاق، أو    إلىصلٍح بين الزوجين بإرجاعهما    إلىيمكن لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري أن تصل    -5

يتم رفع األمر لفضيلة القاض ي    فإنهطريق مسدود    إلى  أّما إذا وصلت  وهذا هو الهدف األول لإلصالح،  فراق وحفظ للحقوق، 

الشرعي لبدء سير القضية حسب األصول، وفي حالة ترك امللف من قبل الطرفين أو الطرف املدعي وعدم املراجعة فيه، فإنه  

 رة زمنية. يتم حفظه في أرشيف الدائرة لفت 

ا تنفيذًيا ملزًما للطرفين شريطة توقيعه من قبل    -6
ً
أي اتفاق يتم تنظيمه لدى دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري يكون صك

 )1(قاض ي املحكمة، ويمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ الشرعية إذا احتوى على اتفاٍق يتعلق بالحقوق املالية.

 

 
 رام هللا، وهو تقرير بكافة األعمال واإلنجازات السنوية لديوان قاض ي القضاة ويصدر لكل عام.  /لديوان قاض ي القضاةانظر التقرير السنوّي  )1(
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 حليلية: املبحث الثالث: الدراسة اإلحصائية الت

وسنقوم في هذا املبحث من عرض الدراسة اإلحصائية التحليلية الرقمية لعمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري من حيث       

 عدد امللفات الواردة إلى الدائرة، ثم بعد ذلك تحليل النتائج لتقييم األداء. 

 دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري:  إلى   الشرعية الفلسطينية املطلب األول: عرض اإلحصاء العددي الوارد من املحاكم 

 موضوع/ 

 السنة 

تحويل  صلح  اتفاق 

 للقضاء 

متداول/   إرشاد 

 تحت اليّد 

املجموع   حفظ

 العام

 3563 220 108 217 2461 518 39 م 2015

 4467 170 170 299 3329 534 24 م 2016

 5579 297 121 273 4176 680 32 م 2017

 6022 398 165 197 4343 848 71 م 2018

 7571 613 128 101 5460 1009 260 م 2019

 6959 787 380 42 4685 848 217 م 2020

 مصطلحات الجدول: 

شاهدة  لحفظ حقوق الطرفين مثل اتفاقيات النفقات وامل  رشاد األسري ات التي ينظمها موظف اإل االتفاق: هي االتفاقي     

 واالستضافة، وتكون في حاالت االفتراق. 

 الصلح: هي الحاالت التي يحصل بها صلح تام وترجع الحياة الزوجية بين الطرفين كما كانت كاملعتاد.

فيقوم بتحويلها لفضيلة القاض ي للبّت في املوضوع    إصالحهاتحويل للقضاء: هي الحاالت التي يعجز موظف اإلرشاد عن   

 قضاًء. 

 إرشاد: هي الحاالت التي تأخذ االستشارة اإلرشادية والتوجيهات اإلصالحية.  

 العمل عليها.  ويجري م موظف اإلرشاد  متداول تحت اليد: هي عدد الحاالت التي ينتهي العام وتكون ما زالت منظورة أما

 الحفظ: هي عدد امللفات التي يتركها أصحابها وال يعاودون متابعتها فيتم حفظها باألرشيف. 

 املطلب الثاني: تحليل النتائج املذكورة في اإلحصاء العددي الوارد من املحاكم: 

إنَّ الناظر في جدول اإلحصاء السنوّي لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسرّي يرى أن حاالت االتفاق والصلح تزيد في كل عام        

م( الذي تراجعت فيه جميع األرقام  2020أكثر من السابق وذلك طبيعّي نظًرا الزدياد الحاالت الواردة لديهم، باستثناء عام )

 أن كادر دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري كان على  لفترات طويلةالشرعّية  أبواب املحاكم    نظًرا لدخول جائحة كورونا وإغالق
ّ

، إال

ويقومون بإجراء الالزم مشافهة حسب األصول  تواصل دائم عبر وسائل التواصل االجتماعي مع جميع الحاالت التي تلجأ إليهم  

 دون تسجيل وتوثيق.

ه عمّدت في دراستي أن       
ّ
أعتمد النسبة املئوية في عدد حاالت الصلح واالتفاق في كل عام مقارنة مع املجموع العاّم ولذلك كل

الوارد في العام ذاته ومن ثم مقارنة النسب املئوية بين األعوام التي تجري عليها الدراسة، وذلك ملعرفة مدى التطور والتقدم في 

 إنجازات الدائرة.
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 - وكانت النسب املئوية كاْلتي:

 ع/ املوضو 

 العام

نسبة حاالت الصلح   املجموع العاّم الوارد 

للمجموع العام  

 الوارد 

نسبة حاالت االتفاق  

للمجموع العام  

 الوارد 

 مجموع النسب 

 % 17.21 % 1.20 %   16.01 3235 م 2015

 % 13.51 % 0.58 %   12.93 4127 م 2016

 % 13.79 % 0.62 %   13.17 5161 م 2017

 % 16.83 % 1.30 %  15.53 5459 م 2018

 % 22.28 % 3.80 %   18.48 6830 م 2019

 % 19.5 % 3.97 %   15.53 5459 م 2020

املتداول    باستثناء  (الصلح واالتفاق والتحويل للقضاء واإلرشاد): هو عدد حاالت  الذي تّم القياس عليه  املجموع العام     

ألن املتداول ما زال تحت النظر ويحتمل فيه اإلصالح من عدمه وكذلك املحفوظ أي )املتروك( الذي تركه أصحابه   ؛واملحفوظ

حتمل فيه جميع النتائج. ألن موظف اإلرشاد لم ؛وأيًضا ال ُيقاس عليه
ُ
 يأخذ فرصته الكافية لإلصالح فيه وت

ه أّن النسبة املئوية لعدد حاالت الصلح وعدد حاالت االتفاق  من املالحظ من الجدول املرقوم أعال   -مناقشة البيانات:     

كانت متقاربة بعض الش يء خالل السنوات املذكورة، وبقيت في نفس املعدل تقريًبا، مع عدم إهمال التقدم في النسبة وتراجعها  

ط عليه الضوء في التحليل لنستخرج أسباب التقدم  -   بشكل بسيط   –
ّ
النسبّي وأسباب التراجع،    بين عاٍم وآخر وهو ما سنسل

نا بذلك نضع اليد على املفصل فنوص ي بالّنقاط التي كانت سبًبا في تقدم النسبة وندعمها، ونعالج الّنقاط التي كانت  
ّ
وعليه فإن

  مدير األستاذة/ سالفة صوالحة  سبًبا في التراجع، وللتعّرف على النقاط واألسباب كان ال بد من إجراء املقابلة الشخصية مع  

دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في ديوان قاض ي القضاة وطرح األسئلة ذات الصلة وإثارة الّنقاش فيها للتوصل للمراد، وكانت  

 (1)نتيجة املقابلة كما يأتي:

 - أسباب التقدم في نسب اإلصالح واالتفاق:

( أقسام في البدايات، ثم تطورت  10)زيادة أقسام اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم الشرعية، فقد كانت   -1

 ( قسم. 24وازدادت حتى وصلت )

( التي أعطت االتفاقيات املنظمة لدى  1م( بشأن التنفيذ الشرعي املادة رقم )2016( لسنة )17قرار بقانون ) -2

قوته  في  ساهم  مما  قانونية  ذات صفة  االتفاقيات  فأصبحت  القانونية،  الصبغة  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  ا  دائرة 

 وكذلك زيادتها. 

 الدورات التأهيلية املستمرة التي تعقد ملوظفي اإلرشاد واإلصالح األسري. -3

 وجود أكثر من موظف إرشاد أسري داخل بعض املحاكم املركزية. -4

 - أسباب التراجع في نسب اإلصالح واالتفاق:

منصب القضاء وكذلك رؤساء األقالم، مما ينتج عن    إلىإلرشاد واإلصالح  الترقيات املستمرة لكادر دائرة ا  -1

 ذلك خسارة الدائرة لعنصر من عناصر الدائرة املؤهلين. 

 
 صباًحا. 10.40م، الساعة 6/3/2022(  مدير دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري/ سالفة صوالحة، فلسطين/ رام هللا/ ديوان قاض ي القضاة/، 1)
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الواردة   -2 املشاكل  في  االتصال    إلىالتطور  وسائل  تطور  ظل  في  خصوصا  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة 

 وتكنولوجيا املعلومات وظهور مستجدات عديدة. 

اد واإلصالح في بعض املحاكم لعمله كموظف إرشاد بسبب انشغاله بأعمال  عدم تفّرغ موظف دائرة اإلرش -3

   أخرى داخل أروقة املحكمة بسبب ضغط العمل الذي يكون في املحكمة. 

 - التي تواجه دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري: املعيقات

ة خاصة باإلرشاد  التي تحتوي على غرف مؤهل  الشرعّية الفلسطينية   على رغم من وجود العديد من املحاكم  -1

 غرف مؤهلة. إلىاآلن تحتاج  إلىواإلصالح األسري إال أن بعض املحاكم 

ر التعاون التكاملي بين أركان اإلرشاد الثالثة ) القاض ي، املرشد، أصحاب العالقة(، وذلك بسبب قلة   -2
ّ
تعذ

خبرة موظف اإلرشاد أو عدم متابعة املواطن مللفه بالصورة املطلوبة وكذلك كثرة انشغال القاض ي في بعض األحيان  

 صالح واالتفاقيات. عن ذلك نقص في عدد حاالت اإل  ينتجبسبب ضغط العمل لديه، مما 

غياب التأهيل املتكامل لدى موظف دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري، فكما نعلم أن عملية اإلرشاد واإلصالح   -3

االتفاقيات   تنظيم  عند  خصوًصا  قانونّي  ألخصائي  أحياًنا  وتحتاج  األسري،  واإلصالح  اإلرشاد  في  ألخصائّي  تحتاج 

 توعية بالحقوق والواجبات الشرعي.عة واألحوال الشخصية للامللزمة، وتحتاج أحياًنا ألخصائي الشري

عات املستقبلية:
ّ
 -التوصيات والتطل

ا -1 ملرشد، القاض ي، األطراف(  من خالل  تعزيز الدور التكاملي بين أركان اإلرشاد واإلصالح األسري الثالثة ) 

 األسري.عقد الدورات املستمرة التي تجمع بين القضاة وموظفي اإلرشاد 

العمل على تدعيم استقاللية موظف اإلرشاد واإلصالح األسري بتفريغه للعمل كمرشد فقط دون إشغاله   -2

 بأعمال أخرى. 

في دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري، ألن بعض القضايا تحتاج لوجود املرشدة    املراجعين واملستفيدين تنوع   -3

 وبعضها تحتاج للمرشد. 

الدورات   -4 في  عقد  الدول املجاورة  اإلرشاد واإلصالح األسري لالستفادة من تجارب  الخارجية ملوظفي دوائر 

 اإلرشاد واإلصالح األسري. 

 املطلب الثالث: تقييم األداء بناًء على تحليل النتائج اإلحصائية : 

تطّور دائم وجاّد في حفظ   بعد عرض جدول النسب املئوية لدوائر اإلرشاد واإلصالح األسري نجد أن عمل الدائرة في     

لألسباب املذكورة إال انه ال يعتبر تراجًعا    م  2017م و2016في عامي    البسيط  األسرة الفلسطينية من التفكك رغم وجود التراجع 

م التي ال ُيقاس  2020قادًحا في عمل الدائرة وخصوًصا بعد التقدم امللحوظ الحاصل في السنوات التي تلي ذلك، باستثناء سنة  

ليها بسبب اإلغالقات املستمرة التي حصلت في املحاكم الشرعية بسبب جائحة كورونا ومع ذلك كان هناك نسبة مرتفعة في ع

 مقارنة بنسبة أيام الدوام الفعلية.  واالتفاقحاالت اإلصالح 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 النتائج: 

األسري كونه الطريق السلمّي األول لنزع شرارة الخالف بين األزواج،  االتفاق على مشروعية اإلرشاد واإلصالح    -1

 وذلك من خالل استقراء النصوص القرآنية واألحاديث النبوية وبعض اآلثار الواردة عن السلف الصالح. 
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على    -2 والحفاظ  األسري  الخالف  فتيل  نزع  في  كبير  بشكل  ساهمت  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة  إنشاء 

 جتمعية. اللحمة امل

 وتهتّم به.  صدرت العديد من التعميمات التي تدعم عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري وتنظمه وتقننه  -3

ا في عدد الحاالت امل  -4
ً
مت تشهد دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري تطوًرا ملحوظ

ّ
  نجزة في الصلح التاّم، وكذلك نظ

 في أحوال االنفصال.  التي تنزع شرار الخالف االتفاقيات  العدد الكبير من 

 التوصيات: 

م عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري.  -1
ّ
 إقرار قانون مستقل ُينظ

رفد دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري  بأصحاب التخصص ) اإلرشاد النفس ي وعلم النفس( وإيجاد مرجعية   -2

لعرض االتفاقيات املنظمة من قبل املرشد/ة عليهما وتكييفها حسب ما    - إن أمكن  –قانونية وشرعية في كل محكمة 

 يعة اإلسالمية. تقتضيه األنظمة والقانونين لضمان حقوق الخصوم وموائمة ذلك مع الشر 

الشخصية،   -3 األحوال  القانون،  النفس،  وعلم  النفس ي  اإلرشاد   ( مجال  في  املستمرة  التأهيل  دورات  عقد 

مهارات التواصل واالتصال(، وذلك لخلق كادر إرشادي متكامل الجوانب واالتجاهات العلمّية، وذلك لصعوبة إيجاد  

) إرشادّي، قانونّي، شرعّي( في كل دائ التأهيلية  ثالثة موظفين  التنفيذ، فُيستعاض عن ذلك بالدورات  رة من دوائر 

شار إليها. 
ُ
 امل

عقد الدورات التأهيلية التي تجمع بين القضاة الشرعيين وموظفي دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري لتدعيم   -4

 مبدأ التكاملية التعاونية.

الجامعات   -5 في  املحاضرات والندوات  اإلرشاد واإلصالح األسري إللقاء  الكفاءات من موظفي دوائر  انتداب 

الناس بحقوقهم وواجباتهم األسرية والتحذير من  واملعاهد واألماكن التثقيفية وحتى الوسائل اإلعالمية بهدف توعية 

 أخطار االنزالق نحو االنفصال األسرّي.

دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري لدول الجوار التي أثبتت نجاحها في مجال اإلرشاد  ابتعاث عدد من موظفي   -6

 واإلصالح األسري، وانتدابهم بعد العودة من أجل نقل التجربة والخبرة إلى زمالئهم في الوطن. 

ة  تجريد موظف اإلرشاد واإلصالح األسري في املحاكم من كافة األعمال املوكلة إليه من قبل رئيس املحكم  -7

 سوى اإلرشاد واإلصالح األسري. 

شاد واإلصالح األسري وبين املحافظة، لتعزيز التعاون بين  إنشاء قنوات اتصال وتعاون بين موظف دائرة اإلر  -8

 املوظف وبين رجال اإلصالح وكادر السلم األهلي، ويكون ذلك عن طريق عقد اتفاقية ولقاءات بالخصوص املذكور. 

الحضور الصادرة عن دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري كسائر التباليغ القضائية في األهمية    اعتبار تباليغ -9

 ألصحابها.  شديد على إيصالها بالسرعة املمكنةوالت

إعداد مذكرة تفاهم بين الشرطة الفلسطينية ودوائر اإلرشاد واإلصالح األسري بوجود أحد قضاة املحكمة،   -10

اف حال تخلف أحدهم عن حضور جلسة اإلصالح واإلرشاد، حتى يكون الحضور  وذلك من أجل الجلب الجبري لألطر 

ا على املصلحة العامة، وعدم االكتفاء برفع امللف إلى القاض ي الشرعي  دون سماع الطرف اآلخر لعدم  
ً
جبرًيا حفاظ

التقرير مشروحا ُيرفع 
َ
ف والوسائل، وإن تعذر حضوره  الطرق  في شتى  الحضور  ُيجبر على  بل  بواقع    حضوره،  عليه 

 الحال.

إعداد مذكرة تفاهم بين ديوان قاض ي القضاة ووزارة األوقاف والشؤون الدينية وذلك من أجل تخصيص   -11

الوقوع فيها وبيان مخاطر   خطبة جمعة في كل فترة من شأنها معالجة املشاكل األسرية املستحدثة أو التحذير من 
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اجبات الرجل وترغيب الرجال بإصالح بيوتهم كونها من القربات  االنفصال األسري والتأكيد على حقوق املرأة وعلى و 

بصياغة مذكرة  التوصيات من دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في كل فترة    بناء علىهللا، ويقوم ديوان قاض ي القضاة    إلى

لدينية لتنظيم خطبة  التي تواجه األسرة الفلسطينية ورفعها إلى وزارة األوقاف والشؤون ا  واملعيقاتفيها أهم املشاكل  

   جمعة بالخصوص املشار إليه.

تعزيز الدور التكاملي بين أركان اإلرشاد واإلصالح األسري الثالثة ) املرشد، القاض ي، األطراف(  من خالل   -12

 عقد الدورات املستمرة التي تجمع بين القضاة وموظفي اإلرشاد األسري.

الوزارات واملؤ  -13 سسات الرسمية واألهلية وغيرها التي من شأنها دعم  ضرورة إيجاد قنوات اتصال مع كافة 

 دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري. 

األخذ بعين االعتبار كافة التوصيات الواردة في املقابلة الشخصية مع مدير دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري   -14

 املذكورة في البحث. 

 قائمة املصادر واملراجع 

 . القرآن الكريم -1

 السنوّية لديوان قاض ي القضاة/ رام هللا. التقارير   -2

)املتوفى  البخاري،   -3 الجعفي،  البخاري  أبو عبدهللا  بن إسماعيل  املسند الصحيح  ه 265محمد  الجامع   ،)

،  1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طاملختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه

 دار طوق النجاة.  :ه، 1422

م بن عبد هللا الهروي البغدادي، )املتوفى:   -4
ّ
،  غريب الحديثهـ(،  224البغدادي، أبو ُعبيد القاسم بن سال

 دكن. ال - م، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد1964 -هـ  1384، 1تحقيق: د. محمد عبد املعيد خان، ط

،  العدة شرح العمدة هـ(،  624عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد، )املتوفى:    :بهاء الدين املقدس ي، -5

 م، دار الحديث، القاهرة. 2003هـ 1424

، دار الكتب  2، طالفقه على املذاهب األربعةهـ(،  1360الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض،)املتوفى:   -6

 لبنان.  –م، دار الكتب العلمية/ بيروت  2003 -هـ  1424العلمية، 

)املتوفى:   -7 الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين،  اللغة،  هـ(،  395أبو  مقاييس  معجم 

 م، دار الفكر.1979 -هـ 1399تحقيق:عبد السالم محمد هارون، 

ابي،   -8
ّ
،  غريب الحديث هـ(،  388بن إبراهيم بن الخطاب البستي، )املتوفى:  أبو سليمان حمد بن محمد  الخط

  م، دار الفكر. 1982 -هـ 1402عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي،  تحقيق:

بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتض ى،)املتوفى:   -9 تاج ،  هـ(1205الزَّ

 ، تحقيق مجموعة من املحققين، دار الهداية. العروس من جواهر القاموس

،  15، طاألعالم  هـ(،1396الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )املتوفى:   -10

 .64، ص3دار العلم للماليين، جم، 2002
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، تحقيق: األبياري وراجعه:  الجيمه(،  206الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني بالوالء، )املتوفى:   -11

 م، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية/ القاهرة. 1974 –ه1394محمد خلف أحمد، 

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن  الشافعي،   -12 عبد مناف  أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن 

  بيروت. –م، دار املعرفة 1990هـ/1410، األمهـ(، 204املطلبي القرش ي املكي، )املتوفى: 

جامع البيان في تأويل  هـ(،  310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر، )املتوفى:   -13

 الرسالة.م، مؤسسة 2000 -هـ  1،1420، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طالقرآن

)املتوفى: نحو   -14 الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،  أبو هالل  هـ(، 395العسكري، 

 مصر.  –، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة الفروق اللغوية

)املتو  -15 الحسين،  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  إبراهيم  أبو  األدب هـ(،  350فى:  الفارابي،  ديوان  تحقيق:  معجم   ،

م، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة  2003 - هـ    1424دكتور أحمد مختار عمر ومراجعة: د. إبراهيم أنيس،  

 والنشر، القاهرة. 

  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(،  393الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، )املتوفى:   -16

 بيروت.  –م، دار العلم للماليين 1987 - هـ1407، 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط

،  كتاب العين ه(،  170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، )املتوفى: -17

 تحقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.

الوليد   -18 أبو  )املتوفى:  القرطبي،  بن رشد،  أحمد  بن  املمهداتهـ(،  520محمد   -هـ    1408،  1، طاملقدمات 

 م، دار الغرب اإلسالمي. 1988

م،   1988  -هـ    1408،  2ط  ،معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنيبي،    -قلعجي وقنيبي، محمد رواس قلعجي  -19

  دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.

إعالم املوقعين عن  ه(،  751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، )املتوفى  الجوزية،    قيمابن    -20

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  م،1991 - هـ 1411، 1، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، طرب العاملين 

بدائع الصنائع في ترتيب هـ(،  587، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، )املتوفى:  الكاساني -21

 م، دار الكتب العلمية.1986 -هـ 1406، 2ط، الشرائع 

، تحقيق: محمد عوض  تهذيب اللغةهـ(،  370أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، )املتوفى:   -22

 بيروت.  –راث العربي م، دار إحياء الت2001، 1مرعب، ط

. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق  هـ(،970ابن نجيم املصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )املتوفى:    -23

 .  هـ( 1138آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
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 من منظور قانون السجل العيني العقاري  القضائية إلنهاء حالة الشيوع العقاري ـ دراسة مقارنة ير الوسائل غ

Non-Judicial Means to End the State of Real Estate co-ownership: A Comparative Study in Light of the 

Real Estate Registry Law 

بعنوان: املشكالت القانونية والعملية لنظام السجل العيني ـ دراسة مقارنة، جامعة    هدكتورا ةبحث مستل من رسال

 م.2018املنصورة ـ كلية الحقوق، عام 

محسن عبدالحميد  . أ.د  تحت إشراف د. عبدالرحمن محمد عبدالغني سالم )كلية التكنولوجية ببورسعيد ـ فرع دمياط( 

 إبراهيم البيه 

Dr. AbdUl-Rahman Mohamed Abdul Ghani Salem College of Technology in Port Said - Damietta Branch., Egypt . 

 

Abstract:  

     There are many sources of co-ownership. Also its causes vary very much. These causes are by its own  self 

the same causes of gaining ownership. The common wealth and especially the co-ownership of real estate can 

rarely vanish by concrete means such as inheritance or a will. Such means are often not practical. But common 

Real estate can get to an end by division, either through mutual agreements or through court. Also it could be 

done directly by selling the Real estate. Because of the importance of Real estate division by agreement and 

action, the research will be limited to non-judicial means. 

     The main problem of the research is how to mitigate between the legislations of the civil law and the 

legislations of the Real estate registration systems regarding solving and getting rid of the case of common Real 

estate either through mutual agreement division or allocation.  

  The research investigates the rules of Real estate divisions through mutual agreements and the means to 

achieve it. Also, we examine the obstacles that might prolong it or hinder it completely. We're trying to put 

sponsors that might achieve proper mutual agreement division and register it under all the circumstances 

without any obstacle.  These obstacles may be due to vague defined Real estate or other reasons related to 

opposing it or deleting it. 

     Then we treat the rules of selling the co-ownership of real estate taking into consideration all the common 

owners or the majority of them. We are trying to put appropriate solutions to achieve these actions easily and 

in the least possible time. This might require the representation of the solutions from the point of view of the 

legislations of the specific Real estate registration system; this might be done through the comparative 

qualitative analytical curriculum. 

Key words: (Real estate division, Co-ownership of real estate, Real estate registry, Non-judicial, Common 

owners). 
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لخص
ُ
 : امل

ــ بالوقائع  ـ خصوًصا العقاري  امللكية، ونادًرا ما ينقض ي الشيوع  تتنوع مصادر الشيوع وأسبابه، فهي ذاتها أسباب كسب 

أو   االتفاقية  ـ سواء  بالقسمة  إما  ـ  غالًبا  ـ  العقاري  الشيوع  ينقض ي  لكن  عملية.  غير  فهذه حاالت  والوصية،  كامليراث  املادية 

، فسوف يقتصر البحث على  القضائي
ً
ة، أو بالتصرف في العقار الشائع؛ وألهمية القسمة العقارية االتفاقية والتصرف عمال

 الوسائل غير القضائية.  

العينية العقارية حول   املدنية وتشريعات السجالت  التوفيق بين قواعد التشريعات  وتتمثل مشكلة البحث الحقيقية في 

إنهاء حالة   القسمة  مسألة  الدمج؛ فيلزم معالجة أحكام  أو عن طريق  الشيوع العقاري، سواء عن طريق القسمة االتفاقية 

العقارية االتفاقية، وكيفية إجرائها، واملعوقات التي تطيل أمدها أو تمنع إتمامها، مع محاولة وضع الضمانات التي تكفل إجراء  

عوائق، سواء تعلقت القسمة بعقار ناقص األهلية، أم بأسباب نقضها    القسمة االتفاقية، وتسجيلها في ظل جميع الظروف دون 

 والطعن عليها. 

الحلول   ــ سواء من جميع املالك على الشيوع أو من أغلبيتهم، فنحاول وضع  ثم نعالج أحكام التصرف في العقار الشائع 

ك من خالل عرض الحلول من منظور  املناسبة إلتمام تلك التصرفات وتسجيلها في سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن، وذل

 املنهج الوصفي التحليلي املقارن. تشريعات السجل العيني العقاري؛ مستخدمين في ذلك 

 )القسمة العقارية، الشيوع العقاري، السجل العيني العقاري، غير القضائية، مالك على الشيوع(.  الكلمات املفتاحية: 

 

 :مقدمة

مثل حالة الشيوع بصفة عامة،  
ُ
، وتمثل اآلنـ  في ظل نصوص  (1) وحالة الشيوع العقاريـ  خاصةـ  حالة مؤقتة، حرجة، وقلقةت

. فتقف تلك النصوص عاجزة  التشريعات القائمة ـ حالة من االستمرار بحيث أضحى االستمرار أحد خصائصها وليس التأقيت

 عن حل مشكالت الشيوع، أو إنهاء استمراره.  

من القانون    825ولم يرد في القانون املدني تعريًفا للشيوع، ولكن يوضح القانون حالة تحقق الشيوع، حيث تنص املادة رقم  

املصري  ف  (2) املدني  منهم  كل  مفرزة حصة  غير  شيًئا  أكثر  أو  اثنان  ملك  "إذا  أنه:  حسب  على 
ُ
وت الشيوع،  على  فهم شركاء  يه، 

 .(3) من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي  1152، وهو ُمطابق لنص املادة رقم  الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك"

 
(1) Serge Braudo, Définition de Partage, Dictionnaire juridique, Définition de Partage en partenariat avec, Baumann Avocats Droit 

informatique, Sur Le Site: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/partage.php     

    .11/6/2022تم االطالع بتاريخ  
 . 1948/ 29/7مكرر )أ(، بتاريخ  108، واملنشور بالوقائع املصرية بالعدد رقم 1948لسنة  131القانون رقم  (2)
، واملنشور بالجريدة الرسمية الصادرة عن األمانة العامة ملجلس الوزراء بدولة اإلمارات 1985لسنة    5راجع قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم    (3)

ك املادة على  ، حيث نصت تل29/12/1985ه املوافق  1406ربيع الثاني    17، بتاريخ  158العربية ـ الجزء الثاني عشر ـ السنة الخامسة عشر ـ العدد  

نهم أنه: ".... إذا تملك اثنان أو أكثر شيًئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل م

د أصحاب الحق العيني من مشروع القانون املدني اإلسالمي على أنه: "إذا تعد 824متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك". هذا ونصت املادة رقم  

، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يثبت غير ذلك"، وفي التعليق على تلك املادة،  الش يء  على  

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/partage.php
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ل  ويتبين من هذا النص أن امللكية الشائعة تقع على مال معين بالذات، يملكه أكثر من شخص. وتتناول هذه امللكية املا 

الشائع كله غير منقسم، أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة في هذا املال، ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه  

 .(1)الحصة الشائعة. فحق امللكية على املال الشائع هو الذي ينقسم حصصًيا دون أن ينقسم املال ذاته

ل الفقه والقضاء وضع تعريف  الفقهاء فقد جاءت  وأمام هذا القصور التشريعي، تولى  الشائعة. ووفًقا لتعريفات  لملكية 

يتضمن كل منها جميع سلطات    الش يء  جميعها متقاربة، فُعرفت على أنها: "هى حالة وجود حقوق ألكثر من شخص على نفس  

، أو "إذا تعدد املالكون له دون أن يختص كل  (3)الواحد"  ءالش ي، وبذلك "تتحقق امللكية الشائعة عند تعدد مالك  (2)امللكية"

.  (4)جميعه، ويقتصر، في الوقت ذاته، على نسبة معينة فيه"  الش يء  منهم بجزء مفرز فيه، بحيث يقع حق كل منهم على هذا  

ا لعدة أشخاص دون أن يتعين نصيب كل منهم مادًيا في    الش يء  وقيل إنها: "صورة من صور امللكية يكون فيها  
ً
،  الش يء  مملوك

واحد، وال يتحدد لكل منهم فيه نصيب معين، بل    ءلش ي. كما ُعرفت بأنها: "تعدد املالك  (5)ولكنه يتعين معنوًيا في الحق نفسه"

ا    الش يء  . وورد في تعريفها ـ وفًقا للقانون اإلنجليزي، أن: "امللكية الشائعة هي أن يكون  (6)يملك كل منهم حصة شائعة فيه"
ً
مملوك

 .(7)اص في وقت واحد"لعدة أشخ

ومن جهة أخرى، عرف القضاء امللكية الشائعة بقوله: "إن امللكية الشائعة تقع على مال معين تعييًنا ذاتًيا وبها يكون هذا  

ا ألكثر من شخص واحد كل بقدر حصته فيه، فال يقع حق كل من الشركاء إال على حصة شائعة في هذا املال مع  
ً
املال مملوك

 
الحق العيني. فهو ال    قيل إنه: "وقد عدلت هذه املادة بما يتفق مع حقيقة الشيوع بصفة عامة. فالشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب

يقتصر على امللكية، بل يصح أن يتحقق بالنسبة إلى الحقوق العينية األخرى، كما لو أوص ى شخص بحق االنتفاع لعدة أشخاص، إذ يكون حق  

 شائًعا بين  
ً
هي الصورة التي يتحقق فيها لهم جميًعا. وإنما نظم الشارع في التقنين الحالي امللكية الشائعة فحسب ألنها    ى املوص االنتفاع حينئذ ماال

ون املطابع األميرية،  لش يء  الشيوع عادة". راجع املذكرة اإليضاحية لالقتراح بمشروع القانون املدني طبًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، الهيئة العامة ال

 . 326م، ص 1981عام 
 . وراجع في ذات املعنى:713، 712م، ص 2004امن، عام عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني ـ الجزء الث (1)

Avocate Me Victoria Lemieux-Brown, Le partage et La fin de L’indivision en Quelques Mots, Le magazine Copropriété Plus, Le 

numéro d’automne 2019, 17/10/2019.  
 . 73م، ص 1985مصطفى محمد الجمال، نظام امللكية، شركة سعيد رأفت للطباعة، عام   (2)
 . 121م، 1965منصور مصطفى منصور، حق امللكية في القانون املدني املصري، مكتبة عبدهللا وهبه، عام  (3)
. وقيل في ذلك: أن حق الشريك 113م، ص  1978صلية، مطبعة جامعة القاهرة، عام  محمود جمال الدين زكي، الوجيز في الحقوق العينية األ   (4)

الشائع كله، إال أن نطاقه املعنوي )الحسابي( هو الحصة الشائعة التي تخلص ملكيتها تامة له، مما يمكنه  الش يء  اع، وإن كان نطاقه املادي هو  تاملش

به عليها، وفي مقدمتها سلطة التصرف، فيكون له أن يتصرف فيها بحرية كلها أو بعضها،  من ممارسة كل السلطات التي يمنحها حق امللكية لصاح

 مرتًبا عليها مختلف التصرفات القانونية من حيث املبدأ، طاملا لم يتجاوز النطاق املعنوي لها. راجع في ذلك: 

Pierre Voirin, Gilles Goubeaux, Droit Civil -Tome 2  (Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 31e édition, L.G.D.J (Librairie 

Général de droit et de jurisprudence), Livre grand format, 10 août 2020, P. 110.       
 .135م، ص 1956عبداملنعم البدراوي، شرح القانون املدني في الحقوق العينية األصلية، دار الكتاب العربي، عام  (5)
 . 123م، ص  2002ـ    2001محسن عبدالحميد البيه، امللكية في القانون املصري ـ أحكامها وأسباب كسبها، مكتبة الجالء الجديدة باملنصورة، عام    (6)

(5) "Ownership of the same thing at the same time and in the same way by a number of persons", F. H  Lawson and Bernard 

Rudden, The law of property, oxford, Third edition, 2002, P. 82. 

اإلنجليزي ـ دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،    ، وراجع بالتفصيل، يونس صالح الدين علي، امللكية الشائعة املعتادة في القانون 

 ، وما بعدها. 133م، ص 2020، سبتمبر عام 73، العدد 10جامعة املنصورة ـ كلية الحقوق، املجلد 

https://langlois.ca/equipe/lemieux-brown-victoria/
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 غير منقسم"بقاء املال ذ
ً
ا لعدة أشخاص، وكما يكون في  (1) اته كال

ً
. وهكذا، فإن "الشيوع، وضع يكون فيه الحق العيني مملوك

"
ً
 .(2) امللكية، يكون في سائر الحقوق العينية األصلية، كاالنتفاع مثال

املالك: فامللكية الشائعة تقع على مال  ـ تعدد  1ومن جماع تلك التعريفات، ينبغي لقيام حالة الشيوع توافر العناصر اآلتية:  

تشمل الرقبة واالنتفاع مًعا،    يمعين بالذات، يملكه أكثر من شخص واحد، والتعدد في امللك قد يكون في إطار امللكية التامة الت 

ملكية   تكون  كأن  فقط  االنتفاع  في  املالك  يتعدد  لعدالش يء  وقد  ا 
ً
مملوك يكون  واالنتفاع  محدد،  واحد  لشخص  ة  معين 

. ويتحقق التعدد بوجود أكثر من شخص بصفته صاحب حق عيني على املال الشائع، حتى ولو كان هناك شخص  (3) أشخاص

الشركاء على الشيوع امللكية مع عدم  2.  (4) واحد يمثل جميع  في حق  ا 
ً
اشتراك العيني: فالشيوع يفترض  الحق  ـ وحدة مضمون 

بتوافر حالة الشيوع تعدد أصحاب الحق العيني، بل وحدة محل ومضمون هذا  ، فال يكفي للقول  (5) محل الحق  الش يء  انقسام  

أيًضا حالة  (6)الحق  بتوافر  القول  يمكن  فال  منها،  شيًئا  يملك  كل شخص  وكان  الحقوق،  محل  األشياء  تعددت  لو  وبذلك   .

  الش يء  حصة شائعة تنسب إلى . بل على العكس يجب أال يتحدد لكل شريك جزء معين من الحق ذاته، حتى تكون له (7) الشيوع

. كما يجب أن تتحد الحقوق من حيث املضمون بأن تتماثل حقوق الشركاء في املال الشائع من حيث السلطات  (8) في مجموعه

ـ حق الشريك  3. (9)التي يخولها صاحبها، بأن يشترك أكثر من شخص في حق امللكية أو غيره من الحقوق العينية األصلية األخرى 

ال يغير من طبيعته، ولكنه يغير من أحكام االستفادة منه. فإذا كان لكل من    الش يء  شائعة في املال: فتعدد مالك    على حصة

املالك املشتاعين سلطات االستعمال واالستغالل والتصرف، فإن أحدهم ال ينفرد بهذه السلطات. لذلك فإن ممارسته ألحد  

ما يجعل هذه املمارسة أشد صعوبة وأكثر تعقيًدا من ممارسة من يملك  السلطات تتقيد بوجود سلطات املالك اآلخرين، م

الوصية, االلتصاق, العقد, الشفعة, والحيازة. فإن هذه   . وإذا كانت أسباب كسب امللكية هي: االستيالء, امليراث،(10) ملكية مفرزة

 
 ، واملنشور على الرابط اآلتي:2015/ 11/5قضائية، جلسة  72لسنة  3398النقض املدني املصري في الطعن رقم  (1)

https://www.cc.gov.eg/judgments  6/2022/ 12، تم االطالع بتاريخ . 
البيه، مرجع سابق، ص    (2) عبدالحميد  الت123محسن  الثمار  أن  النقض  في قضاء محكمة  "املقرر  أن  كما  قيام    ي.  أثناء  الشائع  املال  من  تنتج 

أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما   الشيوع الشركاء جميًعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك علىمن حق   الشيوع حالة

املدني  النقض    ،2016/ 6/2قضائية، جلسة    77لسنة    8669النقض املدني املصري في الطعن رقم  ة"، راجع  يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزياد

،  2016/ 2/ 15قضائية، جلسة    78لسنة    3876، النقض املدني املصري رقم  2006/ 2/ 2قضائية، جلسة    74ة  لسن  1175املصري في الطعن رقم  

 88لسنة    5758، والنقض املدني املصري في الطعن رقم  26/11/2017قضائية، جلسة    85لسنة    17286النقض املدني املصري في الطعن رقم  

 https://www.cc.gov.eg/judgments  تي:، واملنشورة على الرابط اآل28/3/2019قضائية، جلسة 

   .2022/ 12/6، تم االطالع بتاريخ 
 . 152م، ص 1978عبداملنعم البدراوي، حق امللكية بوجه عام وأسباب كسبها، مكتبة سيد عبدهللا وهبه، عام  (3)
، جامعة عين شمس ـ كلية الحقوق، عام ه ي املال الشائع في القانونين الكويتي واملصري، رسالة دكتورانواف مخيط عبدهللا املطيري، التصرف ف  (4)

 . 17م، ص 2006
 . 135(، ص 1عبداملنعم البدراوي، مرجع سابق ) (5)
 . 101م، ص 2002نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية األصلية ـ أحكامها ومصادرها، منشأة املعارف باإلسكندرية، عام  (6)
ـ كلية همحمد عبدالرحمن محمد بدرالدين، سلطة الشريك في املال الشائع في القانون املدني اليمني واملصري، رسالة دكتورا  (7) ، جامعة القاهرة 

 . 24، ص م2015الحقوق، عام 
 . 75م، 1992محمود خيال، الحقوق العينية األصلية، مطبعة جامعة القاهرة، عام  (8)
 . 400م، ص 2007محمد شريف عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، حق امللكية، دار النهضة العربية، عام  (9)
 .22نواف مخيط عبدهللا املطيري، مرجع سابق، ص  (10)

https://www.cc.gov.eg/judgments
https://www.cc.gov.eg/judgments
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األسباب تصلح أيًضا أن تكون سبًبا لكسب امللكية الشائعة, فكل سبب لكسب امللكية املفرزة يصلح لنشوء ملكية شائعة مع  

ا على الشيوع لعدة أشخاص الش يء األخذ بنظر االعتبار أن  
ً
 .(1)يكون مملوك

الطبيعة   إمكان إدراجه  وعن  الشائعة، اختلفت آراء الفقهاء حول طبيعة حق الشريك املشتاع ومدى  القانونية للملكية 

إلى أن امللكية   (3) ، وذهب رأي آخر من الفقه(2)تحت أي نوع من أنواع الحقوق. فذهب رأي من الفقه إلى أنه مجرد حق شخص ي

. بينما ذهب رأي آخر إلى أن امللكية  (4) تغالل واستعمال وتصرفالشائعة حق ملكية؛ فهي تشتمل على جميع عناصرها من اس

نوع خاص عيني من  بل هي حق  بحق ملكية،  ليست  الشيوع  أم  ( 5) في  الشائعة حق ملكية فردية  امللكية  ناحية كون  أما من   .

"عر  بقولها:  السؤال  هذا  على  املدني  للقانون  التمهيدي  للمشروع  اإليضاحية  املذكرة  أجابت  امللكية  جماعية،  املادة....  فت 

الشائعة، ويتبين من هذا التعريف أن هذه امللكية وسط بين امللكية املفرزة وامللكية املشتركة )الجماعية(. فالحصة التي يملكها  

  لش يء االشريك في الشيوع شائعة في كل املال ال تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز امللكية الشائعة عن امللكية املفرزة. و 

امللكية   الشائعة عن  امللكية  يميز  ما  فيه، وهذا  يملك كل شريك حصته  بل  الشركاء مجتمعين  يملكه  الشيوع ال  في  اململوك 

 من امللكية الشائعة واملفرزة هي  (6) املشتركة )الجماعية(
ً
. وبذلك تشترك امللكية الشائعة مع طبيعة امللكية املفرزة، إذ أن كال

 ملكية فردية. 

الفردية  ومن   جماع ما تقدم، فالطبيعة القانونية للملكية الشائعة، هي أنها حق ملكية حقيقية، وهي أحد نوعي امللكية 

، وأكدت ذلك محكمة النقض املصرية، حيث قضت بــــ: "أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية  (7) املفرزة والشائعة

ا تاًما وعلى تقدير شيوعها في كل املال وليس تركيزها  ، مفصلة ذلك بأنه:  (8)في حصته الشائعة"
ً
ا لحصته ملك

ً
"يعتبر كل منهم مالك

 
ـ اإلصدار رقم   16الشيوع بالقسمة القضائية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين ـ كلية الحقوق، املجلد رقم  جابر مهنا شبل، بحث في: انقضاء  (1)

 . 7م، ص 6/2014، بتاريخ 3
ـ  74مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص    (2) ـ الحقوق العينية األصلية  ، وفي ذات املعنى انظر حسن كيره، املوجز في أحكام القانون املدني 

 .157م، ص 1994أحكامها ومصادرها، منشأة املعارف باإلسكندرية، عام 
 ه الحديث. ، وهذا هو رأي غالب الفق714عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
جموع ويتفرع عن هذا الرأي تكييف بعض الفقه للشيوع بأنه ملكية مشتركة، تثبت بمقتضاه امللكية ـ ال لكل شريك من الشركاء على حده ـ وإنما مل   (4)

 عن كيان وإدارة كل مشتاع، راجع حسن كيره، مرجع سابق، ص  
ً
، ومنصور مصطفى 158الشركاء املشتاعين، باعتبار هذا املجموع كياًنا مستقال

 . 129، 128منصور، مرجع سابق، ص 
. وعن تفنيد حجج هذا  129، ومنصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  714(، ص  1عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، هامش رقم )  (5)

عملية لنظام السجل العيني ـ دراسة مقارنة، الرأي والوصول إلى أن امللكية الشائعة هي حق ملكية، راجع رسالتي في موضوع: املشكالت القانونية وال

 .116م، ص 2018، جامعة املنصورة ـ كلية الحقوق، عام هرسالة دكتورا
 . 79، 78مجموعة األعمال التحضيرية للقانون املدني املصري، الجزء السادس، ص  (6)
اـ  دراسة فقهية قانونية مقارنة، جامعة    (7)

ً
 وتصرف

ً
 واستغالال

ً
يحيى فارس  في ذات املعنى، راجع صحراوي غريب، امتيازات املالك على الشيوع استعماال

، مرجع سابق، ، وراجع رسالتي 44،  43م، ص 2019باملدية، مخبر السيادة والعوملة ـ مجلة الدراسات القانونية، املجلد الخامس، العدد الثاني، عام 

 . 117ص 
،  927ص  172ق  32، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1981/ 24/3قضائية، جلسة  47لسنة  1214النقض املدني املصري في الطعن رقم  (8)

 .  1558ص    291ق    48، مجموعة أحكام محكمة النقض، س  1997/ 12/ 27قضائية، جلسة    66لسنة    3952والنقض املدني املصري في الطعن رقم  
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في أحد جوانبه وهذه الخاصية وحدها هي التي تباعد بين امللكية املفرزة التي ال تخالطها غير يد صاحبها وبين امللكية الشائعة  

 .(1)ردية تتكامل عناصرها"التي يتزاحم عليها الشركاء فيها وإن كانت كلتاهما ملكية ف

 ـ أهمية موضوع البحث: 1

  ،
ً
يكتسب موضوع امللكية الشائعة أهمية كبيرة؛ نظًرا ملا تمثله حجم املشكالت الناتجة عن تنظيم امللكية الشائعة عمال

ي طاملا بقي في الشيوع  ، إضافة إلى املركز القلق للشريك على الشيوع، الذ(2)واستمرار الورثة ـ خصوًصا ـ في الشيوع ملدد طويلة

 ظل غير منتفع بحقه بأي وجه من الوجوه. 

وتشتد املشكلة إذا كان املال الشائع عقاًرا، فباستمرار بقاء العقار على الشيوع بين مالكيه يصبح االنتفاع به غير ممكن أو  

األقل غير مكتمل ا(3) على  العقار واالستفادة منه على  تأثير ذلك على قيمة  لوجه األمثل؛ مما يؤثر على االئتمان  . عالوة على 

 العقاري وبالتالي على حجم االستثمارات في البلد املعني، وال يخفى تأثير ذلك على االقتصاد القومي. 

إضافة إلى ذلك، فالشيوع بخلقه مركًزا قلًقا للشركاء على الشيوع يخلق نوًعا من عدم استقرار العالقات القانونية األخرى  

ستغل بها العقار، مثل العالقات اإليجارية. عالوة على صعوبة التصرف في العقار الشائع، أو قسمته بالطرق  التي يمكن أن يُ 

 .(4)اإلرادية، مما يكدس املحاكم بالكثير من هذا النوع من القضايا، وغالًبا ما يكون مصدره اإلرث

املعمول بهما على مستوى العالم. فالشيوع   (5) الشهر وال يخفى تأثير ما ُيحدثه الشيوع على تسجيل العقارات، وفًقا لنظامي

يجلب اختالف آراء الشركاء عند التصرف في العقار بأي وجه من وجوه التصرفات القانونية، وهو ما يؤثر على استخدام نظامي  

التسجيل، وما يواجههما من تعقيدات وإجراءات عند التسجيل، خصوًصا نظام السجل العي العقاري في  العقاري  الشهر  ني 

 موضوع البحث.

 
، سابق اإلشارة إليه، يونس صالح الدين علي، مرجع سابق، 11/5/2015قضائية، جلسة    73لسنة    3398النقض املدني املصري في الطعن رقم    (1)

 ، وما بعدها. 136ص 
نهاء الشيوع، فقد وال يعني ذلك أن أسباب الشيوع تقتصر فقط على امليراث، بل تمتد لتشمل أسباب كسب امللكية جميعها. ومن ناحية أسباب إ (2)

ال يقصد ترجع إلى العقد )التصرف سواء إلى مالك على الشيوع أو التصرف من مالكين إلى مشتر واحد(، أو امليراث، أو الوصية، لكنها أسباب عارضة  

العقاري. في ذات املعنى،  منها إنهاء الشيوع إال حالة التصرف، إضافة إلى القسمة. ولذلك سوف يقتصر البحث على القسمة، وتصرف شركاء الشيوع  

 ، وراجع:722،  721راجع: عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 

indivision, Dalloz, Civil IX, 1997, P. 60.l'François Xavier Testu,    
 فال يجبر أحد على من مالك الشيوع عموًما على البقاء في الشيوع؛ لذلك ألي من املالك على الشيوع الحق في طلب إنهاءه، راجع: (3)

Avocate Me Victoria Lemieux-Brown, op, cit.   
(4) Avocats Picovschi - avocats au Barreau de Paris, Bien indivis: comment vendre sans l’accord de tous les héritiers?, Publié 

le 29/01/2020 Sur Le Site: https://www.heritage-succession.com/article-bien-indivis-comment-vendre-sans-l-accord-de-tous-

les-heritiers.html 

 . 2022/ 13/6، تم االطالع بتاريخ 
العيني، واألخير يمكن أن يكون نظاًما إدارًيا كما هو في مصر واإلمارات وفرنسا، أو قضائًيا كما هو  وهما نظام الشهر الشخص ي، ونظام السجل    (5)

 في أملانيا، وُيفضل نظام السجل العيني القضائي على اإلداري، راجع في ذلك: 

Philippe Simler et Philippe Delebecque: Droit Civil-les sûretés, la publicité foncière, Dalloz, 2012, P. 843. 

https://langlois.ca/equipe/lemieux-brown-victoria/
https://www.avocats-picovschi.com/
https://www.heritage-succession.com/article-bien-indivis-comment-vendre-sans-l-accord-de-tous-les-heritiers.html
https://www.heritage-succession.com/article-bien-indivis-comment-vendre-sans-l-accord-de-tous-les-heritiers.html
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وأخيًرا وليس آخًرا، يكتسب موضوع البحث أهمية بالغة، حيث تفتقر املكتبة العربية إلى املصادر واملراجع الكافية لتغطية  

كافة جوانب موضوع امللكية الشائعة، وتناولها في ضوء تشريعات السجل العيني العقاري كنظام من أنظمة الشهر العقاري،  

 جع واملصادر نادرة السيما القشور املوجودة باملؤلفات العامة. فبحق املرا

 ـ إشكاليات البحث: 2

تمثل اإلشكالية األولى في مدى كفاية إجراءات القسمة االتفاقية والضمانات التشريعية إلجرائها، وإن كانت تصلح لوقت  

مض ى، فهل تصلح تلك الضمانات للوقت الحاضر؟ وما مدى تطابقها مع إجراءات التسجيل؟ وتتمثل اإلشكالية الثانية في أثر  

الشي على  الشركاء  الصادر من جميع  تلك  التصرف  بها  املحملة  الحقوق  غيره، وعلى  الشائع على دمجه مع  العقار  كل  في  وع 

العقارات، ومدى كفاية القواعد التشريعية سواء في التشريعات املدنية أو في تشريعات السجل العيني العقاري ملعالجة هذا  

لسجل العيني العقاري في تناول حالة تصرف  األمر. وتتمثل اإلشكالية الثالثة في مدى تناغم التشريعات املدنية مع تشريعات ا

 أغلبية مالك الشيوع في التصرف في العقار الشائع إلنهاء حالة الشيوع العقاري، بل وتناولها بطريقة مبتسرة. 

 ـ حدود البحث: 3

لة تتأطر حدود البحث بأطر الوصول إلى إنهاء حالة الشيوع إما عن طريق القسمة أو عن طريق الدمج، وذلك في كل حا

اتفاقية فقط؛ فيخرج عن نطاق البحث حاالت القسمة أو الدمج عن طريق القضاء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ونتيجة  

طبيعية لذلك ترتسم حدود البحث من ناحية قيد الحقوق الناتجة عن القسمة أو الدمج في السجل العيني العقاري، واآلثار  

بحث جيًدا، يمكن معالجة كل تلك النقاط في ضوء التشريعات املدنية بصفة عامة  املترتبة على ذلك. وحتى تتضح معالم ال

 وتشريعات السجالت العقارية بصفة خاصة.   

 ـ منهج البحث: 4

اتبعت في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي املقارن بين كل من التشريع املصري واإلماراتي، مع إلقاء الضوء على تشريعات 

عراقي، والسعودي أيًضا؛ الستقاء أفضل الحلول على اإلطالق من تلك التشريعات؛ حيث يتميز كل تشريع في أخرى كالتشريع ال

كون من اجتماعها مًعا تشريًعا دقيًقا وُمحكًما. 
ُ
مع التركيز على قانون السجل    معالجة نقطة من نقاط البحث بحرفية عالية قد ت

   ل العيني العقاري اإلماراتي للمقارنة بينه وبين قانون السجل العيني املصري.  العيني العقاري إلمارة دبي كنموذج لتشريع السج

 ـ خطة البحث: 5

 وبعد هذا التقديم، يمكن تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، كما يأتي:

 ونعالجها في مطلبين كاآلتي: املبحث األول: القسمة االتفاقية، 

 أحكام القسمة االتفاقية.  املطلب األول: 

 القسمة االتفاقية في قانون السجل العيني.  املطلب الثاني:

 ونعالجه في مطلبين كاآلتي:املبحث الثاني: التصرف في امللكية الشائعة، 

 تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع. املطلب األول: 
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 تصرف األغلبية في العقار الشائع  املطلب الثاني:

 ول املبحث األ 

 (1)القسمة االتفاقية

نعرض في هذا املبحث ألحكام القسمة االتفاقية من منظور القانون املدني واملشكالت التي تعترضها، للتعرف على كيفية  

 معالجتها في قانون السجل العيني، وذلك في مطلبين كاآلتي: 

 

 أحكام القسمة االتفاقية: املطلب األول 

سمة وإجراءاتها، والوسيلة املقررة للطعن على القسمة،  للقسمة االتفاقية أحكام خاصة بها كحكم نقص األهلية حين الق

باإلضافة إلى األحكام العامة للعقود التي تنطبق عليها. لذلك نعرض لتلك األحكام الخاصة، وقبل ذلك نعرض ملفهوم القسمة  

 االتفاقية وكيفية إجرائها، كما يأتي:

: مفهوم القسمة االتفاقية، وكيفية إجراءها:  
ً
 أوال

من القانون املدني املصري على أن: "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا املال الشائع بالطريقة التي   835ة تنص املاد

 .(2) يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص األهلية وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضها القانون"

الشركاء املشتاعون، ومحله املال الشائع. ومن    والقسمة بموجب هذا النص تتم بعقد، فهي عقد كسائر العقود، أطرافه

ثم تسري على هذه القسمة أحكام العقود. فالبد من تراض ي الشركاء، وتوافر األهلية، وخلو اإلرادة من العيوب، واستيفاء املحل  

 .(4). ولتمام القسمة بالتراض ي يلزم اتفاق الشركاء جميًعا على القسمة(3)لشروطه، ووجود سبب مشروع

 
فضل استخدام مصطلح "القسمة االتفاقية"؛ ألن األول قد ُيعبر عن كفاية الرضائية ال  (1)

ُ
نعقاد  وُيطلق عليها أيًضا "القسمة الرضائية"، إال أنني أ

ملقترحة، من ناحية العقد، ونفاذ آثاره فيما بين املتعاقدين، أو بالنسبة إلى الغير. واألمر ليس كذلك في كل التشريعات هذا من ناحية، وال في الحلول ا

 أخرى كما سنرى خالل البحث.
إال  وهذا النص ال يمنع مطالبة أحد الشركاء بقسمة املال الشائع، ولكن ـ في القسمة الرضائية ـ يجب أن ينعقد إجماع الشركاء على القسمة، و   (2)

ن: "لكل شريك أن ُيطالب بقسمة املال الشائع ما لم يكن من القانون املدني املصري على أ   834كانت املطالبة بالقسمة قضائية؛ حيث تنص املادة  

ل ال  مجبًرا على البقاء في الشيوع بمقتض ى نص أو اتفاق، وال يجوز بمقتض ى االتفاق أن ُتمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان األج

اثل في قانون املعامالت املدنية اإلماراتي يتضمن حالة االتفاق. ُيجاوز هذه املدة نفذ االتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه". وال يوجد نص مم

 وحسًنا فعل املشرع اإلماراتي؛ تحفيًزا على إنهاء حالة الشيوع خصوًصا حالة الشيوع العقاري.  
، عام 6، العدد رقم  2جلد  راجع بن مداني عيشة ـ بن غربي أحمد حمزة، طرق قسمة امللكية الشائعة، جامعة الجلفة ـ مجلة قضايا معرفية، امل  (3)

 . 805، وعبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 60، ص 2021
. وقد تزيد بعض التشريعات شرط الرسمية أو تسجيل العقد )شكلية التصرفات(، راجع في تلك 183(، ص 1عبداملنعم البدراوي، مرجع سابق ) (4)

ال في  : مقرود سليمة، القسمة الرضائية 
ً
ـ كلية  الشروط تفصيال الوادي  التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة حمه لخضر  في  عقار املشاع 

 . 13، 12م، ص 2015ـ  2014الحقوق والعلوم السياسية ـ قسم الحقوق، عام 
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عد من أجله هذا املال، أنه  وف
ُ
ي املقابل ليس من حق الشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أ

طابقة للمادة    850، وهو ما نصت عليه املادة رقم  (1) يجب أن يبقى على الشيوع
ُ
من قانون   1182من القانون املدني املصري، وامل

 املعامالت املدنية اإلماراتي. 

حيث  وبذ العدالة،  هو  خاصة،  بصفة  االتفاقية  والقسمة  عموًما،  القسمة  عملية  يحكم  الذي  األساس ي  املبدأ  ُيعد  لك 

عد غير عادلة،  
ُ
يتوجب أن تتم املساواة بين املتقاسمين حسب حصصهم، وإذا لحق أحد الشركاء غبن واضح فإن القسمة ت

عدى مفهوم املساواة فكرة التساوي الحسابي إلى فكرة العدالة؛ لذا يعتبر  . ويت(2) ومن املمكن حينها اللجوء إلى إجراءات إبطالها

مصطلح العدالة املعتمد من الفقه اإلسالمي هو األدق للتعبير عن القسمة، ورغم اشتراك التشريعات املدنية في إقرار هذا  

 .  (3)املبدأ، غير أنها اختلفت في تصور هذه املساواة

وتلك املساواة كما قد تكون عينية، بأن يحصل كل شريك على الشيوع على حصته العينية في كافة العقارات املشاعة، فقد  

تكون قيمية، بأن ينفرد أحد الشركاء بعقار معين ويتم تعويض أحد الشركاء الذي لم يتحصل على كامل حصته العينية بمقابل  

باًرا لكون القسمة االتفاقية تتم بالطريقة التي يرتضيها األطراف، فإنه من املنطق أال  . واعت ( 4) نقدي ُيسمى بـ"ُمعدل القسمة"

. وبذلك ُعرفت "القسمة االتفاقية"  (5) ُيشترط أن تكون املساواة عينية أو قيمية، وإنما ُيشترط وجودها بغض النظر عن طبيعتها

 ".(7)، يستقل به ويتسلط عليه تسلط املالك(6) ئع مفرًزاعلى أنها: "إنهاء الشيوع، وإعطاء كل شريك حقه في املال الشا

ومن هنا اقترح وضع تعريف لها ـ وفًقا للضوابط السابقة، على أنها: "عقد يتراض ى به الشركاء على الشيوع إنهاء حالة شيوع  

 املال بينهم، على أن يختص كل منهم بجزء أو نصيب منه على حدة".

من القانون املدني املصري على أن: "لكل شريك أن يطالب بقسمة املال    834تنص املادة    وعن إجراءات القسمة االتفاقية،

الشائع ما لم يكن مجبًرا على البقاء في الشيوع بمقتض ى نص أو اتفاق...."؛ فيحق بذلك لكل شريك طلب القسمة الرضائية من  

 باقي شركائه.

 
ة اإلماراتي، هي: ملكية األسرة،  وُيسمى هذا النوع من الشيوع بالشيوع اإلجباري، وصوره التي عددها القانون املدني املصري، وقانون املعامالت املدني  (1)

 ملكية الحائط الفاصل املشترك، وملكية الطبقات والشقق.
  عبداملجيد رحابي، بحث بعنوان: ضوابط القسمة االتفاقية للعقارات على ضوء التشريع الجزائري واملقارن، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،   (2)

 .   494م، ص 2018، يونيه عام 10م السياسية، العدد رقم جامعة عباس لغرور خنشلة ـ كلية الحقوق والعلو 
الدولة في القانون الخاص، جامعة تونس املنارـ  كلية الحقوق والعلوم   هللحصول على دكتورا   همحمد بن سعيد، القسمة العقارية، أطروحة دكتورا  (3)

 . 269م، ص 2002ـ  2001السياسية، عام 
أو  القسمة" هو: "مبلغ من النقود يلتزم الشريك الذي نال نصيًبا أو جزًءا مفرًزا أزيد من نصيبه، بأن يدفعه إلى الشريك الذي نال نصيًبا    و"ُمعدل  (4)

في نصيبه"، راجع: محمد املنجي،   التعويض عمل نقص من حصته أو من الجزء املفرز الذي وقع  جزًءا مفرًزا أقل من نصيبه، وذلك على سبيل 

. وهي تختلف عن "قسمة التصفية"، التي يتم فيها 305م، ص  1996عة الدعاوى العمالية ـ دعوى القسمة، منشأة املعارف باإلسكندرية، عام  موسو 

  لسنهوري، بيع املال الشائع بطريق املزايدة، وقسمة الثمن الذي يرسو به املزاد على الشركاء، كل بنسبة حصته في املال الشائع، عبدالرزاق أحمد ا

،  15. وبذلك تكون القسمة القضائية إما عينية أو قسمة تصفية، راجع في ذلك بالتفصيل: جابر مهنا شبل، مرجع سابق، ص  829مرجع سابق، ص  

 وما بعدها.
 . 495عبداملجيد رحابي، مرجع سابق، ص  (5)
 .213م، ص 1985عبدالناصر توفيق العطار، شرح أحكام حق امللكية، مؤسسة البستاني، عام  (6)
ـ عنابة    مريم تومي، بحث في: قسمة املال الشائع في القانون املدني الجزائري، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، جامعة باجي مختار   (7)

 . 128م، ص 2016، مارس  45)الجزائر(، العدد رقم 
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 له ف
ً
منه   1162ي قانون املعامالت املدنية اإلماراتي، غير أنه ورد في املادة  والجدير بالذكر أنه، ليس لهذا النص نًصا مقابال

بنوعيها   القسمة  إلى  القسمة  طلب  ينصرف  أن  املمكن  من  أنه  نظرنا  وفي  الشركاء.  أحد  من  القضائية  القسمة  طلب  جواز 

اتفاقية، وإال فيحق لهذا الشريك  االتفاقية والقضائية ـ وفًقا ملفهوم النص املصري، بحيث إن صادف قبول باقي الشركاء كانت  

 سلوك الطريق القضائي للقسمة.

وقد ال يستجيب كل الشركاء لهذا الطلب، أو قد ال ينعقد إجماعهم على القسمة االتفاقية، لذلك قضت محكمة النقض  

أن يقتسموا املال الشائع  من القانون املدني على أن "للشركاء إذا انعقد إجماعهم على    ٨٣٥املصرية بأن: "مؤدى النص في املادة  

بالطريقة التى يرونها.."، أن القسمة التي ال ُيجمع عليها الشركاء ال يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إال أن عقد القسمة الذى يوقعه 

. وهو وإن كان ال يصلح لالحتجاج به على من لم يوقعه  
ً
إال أنه يعتبر  بعضهم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه املحكمة ـ ال يعتبر باطال

ملزًما لكل من وقعه وال يجوز ألحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائًما وللشريك  

 .(1) الذى لم يوقعه الحق متى شاء فينصرف أثره إليه"

بالشه اإلثبات  نصاب  كان  فإذا  اإلثبات.  في  العامة  للقواعد  االتفاقية  القسمة  القانون  وتخضع  في  جنيه  ألف  مازال  ادة 

، فإن الواقع العملي يؤكد أن قيم العقارات في الوقت الحالي تتعدي ذلك (2) املصري، وخمسة آالف درهم في القانون اإلماراتي

مة  كثيًرا. وبذلك ال تثبت عقود القسمة االتفاقية إال بالكتابة، عالوة على ما يتطلبه القانون من إجراءات لشهر عقود القس 

 االتفاقية. 

على أن: "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن    835، حيث نصت املادة  (3) هذا ولم يتم تحديد طريقة معينة للقسمة االتفاقية

القسمة العينية، فيفرزون نصيب كل منهم عيًنا في   الشائع بالطريقة التي يرونها....". لذلك قد يختار الشركاء  يقتسموا املال 

قد تكون هذه القسمة العينية بمعدل، أو بغير معدل. وقد يختارون أن تكون القسمة قسمة كلية، أو أن تكون  العقار الشائع. و 

قسمة جزئية فيبقون بعض العقارات في الشيوع ويفرزون نصيب كل منهم في باقي العقارات، أو يتفقون على تجنيب عقار معين  

ن العقارات بعد التجنيب. وقد يختارون القسمة بطريق التصفية، أو  نصيًبا ألحدهم ويستمر الباقون في الشيوع فيما بقي م

قد يمكن تصوره في القسمة القضائية، غير أن األمر نادر الحدوث في حالة    (5). أما القسمة بطريق القرعة(4) البيع باملمارسة

وبذلك لم يضع املشرع املصري أو اإلماراتي قواعد محددة  .  (6)القسمة االتفاقية التي تأخذ في الحسبان ميوالت ومهارات الشركاء

 .(7) لتنظيم كيفية إجراء القسمة االتفاقية على الطبيعة

 
 .357ص  77ق 43، مجموعة أحكام محكمة النقض، س2199/ 20/2قضائية، جلسة  57لسنة  2730النقض املدني املصري في الطعن رقم  (1)
، واملعدل  1968/ 30/5، بتاريخ  22، واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1968لسنة    25من قانون اإلثبات املصري رقم    60راجع املادة رقم    (2)

، واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1992لسنة    10حادي رقم  من قانون اإلثبات اإلماراتي االت  35/1، واملقابلة للمادة  2007لسنة    76بالقانون رقم  

 . 1992/ 4/ 25، واملعمول به من تاريخ 25/1/1992 بتاريخ مكرر، السنة الثانية والعشرين، 233رقم 
 . 61، 60غير أن هناك بعض التشريعات قامت بتحديدها، راجع بن مداني عيشة ـ بن غربي أحمد حمزة، مرجع سابق، ص  )3(
 .810، 809عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (4)
ــ    وعن أحوال وكيفية القسمة عن طريق القرعة راجع بالتفصيل: إبراهيم عبدالحميد إبراهيم سالمة، بحث في: القسمة، وزارة األوقاف الكويتية  (5) ـ

 ، وما بعدها. 77م، ص 2011هـ ـ 1432ام ون الثقافية، مجلة الوعي اإلسالمي، اإلصدار الرابع والعشرون، علش يء قطاع اال

Terré et Yves Lequette et Sophie Gaudemet, Droit civil, les successions, les libéralités, 4 éd, Dalloz, paris, 2013, p. 970. François )(6   
املنقو   (7) األموال غير  تقسيم  قانون  الخامسة والسادسة من  املادتين  في  االتفاقية  القسمة  األردني قد وضع أسلوبين إلجراءات  املشرع  أن  لة  غير 

ي ، ويتمثل األسلوب األول في حق الشركاء أنفسهم ف 3/1953/ 1في    1135، واملنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم  1953لسنة    48املشتركة رقم  

 إجراء القسمة، ويتمثل الثاني في تفويض دائرة التسجيل إجراء تلك القسمة، وتختلف طريقة القسمة حسب طبيعة العقارات وعددها، فإذا كانت 
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سمة االتفاقية بصفة مهمة وهي االتفاق بين الشركاء إلجرائها، لكنهم ال يتمتعون بحرفية أو خبرة في هذا  هذا وإن تمتعت الق

ـ وخصوًصا في مجال القسمة االتفاقية للعقارات ـ نرى أنه يجب أن تتم القسمة عن طريق خبراء في هذا الشأن،   الشأن؛ لذلك 

لحقوق العينية العقارية؛ لذلك نهيب باملشرع املصري واإلماراتي تحديد  ولعل أفضلهم هي الجهة القائمة على تسجيل أو شهر ا

أساليب القسمة العقارية االتفاقية، وإسنادها لجهات التسجيل سواء دوائر التسجيل العقاري اإلماراتي أو الشهر العقاري  

 املصري.

وفًقا لألحكام السابقة، فإن القسمة االتفاقية تختلف  ، فإنه  (1) وإذا كانت القسمة االتفاقية تختلف عن القسمة القضائية

عن القسمة القانونية أيًضا، وهذا النوع من القسمة يتحقق في حالة واحدة فقط هي قسمة املهايأة املكانية، والتي تنقلب إلي  

 .(2) قسمة نهائية بحكم القانون ال بالتراض ي، إذا دامت خمس عشرة سنة على الرغم من بدئها مؤقتة

 انًيا: حالة ناقص األهلية في العقار الشائع:ث

املادة   مراعاة    835تنص  األهلية وجبت  ناقص  هو  من  بينهم  كان  إذا   ..." أنه:  على  في عجزها  املصري  املدني  القانون  من 

 .(3) اإلجراءات التي يفرضها القانون"

الية على املال املصري من النص على أخذ  هذا وقد خال قانون األحوال الشخصية اإلماراتي االتحادي، وكذلك قانون الو 

ـ  225إذن املحكمة املختصة لقسمة العقارات في حالة تصرف الولي. أما تصرفات الوص ي، فقد قرر القانون اإلماراتي في مادته 

األربعين مادته  في  املصري  القانون  ذلك  قرر  قصورً (4) كما  هذا  ويعد  القسمة.  إجراء  في  املختصة  املحكمة  استئذان  في  ،  ا 

التشريعين، نرى أنه ينبغي معه ضرورة النص صراحة على قيد مماثل لتصرف الولي الطبيعي، خصوًصا في حالة كون العقار  

 
التربة أو رداءتها، مع إفراز بينها من حيث املساحة وجودة  تأمين املعادلة  ُيراعى في قسمة األرض   حق   متعددة قسمت بطريقة قسمة الجمع، كما 

دار  الشرب واملسيل والطريق بحيث ال يبقى لكل حصة تعلق باألخرى، راجع د. محمد وحيد الدين سوار، حق امللكية في ذاته في القانون املدني،  

 . 143، 142م، ص 2010الثقافة للنشر والتوزيع، عام 
محمد ـ لعيدي خيرة، إشكاليات شهر الحكم القضائي    راجع في مشكالت قيد وتسجيل الحكم القضائي املتضمن قسمة العقار الشائع، يوسفي    )1(

م، 2020، عام  14، العدد  8املتضمن قسمة العقار الشائع، جامعة مستغانمـ  مخبر القانون العقاري والبيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، املجلد  

ية، مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية بالرباط،  ، وقندس ي عبدالنور، صعوبات تنفيذ األحكام الصادرة في القسمة القضائ200:  178ص  

   م.  2021العدد الخاص: املنازعات القضائية، عام 
من القانون املدني املصري، وليس لهذه    846. راجع أيًضا نص املادة رقم  807راجع في ذات املعنى د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص    (2)

ذلك في املهايأة    منه أوجبت تعيين املدة في املهايأة الزمانية وعدم وجوب  1/ 1177املادة ُمقابل في قانون املعامالت املدنية اإلماراتي، غير أن املادة  

ر، بمرور خمس  املكانية. وهو ما يعني إمكان انقالب قسمة املهايأة املكانية إلى قسمة نهائية فعلية بالتقادم الطويل املقرر على حق االنتفاع بالعقا

 عشرة سنة عليها. 
ألحوال يجب مراعاة ما نصت عليه نصوص الوالية على وال يوجد بقانون املعامالت املدنية اإلماراتي نص مماثل للنص املصري، وإن كان في كل ا  (3)

اإلماراتي  املال بقانون األحوال الشخصية اإلماراتي، وكذلك قانون الوالية على املال املصري في هذا الشأن. هذا وقد خال قانون األحوال الشخصية  

، وكذلك قانون  11/2005/ 30، بتاريخ  439ة املتحدة بالعدد رقم  ، واملنشور بالجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربي2005لسنة   28االتحادي رقم  

من النص على أخذ إذن املحكمة املختصة لقسمة العقارات في حالة تصرف    1952لسنة    119الوالية على املال املصري الصادر بمرسوم بقانون رقم  

 الولي. 
ـ التصرف  1ال يجوز للوص ي القيام باألعمال التالية إال بإذن من املحكمة.  نه: "من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي على أ  225فتنص املادة رقم    (4)

..."، بينما  ق عيني في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو املقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو املرتبة لح

له الوالية على  من قانون    40تنص املادة رقم   إذا كانت  بالتراض ي  املال املصري على أن: "على الوص ي أن يستأذن املحكمة في قسمة مال القاصر 

 مصلحة في ذلك...". 
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، فتتعارض مصالحه مع مصالح الولي في تلك الحالة. وهذا ال يتعارض ـ في كل األحوال ـ  
ً
ا للقاصر من أمه مثال

ً
 موروث

ً
الشائع ماال

واإلماراتي الولي الطبيعي من التصرف في عقار القاصر، فهذا أمر مفروغ منه وحكم ثابت ال حيدة  مع منع املشرعين املصري  

الشرعي(1)عنه الولي  ويأخذ حكم  للحق.  كاشفة  فالقسمة  القسمة،  إجراء  يختلف عن  التصرف  لكن  الولي    (2).  ـ حكم  الجد  ـ 

 الطبيعي في هذا الشأن. 

من قانون الوالية على املال في شأن قسمة أموال الغائب واملحجور    79والجدير بالذكر أن املشرع املصري قد أحال في املادة  

في جميع تلك األحكام    عليه ـ ومنها العقارات ـ إلى األحكام التي تسري في شأن قسمة أموال القصر. أما املشرع اإلماراتي فقد أحال

من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ـ إلى أحكام الفقه اإلسالمي. ونرى أن مسلك املشرع املصري هو    176ـ وفًقا لنص املادة  

من أحكام الشرع الحنيف أيًضا، في حين أحال املشرع اإلماراتي إلى آراء    ة األصح واألوضح؛ حيث أحال إلى قواعد محددة مستقا

 فقهاء الشرع الحنيف التي قد تثير اللبث والغموض والحيرة عند التطبيق. 

القاصر أو   ـ استئذان املحكمة في القسمة االتفاقية ملصلحة  ـ سواء كان وصًيا أم قيًما  النائب عن القاصر  وبذلك فعلى 

أو الغائب. فإن رأت أن له مصلحة في ذلك أذنت بذلك، وعليها تعيين األسس التي تجري عليها القسمة واإلجراءات    املحجور عليه 

الواجبة االتباع، ونظر عقد القسمة. فإذا اطمأنت املحكمة إلى القسمة صدقت عليها، بعد أن تتثبت من عدالة هذه القسمة،  

على عدم اإلذن قبل القسمة، أو عدم التصديق بعدها قابلية القسمة لإلبطال    وإال عدلت عنها إلى القسمة القضائية. ويترتب

 .(3) ملصلحة ناقص األهلية، وال يجوز لغيره أن يتمسك به، ويستطيع بعد زوال نقص أهليته، النزول عن التمسك به

ا: الطعن على القسمة االتفاقية:
ً
 ثالث

ليها جميع أحكام العقود، ومنها أوجه الطعن على العقود. فقد يطعن تعد القسمة االتفاقية عقًدا كسائر العقود، تسري ع

على القسمة االتفاقية بالبطالن املطلق، أو البطالن النسبي في حالة توافر عيب من عيوب اإلرادة كالغلط، التدليس، أو اإلكراه.  

 مة. أما االستغالل )الغبن( فقد أفرد املشرع له حكًما خاًصا؛ ألهميته في عملية القس 

ــ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراض ي إذا أثبت أحد املتقاسمين  1من القانون املدني املصري على أنه: "  845وتنص املادة  

التقدير بقيمة    (4) أنه قد لحقه منها غبن العبرة في  ـ ويجب أن ترفع  2وقت القسمة.    الش يء  يزيد على الخمس، على أن تكون 

 
قابلة للمادتين رقم  191راجع املادة رقم  (1)

ُ
 من قانون الوالية على املال املصري.  7، 6من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي، وامل

قانون الوالية على املال املصري على أنه: "ال يجوز للجد بغير إذن املحكمة التصرف في مال القاصر وال الصلح عليه وال    من 15حيث تنص املادة    (2)

من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي على أن: " تسري على الجد األحكام املقررة لألب في هذا    209التنازل عن التأمينات أو إضعافها"، وتنص املادة  

 مللكيته أو من  191وكذلك املادة رقم    الباب"،
ً
 ناقال

ً
  الش يء  من القانون ذاته قد نصت على أنه: "ال يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفا

ً
ا

، فإذا  مةعليه حًقا عينًيا إال بإذن املحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها املحكمة". فمنع النصان الجد من التصرف إال بإذن املحك

ألحقنا القسمة بأعمال التصرف، وجب على الجد الحصول على إذن املحكمة في قسمة مال الصغير، د. عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، هامش  

 . 811(، ص 1رقم )
في ذلك املواد  156،  155محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص    (3) امل  79،  41/1. ويراجع  صري، غير أن املشرع  من قانون الوالية على املال 

بالقسمة، فيسري نص املادة   نًصا خاًصا  بإذن    225اإلماراتي لم يورد  في أموال القاصر، إال  من قانون األحوال الشخصية، الذي يمنع التصرف 

 املحكمة.
، فهذا قلما تخلو منه قسمة؛ ولذا ال تسمع دعواه، وال تقبل بينته، إبراهيم عبدالحميد إبراهيم سالم  (4)

ً
ة، مرجع أما إذا كان الغبن يسيًرا محتمال

 .93سابق، ص 
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قسمة، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقًدا أو عيًنا  الدعوى خالل السنة التالية لل

 .(1) ما نقص من حصته"

والجدير بالذكر أن القسمة القضائية تخرج عن نطاق تطبيق النص؛ حيث تتوافر بها جميع الضمانات التي ال يتحقق معها  

املغبون، فله أن  غبن الشركاء بما تكفل املساواة بينهم. كما أن   القسمة االتفاقية أمر جوازي للشريك  النص قرر أن نقض 

 أو ضمًنا، وبذلك يصبح عقد القسمة االتفاقية غير قابل للنقض، كما له أن يطلب نقضها. إضافة إلى أن الغبن  
ً
يجيزها صراحة

 لإلبطال، فليس ضرورًيا أن يقترن بالغبن أي من  
ً
عيوب الرضا كاالستغالل أو الغلط أو  وحده كاٍف لجعل عقد القسمة قابال

 . (2) التدليس. ولكن هذا ال يمنع من القول إن وقوع الغبن في كثير من األحوال يكون نتيجة الغلط في قيمة العقار

مس، أما املشرع اإلماراتي فلم يقدر بنسبة، بل  
ُ
ومن املفيد أن نذكر أن مقدار الغبن الذي حدده القانون املصري هو الخ

ا. وعلى الرغم من أن مقدار الخمس في الغبن هو املقدار املألوف في الشريعة اإلسالمية، إال أن ذلك وإن كان  يقدره ب
ً
كونه فاحش

صحيًحا بالنسبة للعقارات، فإنه في املنقوالت قد ال يكون كذلك؛ لذلك نرى أن املشرع اإلماراتي قد أحسن عندما ترك األمر  

ن حسب كل حالة على حدة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وظروف ومالبسات  الجتهاد القضاء لتقرير مقدار الغب

كل حالة على حدة. وينبغي التنويه أن العبرة في تقدير قيمة العقار الشائع، ونصيب كل من الشركاء، وبالتالي نسبة الغبن بوقت  

 القسمة ال وقت املطالبة. 

رفعها خالل سنة من تاريخ العقد وإال ُحكم بعدم قبولها، سواء لم يعلم املتقاسم  وعن دعوى نقض القسمة للغبن، فيجب  

عد هذه السنة ميعاد سقوط يجب رفع الدعوى خاللها، ال مدة تقادم
ُ
. ويقع (3)املغبون بالغبن، أو رفعها بعد هذا امليعاد. لذلك ت

مس على عاتق املدعي )الشريك املغ
ُ
بون(، وله إثبات ذلك بجميع طرق اإلثبات. ولكن املحكمة  عبء إثبات الغبن الزائد على الخ

 تتحقق من ذلك من خالل ندب خبير ليقدر قيمة العقار الشائع، ونصيب املتقاسم املغبون وقت القسمة.

القاض ي سلطة   القسمة؛ حيث ال يملك  )إبطال(  تعين عليه الحكم بنقض  الغبن،  القاض ي املصري وقوع  ثبت لدى  وإذا 

لب منه وتحققت حالة اإلبطال. واألمر على خالف ذلك في  تقديرية في ال 
ُ
حكم إذا طلب املدعي ذلك، بل يجب عليه الحكم متى ط

التشريع اإلماراتي، حيث قرر أن يحكم القاض يـ  في حالة تحقق الغبنـ  بفسخ القسمة وإعادتها عادلة، وكذلك إذا تحقق القاض ي  

 
القاض ي فسخ القسمة  ـ يجوز ملن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من  1، فتنص األولى على أنه: "1173،  1172وُتقابل املواد أرقام    (1)

سمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا 2وإعادتها عادلة.  
ُ
ـ وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة املقسوم وقت القسمة"، وتنص الثانية على أنه: "ال ت

 لم ُترفع خالل سنة من تاريخ القسمة". 
إذا توافرت شروطه، كما قد يطالب باإلبطال )النقض( إذا توافرت ش يء  الوفي هذه الحالة قد يطالب املتقاسم بإبطال العقد للغلط في قيمة    (2)

. ولعله من األوفق للمتقاسم أن يتمسك بالغلط كعيب من عيوب  816شروط الغبن. راجع في ذات املعنى: عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  

طلب نقض القسمة التي يتحصن بها عقد القسمة سنة واحدة من  اإلرادة؛ ألنه سيستفيد من مدة أطول للتمسك بإبطال العقد. فإذا كانت مدة  

سنة  تاريخ العقد، فإن مدة التقادم املقررة لطلب اإلبطال النسبي للغلط هي ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط، أو خمس عشرة  

   140من وقت تمام عقد القسمة، راجع املادة رقم  
ُ
من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي، مع    3/ 210قابلة للمادة رقم  من القانون املدني املصري، وامل

 الوضع في االعتبار اختالف التشريعين في معالجة حالة البطالن. 
التقادم الذي يجرى عليه الوقف   (3) لقواعد الوقف واالنقطاع بعكس  التقادم، أن ميعاد السقوط ال يخضع  بين ميعاد السقوط ومدة  والفرق 

مدني مصري، والتي ينبغي رفعها خالل   2/ 129ع. وهذه الدعوى مماثلة في هذا الحكم لدعوى اإلبطال لالستغالل املنصوص عليها في املادة  واالنقطا

ادية،  ادر اإلر سنة من تاريخ العقد، راجع في ذلك: محسن عبدالحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة لاللتزامات ـ مصادر االلتزام ـ الجزء األول: املص

 . 397م، ص 2004مكتبة الجالء الجديدة، عام 
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بفسخ  ُملزًما  يكون  الغبن، فال  توافر حالة  والفسخ  من  اإلبطال  بين  الفرق  املشرع  (1)القسمة. وهذا جوهر  أن موقف  ونرى   .

 . (2)اإلماراتي يتوافق مع سياسته منذ البداية حين ترك أمر تقدير مقدار الغبن للقضاء

بأثر  العقار على الشيوع بين الشركاء    ويترتب على الحكم بنقض القسمة، بطالنها واعتبارها كأن لم تكن، وعادت ملكية 

 رجعي، بحيث تعود أجزاء العقار املفرزة التي تم التصرف فيها إلى حالة الشيوع خالية من أية حقوق تقررت عليها. 

وقد يتفادى املدعى عليه أو املدعى عليهم نقض القسمة بإزالة الغبن، وإكمال نصيب الشريك املغبون، وبذلك يقف سير  

القسمة ويمنع القسمة من جديد. وقد ُيكمل ا املغبون نقًدا بدفع قيمة الحصة  دعوى  أو املدعى عليهم الشريك  ملدعى عليه 

الناقصة للمدعي في العقار مقدرة بالنقود، أو عيًنا بإكمالها بجزء من العقار الشائع، بحيث ُيعطى ما يجعل قيمة نصيبه في  

ا إليه ثمرات أو فوائد هذا الجز
ً
 . (3)ء من وقت القسمة إلى وقت الدفعالقسمة يعادل تماًما حصته الشائعة دون نقص، ُمضاف

 القسمة االتفاقية في قانون السجل العيني :  املطلب الثاني

التنظيم   ملرحلة  تالية  مرحلة  في  تطبيقها  يأتي  إجرائية،  أنظمة  ـ  عامة  بصفة  ـ  العقاري  الشهر  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير 

. وأصبح نظام السجل العيني ـ بصفة  (4) انتقالها، قسمتها، وغيرها من أحكامالقانوني لتملك العقارات من حيث مصدر تملكها،  

خاصة ـ هو األكثر أماًنا وانتشاًرا، واألكثر تطبيًقا على مستوى العالم، ولقد أفرز تطبيقه في مصر بعد نظام الشهر الشخص ي  

مقامنا هذا امللكية العقارية، فيحولها من ملكية   إلى ازدواج أنظمة الشهر العقاري املطبقة بها. وبذلك فعقد القسمة يتناول في

 ـ كما سنرى. (5) شائعة إلى ملكية مفرزة، يكون واجب التسجيل بصريح نصوص قوانين الشهر العقاري 

باإلضافة إلى ذلك تعد القسمة االتفاقية من العقود الرضائية التي تخضع ألحكام القواعد العامة في العقود، ككفاية الرضا  

عد عقًدا كاشًفا للملكية ومقرًرا للحق العيني العقاري  بين  
ُ
املتقاسمين إلجراء القسمة دون الحاجة إلفراغها في شكل معين، كما ت

غير منش ئ له. عالوة على تمتع القسمة االتفاقية ببعض األحكام الخاصة بها؛ لذلك وجب بحث تلك األحكام في ضوء قانون  

إلى إنهاء حالة الشيوع العقاري بطريقة أسرع وأمثل، تحقق العدالة بين املتقاسمين جميًعا    ؛ للوصول (6)السجل العيني العقاري 

 بحيث ال تجد مطعًنا عليها بعد ذلك، كما يأتي: 

 
 للوفاء بالتزامه، ولئن كان الوفاء بااللتزام في    (1)

ً
ض ي بأن: "فسخ العقد يخضع لتقدير قاض ي املوضوع يحكم به أو يمنح املدين أجال

ُ
غضون حيث ق

ال يوجب الحكم بالفسخ حتًما إال بنص في القانون ـ وال يوجد هذا    هذا األجل مانًعا من جواز الحكم بالفسخ، فإن انقضاء األجل دون الوفاء بااللتزام

باملادة   الواردة  الفسخ  قواعد  في  رقم    157النص  الطعن  في  املدني  النقض  املدني"،  القانون  ،  1984/ 22/5قضائية، جلسة    50لسنة    1954من 

الفني، س املكتب  ا1390ص   268ق  1ج  35مجموعة  في  املدني املصري  النقض  ،  1981/ 2/6قضائية، جلسة    48لسنة    403لطعن رقم  ، ومثاله 

 .1683ص  301ق 2ج 32مجموعة املكتب الفني، س
من قانون املعامالت    1174. ولكن املشرع اإلماراتي عاد وقرر في املادة  93في ذات املعنى راجع إبراهيم عبدالحميد إبراهيم سالمة، مرجع سابق، ص    (2)

 قاق املقسوم ـ العقار ـ كله أو جزء شائع منه، حيث يتعين حينها إعادة القسمة فيما بقي منه.  املدنية إبطال القسمة في حالة استح
 .821عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
 .1، مرجع سابق، ص هراجع رسالتي للدكتورا (4)
. وفي ذات املعنى راجع ادوار عيد، األنظمة 71م، ص  2016العربية، عام  محسن عبدالحميد البيه، قوانين الشهر العقاري في مصر، دار النهضة    (5)

 . 276م، ص 1996العقارية )التحديد والتحرير ـ السجل العقاري(، دار الكتاب املصري اللبناني، عام 
حاب الحقوق العينية على صحيفة حيث يمثل نظام السجل العيني النظام األكثر تطبيًقا على مستوى العالم، عالوة على دقته وسهولة تتبع أص   (6)

 الوحدات العقارية في ظله؛ فهرعت معظم األنظمة التشريعية لالعتماد عليه في تسجيل الحقوق العينية العقارية. 
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قررة    (1) من قانون السجل العيني املصري   27تنص املادة رقم  
ُ
على أنه: "يجب كذلك قيد جميع التصرفات واألحكام النهائية امل

ق العينية العقارية األصلية. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق ال تكون حجة ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة  لحق من الحقو 

 موروثة".
ً
 إلى غيرهم. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أمواال

التصرفات واألحكام النهائية املقررة    صراحة على نص لوجوب قيد أو تسجيل   (2)ولم ينص قانون السجل العقاري إلمارة دبي

  7أو الكاشفة لحق من الحقوق العينية األصلية أو التبعية ـ كما فعل التشريع املصري. ولكن نصت الفقرة األولى من املادة رقم  

عديالت"، ويعد  من القانون املذكور على أن: "ينشأ في الدائرة سجل عقاري تثبت فيه كافة الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من ت

من قبيل التعديل التصرفات الكاشفة أو املقررة لحق عيني عقاري، ومنها القسمة العقارية. وبحمل مفهوم هذه الفقرة على  

من القانون ذاته، والتي تنص على أن: "ُيسجل في السجل العقاري إعالم اإلرث إذا اشتملت التركة على    11أحكام املادة رقم  

في السجل  حقوق عقارية. وال يع إال بتسجيلها  الغير  أثرها على  أو يسري  أي حق من هذه الحقوق  في  أي وارث  تد بتصرفات 

أي وارث في حقه العيني العقاري على الشيوع، إذا كان مصدره هو اإلرث. أما    (3) العقاري"، ُيفهم من ذلك وجوب تسجيل تصرف

، فال ُيجبر الشريك املش   (4) غيره من املصادر كالعقد
ً
تاع عند التصرف أن يسجله. ولكن إذا اعتبرنا أن القسمة من التعديالت مثال

 على الحق العيني العقاري، فتخضع لحكم تلك املادة، وبالتالي يجب تسجيلها. 

من قانون السجل   9وعلى الرغم من ذلك نرى ضرورة عدول املشرع اإلماراتي عن موقفه، بحيث يضيف إلى نص املادة رقم 

بإمارة د املادة على  العقاري  املصري ذلك، لتصبح هذه  التصرفات"، كما فعل املشرع  الكاشفة، وكذلك  أو  "املقررة  بي عبارة 

قررة )الكاشفة(، وكذلك التصرفاتالنحو اآلتي: "يجب أن تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات  
ُ
التي من شأنها إنشاء    امل

م النهائية املثبتة لتلك التصرفات. وال يعتد بهذه التصرفات إال بتسجيلها  حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك األحكا

 في السجل العقاري". 

هذا وإذا كانت نية املشرع اإلماراتي قد اتجهت إلى إضفاء الرضائية فقط على عقود القسمة االتفاقية إلنفاذ القسمة فيما  

حاالت الشيوع العقاري بمجرد التراض ي، وإنفاذ عقود القسمة سواء  بين املتقاسمين وبالنسبة للغير؛ ليصل بذلك إلى حل إلنهاء  

فيما بين املتقاسمين أو بالنسبة للغير دون الحاجة إلى اتباع شكلية معينة أمام جهات التسجيل، غير أن ذلك املسلك إذا كان  

ا معيًبا من عدة وجوه أخرى. لذلك يجب  
ً
بحث مشكالت القسمة االتفاقية من  نافًعا من وجه، فإنه ُيشكل في الوقت ذاته مسلك

 منظور قانون السجل العيني العقاري، كما يأتي:

: بالنسبة إلى الطعن على القسمة االتفاقية: 
ً
 أوال

تقاسم في القسمة االتفاقية طلب نقضها أو فسخها إذا لحقه غبن يزيد على الخمس ـ  
ُ
سبق وقدمنا أن من حق الشريك امل

اـ  في التشريع اإلماراتي. فإذا كان األمر كذلك، فيجب على املتقاسمين املبادرة إلى تسجيل  في التشريع املصري، أو كان ال
ً
غبن فاحش

 
لنص . وهو ُمطابق  3/1964/ 24، بتاريخ  19بنظام السجل العيني، واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم    1964لسنة    142وهو القانون رقم    (1)

، والذي  1946/ 8/ 24، بتاريخ  85، واملنشور بالوقائع املصرية بالعدد رقم  1946لسنة    114من قانون الشهر العقاري املصري أيًضا رقم    10املادة رقم  

 ُينظم عمل نظام الشهر الشخص ي. 
 .  5، ص 1/4/2006، بتاريخ 311مية بالعدد رقم  بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، واملنشور بالجريدة الرس 2006لسنة  7وهو القانون رقم  (2)
ين أعمال  وذلك إذا أخذنا في االعتبار خروج القسمة من أعمال اإلدارة غير املعتادة، وألحقناها بحكم التصرف ـ كما سبق القول. راجع في الحدود ب  (3)

، رمضان قنفود، صور اإلدارة املعتادة ل
ً
لمال الشائع من قبل أغلبية الشركاء في القانون املدني الجزائري، جامعة  اإلدارة املعتادة وغير املعتادة تفصيال

 . 1077: 1060م، ص 2022، عام 2، العدد 8يحيى فارس باملدية، مخبر السيادة والعوملة ـ مجلة الدراسات القانونية صنف )ج(، املجلد 
 تجاري أو صناعي به أو حتى للسكن، فتصبح بالتالي امللكية شائعة. مثل أن يشترك اثنان أو أكثر في شراء عقار دون إفراز، إلقامة نشاط  (4)
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عقد القسمة االتفاقية. ليس هذا فحسب، بل يجب ـ في حالة الحكم بنقض أو فسخ عقد القسمة ـ تسجيل حكم نقضها أو  

 تفاقية من جديد، أو اللجوء إلى القسمة القضائية. فسخها ملحو أثر تسجيل العقد، وبالتالي إمكان إجراء القسمة اال 

الشركاء املتقاسمون، أو    وال يخفى على أحد ـ سواء من الشركاء املتقاسمين أو املختصين بالتسجيل العقاري، ما يتكبده

املتقاسم املغبون من عناء ونفقات في تسجيل عقد القسمة االتفاقية أو حكم نقضها أو فسخها. ويمكن أن نحول دون وقوع  

تلك املشكالت ببعض التعديالت في التشريعين املصري واإلماراتي في ضوء تشريعات الدول األخرى في هذا الشأن، على التفصيل  

 اآلتي:

لثابت ـ وفًقا للتشريعين املصري واإلماراتي ـ أن عقد القسمة االتفاقية يتسم بأنه عقد رضائي كسائر العقود الرضائية،  من ا

ينعقد بمجرد تراض ي الشركاء املتقاسمين، وتوافر األهلية، وخلو اإلرادة من العيوب، واستيفاء املحل لشروطه، ووجود سبب  

مهًما لنفاذ عقد القسمة فيما بين املتقاسمين أو بالنسبة إلى غيرهم، إال أنه ليس ركًنا من    . وإذا كان التسجيل إجراءً (1) مشروع

أركان عقد القسمة. وهو ما يسهل انعقاد عقد القسمة والعدول عنه بين الشركاء دون الوصول إلى حل ُيرض ي جميع األطراف،  

ضاء الشركاء تعيين األجزاء املقسومة واالختيار منها بأنفسهم.  ولعل السبب وراء ذلك ـ والذي أفرزه التطبيق العملي ـ هو عدم ر 

فلو وكل األمر إلى أهل الخبرة واالختصاص كان رضاء الشركاء هو الحل ال محالة.   واألمر على النقيض من ذلك في التشريعات  

 .(3)التصرفات، كالتشريع العراقي (2) التي تأخذ بشكلية

 
 .805عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (1)
 معيًنا يحدده القانون"، محمود جما  (2)

ً
ل الدين  والشكلية في العقود تعني "العقد الذي ال ينعقد بمجرد التراض ي بل البد أن يتخذ التراض ي فيه شكال

 287م، ص  1978زكي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانون املدني املصري، مطبعة جامعة القاهرة، عام  
ُ
ا . فالشكلية بذلك ت

ً
عد شرط

النظرية   النعقاد العقد، وتعني أن العقد ال ينعقد إال بإفراغه في الشكل املطلوب. حيث إن الشكل يعد ركًنا من أركان العقد، نبيل إبراهيم سعد,

 . 57م, ص1995العامة لاللتزام ـــ الجزء األول, دار النهضة العربية, عام 
، بتاريخ  3051، واملنشور بالوقائع العراقية بالعدد رقم  1950لسنة    40دني العراقي من القانون رقم  من القانون امل  1070/2حيث تنص املادة رقم    (3)

،  على أن: "ال تتم القسمة الرضائية في  9/1953/ 8، على أن والذي أصبح نافذ املفعول بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في  243، ص  8/9/1951

وبذلك قرر املشرع العراقي أن القسمة االتفاقية شكلية كسائر التصرفات في التشريع ذاته. وفًقا ألحكام   العقار إال بالتسجيل في السجل العقاري".

من القانون املدني العراقي. وفي ما يجب تسجيله في السجل العيني العقاري العراقي، فمنها "التصرفات الفعلية على العقار كتصحيح    1382املادة رقم  

ـــ مع املقارنة بقوانين البالد العربية التي تتبع نظام السجل  الجنس واإلفراز"، راجع ع بداملجيد الحكيم، دراسة في قانون التسجيل العقاري العراقي 

ـ السجل العقاري، املنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ـ معهد البحوث والدراسات العربية ـ قسم البحوث و  الدراسات العقاري، الجزء األول 

 .  256، 255م، ص 1973نية والشرعية، عام القانو 

ا إليه التصرف الذي تم بين الطرفين. لذلك فلهذه السجالت قوة
ً
ـــ في السجل العقاري هو مصدر الحق، مضاف ـــ في العراق  إثبات    لذلك فالتسجيل 

. وفي كل األحوال إن كان للسجل العقاري 31ص  مطلقة على الناس كافة، وُيطهر العقد من العيوب التي شابته، عبداملجيد الحكيم، مرجع سابق،  

للحق العيني، إذ أن الحق ينشأ عن الصك أو العقد الذي يستند إليه   الش يء   تلك اآلثار، فإن البعض يرى أن القيد في هذا السجل ليس له أثر من

،  340لية، راجع بالتفصيل ادوار عيد، مرجع سابق، ص إلجراء القيد. وفي هذا الرأي الذي يستند إلى مبدأ الرضائية، وعكسه الذي يستند إلى الشك

العقار . وبذلك يجب اتباع شكل معين )التسجيل( لتمامها أو ملجرد انعقادها، راجع في ذات املعنى، مازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في  341

 . وأيًضا في الفقه الفرنس ي القديم: 12م، ص  2008ات العليا، عام ـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية بفلسطين ـ كلية الدراس

Louis Josserand, Cours De Droit Civil Positif Français, Troisième Édition, Recueil  Sirey. Paris, 1933, P. 7. 

عد كأن لم تكن، إال أن  لذلك ُيعد التسجيل ـ ركن الشكلية ـ ركًنا من أركان عقد القسمة، فالقسمة الرضائية التي لم  
ُ
يجر تسجيلها في دائرة األراض ي ت

ال  املشرع قد اشترط التسجيل النعقاد عقدها، فإن لم تستوف هذا الركن فإنها تكون باطلة. ومع ذلك تجب املالحظة إلى أن وجوب التسجيل هنا  

ام السجل العقاري، وسواء أكانت ذات أثر كاشف أم ناقل يخص القسمة وحدها وإنما يتعلق بكل التصرفات التي ترد على العقارات الخاضعة لنظ

كاظم،    فيتعين تسجيلها. ومن ثم فإن التسجيل هنا يعد قاعدة تتعلق بالنظام العام فرضته حكمة املحافظة على الحقوق وحمايتها، نادية عبدالعالي
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مراجعة الدوائر العقارية لعقد القسمة عند تسجيل العقد إلبرامه، بحيث تكون أحد    لذلك نرى إضافة ضمانة أخرى، وهي

مهامها التأكد من املساواة بين حصص املتقاسمين في العقار الشائع، عن طريق خبرائها املساحيين، واملثمنين، فإن ذلك حقيق  

 أال يتحقق معه الغبن الفاحش أو الذي يزيد على الخمس. 

القانوني السديد، فإذا وضعنا تلك الضمانة األخيرة كمهمة على عاتق مأموريات ودوائر التسجيل في مصر   ووفًقا للمنطق  

وإمارة دبي، إلى جانب ما تتمتع به العقود في ظل تلك التشريعات من رضائية في إبرامها، فال شكلية ُمتطلبة عند إبرام العقد أو  

، أما إذا القت  (1) من التسجيل مادامت القسمة لم تنل قبول واحد منهم أو أكثرانعقاده. وهذا الوضع يجعل املتقاسمين في حل  

الضمانة   تحقق  عند  نقضها،  إلى  ال حاجة  الغير، وعندها  إلى  بالنسبة  أو  بينهم  فيما  لنفاذها  قبولهم جميًعا وجب تسجيلها 

 املذكورة. 

 
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ـ جامعة أثر قسمة املال الشائع: دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقوانين العربية،  

ــــ ديسمبر  1441، ربيع الثاني  2، العدد  16الشارقة، املجلد   . لذلك قض ي بأن: "بيع العقار في القانون املدني 321(، ص  1م، هامش رقم )2019ه 

ن ثم ال تنتقل امللكية إال من وقت التسجيل"، قرار محكمة التمييز العراقية  العراقي عقد شكلي ال يتم إال بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري م

  943. ومثاله حكم محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  345م, ص  1971م، مجموعة قضاء محكمة التمييز عام  1968، حقوقية  2023رقم  

   /https://www.hjc.iq/qview.355 ، واملنشور على الرابط اآلتي:2007/ 7/ 11، جلسة 2007كسب ملكية 

 . 2022/ 17/6، تم االطالع بتاريخ 

 ، واملنشور على الرابط اآلتي:10/2019/ 23، بتاريخ 2019الهيئة املوسعة املدنية  277وكذلك حكم محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم 

https://www.hjc.iq/qview.2499  /    2022/ 17/6، تم االطالع بتاريخ . 

من القانون املدني العراقي على أنه: "يجوز طلب نقض    1/ 1077وقلص املشرع العراقي مدة نقض القسمة إلى ستة أشهر، حيث نصت املادة رقم  

سمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة أشهر من انتهاء القسمة،  القسمة الحاصلة بالتراض ي إذا أثبت أحد املت
ُ
قاسمين أنه قد لحقه منها غبن فاحش، وال ت

 وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل نقًدا أو عيًنا، ما نقص من حصته". 

ماراتي، يرجع إلى تحصين عقد القسمة بركن الشكلية املتمثل في  ولعل تقليص املشرع العراقي ملدة نقض القسمة باملقارنة بالتشريعين املصري واإل 

ة وفق  التسجيل، حيث قيل إن: "املقصود بالشكل هنا هو تسجيل البيع املتعلق بالعقارات في سجل األموال غير املنقولة في دائرة التسجيل املختص

تيسير عبد هللا العساف, السجل العقاري, منشورات الحلبي الحقوقية, عام اإلجراءات املنصوص عليها في القوانين الخاصة باألموال غير املنقولة"،  

 .196م, ص 2009

لقسمة والذي يجعل من العقد أكثر دقة ومراجعة وبالتالي أكثر مراعاة لحدود القسمة العادلة، والبعد عن الغبن، وذلك بطريقة يعكس بها تسجيل ا

وما عليه   االتفاقية في السجل العقاري صورة صادقة لحالة العقار القانونية واملادية. فيكفي أن نلقي نظرة واحدة عليه لنعلم في الحال ما للعقار

 . 255من حقوق، وشكله ومساحته، عبداملجيد الحكيم، مرجع سابق، ص 

كلية  ولعل كل ما سبق من ضمانات يجعله بعيًدا عن كل مطعن أو نقض، إذا أقدم عليه املتقاسمون؛ حيث ُيعد التسجيل ركًنا في عقد القسمة، فالش

إعالم أل  قانوني معين هي  لتصرف  العراقي  املشرع  يتعلق التي فرضها  فيما  إبرامه، وخصوًصا  يودون  الذي  التصرف  بأهمية وخطورة  العقد  طراف 

. والبطالن املطلق هو الجزاء الذي يلحق 190بالعقارات، وجعل مصدره القانون باعتباره ركًنا في العقد، تيسير عبد هللا العساف, مرجع سابق، ص 

 .   78(، ص 2هن الرسمي أو في هبة العقار، نبيل إبراهيم سعد, مرجع سابق )بالعقد إذا تخلف ركن من أركانه, كما هو الحال في عقد الر 
العبرة فيحصل كثيًرا في العمل أال يقبل واحد أو أكثر من املتقاسمين القسمة، فيتم إلغاء العقد وكأنه لم يكن، ثم يبرم عقد جديد، ثم يمزق. ف  (1)

وبالنسبة إلى غيرهم. ففي ظل الرضائية، تكون العقود أقل إثباًتا للحقوق، وبالتالي يسهل  تكون بالتسجيل لالحتجاج بالعقد فيما بين املتقاسمين  

جرد الرجوع عنها وإبرام اتفاق أو عقد جديد، فال يكون من أثر للعقد سوى االلتزامات الشخصية بين أطرافه فقط. أما في ظل الشكلية، فإنه بم

 إلى غيرهم.انعقاد العقد ينفذ العقد بين أطرافه وبالنسبة 

https://www.hjc.iq/qview.355/
https://www.hjc.iq/qview.2499%20/
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 (1) غاء النص املتعلق بنقض القسمة، مع وضع ضمانةومن جماع ما تقدم، فإننا نهيب باملشرع املصري ومشرع إمارة دبي بإل

فحواها تأكد ومراجعة مأموريات ودوائر التسجيل العقاري في مصر ودبي لحصص املتقاسمين في القسمة االتفاقية؛ ملنع وقوع  

معها تحديد مثل هذه  الغبن على أحد املتقاسمين، خصوًصا في ظل اإلمكانيات والخبرات والتقنيات املتوافرة حالًيا، والتي يسهل  

األمور بسهولة فائقة، حتى ولو تمت بالطريقة التي يراها املتقاسمين، املهم أن تكون تحت نظر وبصيرة دوائر التسجيل العقاري  

والهندسيين والفنين  القانونين  تسجيل  (2)وخبرائها  وجوب  دبي  إلمارة  العقاري  السجل  قانون  تضمين  ضرورة  على  عالوة   .

قررة أو الكاشفة لحق من الحقوق العينية األصلية.    التصرفات واألح 
ُ
 كام النهائية امل

 ثانًيا: بالنسبة إلى حالة ناقص األهلية في العقار الشائع:  

تتمتع تصرفات ناقص األهلية في جميع األنظمة القانونية بالعديد من الضمانات التي تكفل ألمواله الحماية املناسبة سواء  

البائع أو املشتري، وتكفل ـ في ذات الوقت ـ صحتها. وال تخلو قسمة عقار يمتلك ناقص األهلية فيه على الشيوع مع  كان في مركز  

 غيره من تلك الضمانات سواء في التشريع املصري أو اإلماراتي ـ كما سبق التوضيح. 

: إلى إذن املحك
ً
مة املختصة إلجازة إجراء التصرف، مع وضع  حيث تحتاج قسمة العقارـ  التي يكون القاصر أحد أطرافهاـ  أوال

القسمة   إبرام عقد  ا بعد 
ً
ثالث ثانًيا. ليس هذا فقط، بل يجب  االتباع،  الواجبة  القسمة واإلجراءات  التي تجري عليها  األسس 

ت القسمة  عرضه على املحكمة للتثبت من عدالتها، وفي النهاية للمحكمة أن تقرر اإلذن بالقسمة، ولها أن تقرر اتخاذ إجراءا

. وتلك ضمانات ثالثة مقررة ملحكمة القاصر ـ املحكمة الشرعية للوالية على املال ـ ملراقبة والتحقق من إجراء قسمة  (3)القضائية

 عادلة، تراعى فيها مصلحة القاصر، هذا من ناحية. 

على ذلك، حيث نصت على أنه "على الوص ي    108في مادتها رقم    (4)ومن ناحية أخرى، نجد تأكيد تعليمات الشهر العقاري 

إتمام   عند  املصري  املشرع  ذلك حرص  ويعني  بالتراض ي...."،  القاصر  قسمة  على  املختصة  املحكمة  موافقة  يثبت  ما  تقديم 

لته بالنسبة  تسجيل عقد القسمة على التحقق من موافقة وتدقيق محكمة الوالية على مال القاصر من العقد املذكور وعدا

من التعليمات ذاتها على أنه "وال    83/2للقاصر، فال غبن فيه وإال لجأت إلى القسمة القضائية. وإضافة إلى ذلك تنص املادة  

يجوز للمحكمة أن ترفض اإلذن إال إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس  

حكمة ُمقيدة في رفضها بجعل أموال القاصر في خطر، أو وجود غبن يزيد على خمس القيمة. فإذا  القيمة"، وهذا يعني أن امل

تحقق أحد هذه التهديدات لعقار القاصر، يتعين على محكمة الوالية على املال رفض القسمة االتفاقية. أما موافقتها فتعني  

 ي غبًنا.  اطمئنان املحكمة أن القسمة في مصلحة القاصر، وال تشكل بالتال

مثل تلك الضمانات ضمانات محكمة الوالية على املال، فإذا ما أضفنا إليها ضمانة تحقيق وجود غبن من عدمه في عقد  
ُ
وت

قسمة عقار القاصر من قبل دوائر التسجيل العقاري في مصر وإمارة دبي، ومراجعة ذلك في ضوء محددات قيمة العقار،  

 
بشأن ملكية العقارات املشتركة في إمارة دبي، واملنشور في الجريدة الرسمية   2019لسنة    6ولقد حذا املشرع اإلماراتي هذا النهج في القانون رقم    (1)

التقسيم من قبل دائرة    م، ولكن بشكل مبتسر فلم يوضح كيفية إجراء2019سبتمبر    19هـ ـــــ  1441محرم    20، بتاريخ  53، السنة  460بالعدد رقم  

من هذا القانون أنه "ال يجوز تقسيم أية وحدة مملوكة بشكل مشترك بين شخصين أو أكثر فيما بينهم إلى    13التسجيل، حيث قررت املادة رقم  

 من الجهة املختصة".  وحدات مستقلة إال إذا كان نظام املجمع األساس يسمح بذلك، وبعد الحصول على موافقة الدائرة والتراخيص الالزمة لذلك
 . 20وفي طرق التقسيم وفًقا ملا قرره القانون من أنواع التقسيم راجع: مقرود سليمة، مرجع سابق، ص  (2)
 من قانون الوالية على املال املصري.  40راجع نص املادة رقم  (3)
م، 2001ة العدل، الطبعة الثالثة، عام  ر ابع ديوان عام وزاتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، جمهورية مصر العربية ـ وزارة العدل، مط  (4)

 . 99ص 
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القسمة، وفًقا ملا يقرره خبراء املساحة واملثمنين واملهندسين، كل ذلك تحت بصيره  مكانه، وقت القسمة، مساحته، ومعيار  

 ألدنى شك في عدم وجود غبن فاحش أو يزيد على الخمس، وبالتالي ُيعد تحصين عقد  
ً
خبراء السجل العقاري، بما ال يدع مجاال

ـ من النقض أو الفسخ بسبب الغبن وإلغاء نص املادة الخاصة بهذا   ـ أمًرا  القسمة  املطعن من التشريعين املصري واإلماراتي 

 جاًدا ينبغي  
ً
؛ تستقر معه املراكز القانونية بعد القسمة من هذا الوجه، بحيث تجعل إقدام الشركاء على القسمة عمال

ً
مقبوال

لحفاظ على حصته  دراسته. إضافة إلى تشجيع كل شريك ـ خصوًصا ناقص األهلية ونائبه القانوني ـ على بذل قصارى جهده في ا

 خطر يحدق به.  يفي العقار أو العقارات الشائعة؛ حتى ال يقع في الغبن أو يتفادى أ 

والجدير بالذكر أن تلك األحكام السابقة كما تنطبق على القسمة االتفاقية في عقار واحد، يسري حكمها وتنطبق أيًضا  

د إذا اتفق الشركاء على قسمته فيما بينهم. كما تهـدف  على قسمة أكثر من عقار شائع، وكذلك على جزء فقط من عقار واح

  .القسـمة بذلك إلـى إزالـة الشـيوع فتقضـي علـى تعـدد املـالك لتـؤول ملكيـة الشـريك ملكيـة مفـرزة خالصـة لـه وحـده دون غيـره

ا وال إلـى إنشـائها مـن جديـد وإنمـا هـي أداة  وبذلـك تتضـح وظيفـة القسـمة، فهـي ال تهـدف إلـى املسـاس بالحقـوق وال إلـى إهدارهـ

 .  (1) أصحـاب هـذه الحقـوق فـي تحديـد املضمـون الكمـي لـكل حق

 التصرف في امللكية الشائعة : املبحث الثاني

  وتأخذ صورة التصرف هنا أحد األشكال اآلتية: تصرف جميع الشركاء في العقار الشائع إلى أجنبي عنهم، وقد يصدر التصرف 

إلى أحدهم منفرًدا فيستقل هو بالعقار وحده، وقد يكون األجنبي صاحب عقار مجاور فيرغب في دمج عقاره بالعقار املشترى  

الجديد؛ ليمثل بذلك قطعة واحدة. وقد يصدر من أغلبهم بنسبة معينة عن العقار جميعه. إضافة إلى ذلك، قد يتصرف أحد  

ار الشائع يتناسب مع حصته، ولكن هذه الحالة ال تنهي بالضرورة حالة الشيوع،  الشركاء على الشيوع في جزء مفرز من العق

. لذلك يمكن رد تلك الحاالت إلى حالتين هما: األولى: تصرف الشركاء مجتمعين في العقار  (2)إذا كان الشركاء أكثر من شخصين

العقار الشائع.   ويمكن تناولهما في املطلبين اآلتيين، مع إلقاء الضوء على  الشائع، والثانية: تصرف األغلبية بنسبة معينة في 

 موقف قانون السجل العيني املصري، وقانون السجل العقاري إلمارة دبي من تلك التصرفات. 

  تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع : املطلب األول 

الشائع إلى أحد الشركاء أو أجنبي عنهم، أو    قد يأخذ تصرف الشركاء صورة إجماع الشركاء في التصرف، سواء في كل املال

عند إبرامها أو عند تسجيلها. فكل شريك في    (4) ، وتلك الصور ال ينتج عنها أي مشكالت قانونية أو عملية(3) في جزء مفرز منه

 
 . 317، 316نادية عبدالعالي كاظم، مرجع سابق، ص  (1)
. والجدير بالذكر أن تلك الحالة قد ُتنهي حالة الشيوع  136: ص    120، مرجع سابق، من ص  هراجع في حكم تلك الحالة بالتفصيل رسالتي للدكتورا  (2)

الشيوع بين شخصين، غير أنها تخضع لقواعد القسمة بعد ذلك. هذا وقد يتصرف الشريك في حصته الشائعة فقط فيكون تصرفه ـ سواء  إذا كان 

ا في حق باقي الشركاء على الشيوع، راجع:
ً
 Philippe  ألجنبي أم ألحد الشركاء أو سواء انصب التصرف على جزء من حصته أم كلها ـ صحيًحا ونافذ

Malaurie, Aynès Laurent, Droit Civil, Les Contrats Spéciaux, CUJAS, Paris, 1992, P. 109, 179.   
لجزء وإذا كان تصرف جميع شركاء الشيوع في جزء مفرز من العقار الشائع ُينهي حالة الشيوع في هذا الجزء، إال أن تلك الحالة تظل قائمة في ا  (3)

 األول.
نقض بأن: "تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء املشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل وتأكيًدا لذلك قضت محكمة ال  (4)

املصري فى الطعن رقم    يملكية الجزء املبيع مفرًزا إلى املشترى وال يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار أو بإفراز القدر املبيع"، النقض املدن

      . 892ص  190ق  38، مجموعة أحكام النقض، س 1987/ 6/ 30سة قضائية، جل 53لسنة   512
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ا تاًما، وله أن يتصرف فيها
ً
يرتبها على حصته    ، وُيفهم من ذلك أن جميع التصرفات يمكن للشريك أن (1) الشيوع يملك حصته ملك

 . (2) الشائعة بما في ذلك البيع

إلى مالك آخر   التصرف الصادر من الشركاء مجتمعين  التصرف هي صورة  لكن تكمن املشكلة في صورة أخرى من صور 

املشتري   باسم  تسجيلها  وبالتالي  الشيوع،  حالة  إلنهاء  القطع  تلك  دمج  يمكن  فهل  التعامل،  محل  للقطعة  مجاورة  لقطعة 

 يد؟ الجد

بداية تأخذ هذه الحالة حكم الحاالت السابقة الخاصة بتصرف الشركاء مجتمعين، سواء من حيث صحة التصرف، أو  

. وهو ما ينتج عنه سهولة في إبرام وتسجيل هذا التصرف العقاري، خصوًصا مع وجود موافقة جميع  (3) نفاذه في حقهم جميًعا

 الشركاء وتصرفهم في العقار الشائع. 

إ دمج  إضافة  على  املالك  هي حث  العقاري  العيني  السجل  نظام  تطبيق  أسباب  أهم  أحد  أن  على  التأكيد  يجب  ذلك  لى 

العيني   للسجل  املكونة  العقارية  الوحدات  عدد صحائف  تصبح  وبالتالي  أكبر.  بمساحة  أقل  قطع  لتكوين  املفتتة  العقارات 

 ار.العقاري أقل، وهو ما يسهل التعرف على املركز القانوني للعق

وال يمكن اإلجابة على هذا التساؤل باإليجاب أو بالنفي صراحة أو دفعة واحدة، بل يجب بحث املسألة في ضوء تشريعات 

السجل العيني؛ فالتصرف وفًقا ألحكام القانون املدني صحيح ونافذ، غير أن تشريعات السجل العيني قد تعيق تسجيله، فال  

املت بين  بالتصرف فيما  سجل سوى االلتزامات  يمكن االحتجاج 
ُ
امل للتصرف غير  الغير، وبالتالي ال يكون  عاقدين وفي مواجهة 

 .(5)وفًقا للقانون املصري، أو ال يعتد به مطلًقا وفًقا للقانون اإلماراتي (4) الشخصية بين طرفيه

 بحث معوقات تسجيل هذا الدمج وفًقا للتشريعات العقارية، ثم 
ً
 لنتائجه، كما يأتي:لذلك يجب أوال

: معوقات تسجيل دمج الوحدات العقارية
ً
 املتجاورة:  (6) أوال

واحدة، فإن األمر ال يثير أية مشكلة. لكن يدق األمر إذا تعلق   (7) إذا تصرف مالك الشيوع العقاري جميًعا في وحدة عقارية

تكون   أن  فُيشترط  مجاور.  آخر  التصرف لصاحب عقار  أو كان  املالك،  لنفس  التصرف  وكان  متجاورتين  بوحدتين  التصرف 

 
قابلة للمادة رقم  826/1راجع املادة رقم  (1)

ُ
 من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي. 1/ 1153من القانون املدني املصري، وامل

قوق،  عالوي لخضر، التصرف في امللكية العقارية الشائعة، رسالة ماجستير، جامعة بجاية الجزائرية ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ قسم الح  (2)

 .15م، ص 2017ـــــ   2016عام 
 .755عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
 لعيني.امن قانون السجل  26راجع حكم املادة رقم  (4)
 من قانون السجل العقاري إلمارة دبي.  9راجع حكم املادة رقم  (5)
املادة    (6) العيني املصري أو اإلماراتي، غير أن  في تشريعات السجل  العقارية  التنفيذية لنظام   1/ 65فلم يرد تعريف إلدماج الوحدات  الالئحة  من 

ة هو: "ضم وحدتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات املالك، بحيث يتكون التسجيل العيني للعقار السعودي تنص على أن إدماج الوحدات العقاري

 . 334، مرجع سابق، ص  للدكتوراهمنها وحدة عقارية واحدة، تنشأ لها صحيفة جديدة "، بحيث تحمل تلك الصحيفة رقًما جديًدا خاًصا بها، رسالتي  
فمنهم من أخذ باملعيار الهندس ي، ومنهم من اعتمد املعيار القانوني، وفي النهاية  اختلف الفقهاء حول وضع معيار معين لتعريف الوحدة العقارية،    (7)

عن غيره،    هناك من اعتمد املعيار املختلط من املعيارين القانوني والهندس ي، فُعرفت الوحدة العقارية بأنها: "كل عقار محدد هندسًيا بحدود تفصله

، وما 295، مرجع سابق، ص  للدكتوراهيقوم عليها من بناء أو غراس". راجع بالتفصيل رسالتي    ومملوكة لنفس املالك أو املالك على الشيوع، بما

 بعدها.
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 مهًما، هل ُيشترط أن  
ً
يسجل شركاء الشيوع  العقارات )القطع( املتجاورة لنفس املالك حتى يمكن دمجها، وهو ما يثير سؤاال

 لكل قطعة منفردة، أو للقطعة الجديدة، ثم يقوم هو بطلب دمج القطع املتجاورة بطلب  
ً
العقاري للمشتري الجديد تصرفه أوال

منفصل جديد، أو بمعنى آخر هل ُيشترط أن تكون القطع قد ُسجلت باسمه، أم يمكن أن يتم ذلك عند تسجيل شركاء الشيوع  

 ذلك للمأمورية أو الدائرة املختصة؟  تصرفهم له، فيطلب هو

 ـ اشترط ملكية الوحدات املتجاورة  
ً
لم يرد في التشريعات محل البحث تنظيًما لتلك املسألة، إال أن التشريع السعودي ـ مثال

، ثم يطلب املالك الجديد دمج تلك القطع. و 
ً
ُيعد لنفس املالك، ما يعني وجوب تسجيل تصرف شركاء الشيوع لتصرفهم له أوال

ذلك ازدواًجا للتصرف غير مبرر، حيث يمكن دمج وحدته مع وحدة الشركاء املشتاعين املجاورة، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات  

 جديدة لطلب الدمج، وتوفيًرا للوقت واملصروفات. 

شرع في منع إجراء  ومع عدم معالجة تلك املسألة في تشريعات السجل العيني العقاري محل البحث، فال يمكن الجزم بنية امل

الدمج باسم املالك الجديد عند تصرف مالك الشيوع في عقارهم، وإن ظهر من بعض النصوص منعها لذلك، فال مخالفة في  

 ذلك ملبدأ قانوني، أو عرف مستقر.

 تقع فيه مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني املصري عند تسجيل ال
ً
دمج،  وعلى الرغم من التسليم بذلك، نجد خطأ

حيث تمتنع عن تسجيلها، وتشترط تقديم طلب دمج منفصل بعد تسجيل التصرف املُنهي لحالة الشيوع، إذا لم تكن الوحدتان  

العقاريتان مسجلتين باسم نفس املالك. وذلك على سند من القول إن املشرع الالئحي قد منع ذلك عندما قرر عدم إجراء أي  

الة وجود مراكز قانونية الحقة تؤثر في التصحيح املطلوب إجراؤه، وعدم التصرف سابًقا  تصحيح في بيانات السجل العيني في ح

تبعي عليها املقررة لحق عيني  أو  املنشئة  أو  للملكية  الناقلة  التصرفات  بأي وجه من وجوه  العقارية  الوحدة  أنه  (1) في  . بمعنى 

الك، فال يجوز تنفيذ اإلدماج. ليس هذا فقط، بل حتى  مادامت صحف الوحدات العقارية املراد إدماجها ليست باسم نفس امل

إن تشككت املأمورية في وجود مراكز قانونية الحقة تؤثر في التصحيح املطلوب، ووضعوا معياًرا لذلك بوجود أية دعاوى في 

 خانة حقوق الغير بصحيفة الوحدة العقارية.  

ا بين مجرد التصحيح ال
ً
وارد في بيانات صحيفة الوحدة العقارية في السجل العيني،  والحقيقة ال تعدو أن يكون ذلك خلط

وبين إلغاء صحف الوحدات العقارية القديمة واستبدالها بصحيفة جديدة مدمجة للوحدتين، بناًء على تصرف قانوني واجب  

 تسجيله.

التدخل لتوضيح األمر بالنص صراحة  وأمام هذا الخلط واللبس في املفاهيم األساسية للسجل العيني، نرى أنه حري باملشرع  

على السماح بتسجيل الدمج عند تسجيل التصرف الذي أنهى حالة الشيوع في القطعة املجاورة للمالك والتي تصرف له بها  

الشركاء على الشيوع، وبذلك ينتهي الشيوع في تلك القطعة، إضافة إلى إمكان دمج الوحدات العقارية املتجاورة لنفس املالك  

املالك  عند   إلى  في وحدتهم  الشيوع  تسجيل تصرف شركاء  بعد  ما  حالة  على  وعدم قصره  باسمه،  الناقل  التصرف  تسجيل 

 الجديد. 

 
ـ اإلدارة العامة للبحوث  2009لسنة    2راجع نص البند الثالث من املنشور الفني رقم    (1) ، الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق املصرية 

ع28/3/2009القانونية، بتاريخ 
ُ
ل للمنشور الفني رقم  ، وامل  .  8/7/1999، والصادر من ذات الجهة، بتاريخ 1999لسنة  12د 
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والجدير بالذكر أن كل ما ورد عن عملية الدمج في تشريعات السجل العيني العقاري يتعلق بتنفيذ عملية الدمج في صحائف  

رقم   املادة  نصت  حيث  العقارية،  املصري م   65الوحدات  العيني  السجل  تعليمات  الوحدة    (1) ن  إدماج  على  "يترتب  أنه:  على 

العقارية في وحدة عقارية أخرى أو تجزئتها إلغاء صحيفة السجل املخصصة للوحدة التي أدمجت أو جزئت واالستعاضة عنها  

امللغاة   الوحدة  بياناتها من صحيفة  تستقي  التي جدت  للوحدات  بأرقام جديدة  أخرى  عليها  بصحائف  ترتب  التي  واملحررات 

من التعليمات ذاتها على أن: "تحفظ صحيفة السجل امللغاة   66اإلدماج أو التجزئة ومن غير ذلك من املراجع". وتنص املادة  

 الخاصة بالوحدات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير على بيانات الوحدات العقارية الجديدة". 

ي لم يقم حتى بتوضيح أثر الدمج على الحقوق العينية التبعية الواردة على الوحدة  عالوة على ما سبق فإن املشرع املصر 

العقارية، وهو ما ُيعد في ذاته قصوًرا في معالجة هذا األمر؛ لخصوصية األمر بالنسبة للعقار من منظور تشريعات السجل  

على الرغم من تناولها، إال أن تناوله لها لم يسد هذا  العيني العقاري. ولكن بالرجوع للقواعد العامة في القانون املدني نجد أنه  

 النقص كلية، فيظل هناك بعض القصور الذي لم يعالج حتى اآلن. 

وعلى النقيض من ذلك فإذا كان املشرع في إمارة دبي قد عالج هذا القصور في قانون السجل العقاري، ولم يترك األمر الجتهاد  

يذية وال لتعليمات مرفقية، بل بادر وعالجه بموجب نص قانوني ـ كما سنرى اآلن، غير أن  من أحد بل ولم يتركه حتى لالئحة تنف

تعلق بتوقيت الدمج، فلم يحدد له توقيًتا معيًنا وما إذا كان من املمكن  
ُ
مشرع إمارة دبي قد وقع في ذات القصور التشريعي امل

أ العقارية،  في وحدتهم  الشيوع  يتزامن مع تسجيل تصرف شركاء  أن يكون بعد تسجيل تصرفهم على أن يكون  أن  ُيشترط  م 

؟
ً
 (2) مستقال

 ثانًيا: أثر إدماج الوحدات العقارية على الحقوق العينية التبعية املسجلة عليها:    

الصحائف   الحقوق على  تلك  يتم نقل  تبعية، فهل  العقارية قبل إدماجها حقوق عينية  الوحدات   على 
ً
قد يكون مسجال

 كانت لها من قبل؟  يبذات املرتبة الت الجديدة املدمجة

لإلجابة على هذا التساؤل يجب بحث أثر اإلدماج على الحقوق العينية التبعية مثل حقوق االرتفاق، والرهن الرسمي، كما  

 : ييأت

 ـ أثر اإلدماج على حقوق االرتفاق:1

تعلي في  وال  التنفيذية  الئحته  في  وال  املصري  العيني  السجل  قانون  في  يرد  الوحدات  لم  إدماج  أثر  تبين  أية نصوص  ماته 

العقارية على حقوق االرتفاق. لذلك يمكن تطبيق القواعد العامة لالرتفاق الواردة في القانون املدني، حيث تقض ي املادة رقم  

 .(3)بأن أحد أسباب انقضاء حقوق االرتفاق هو "اجتماع العقارين في يد مالك واحد" 1026

 
م، ص 2004املطابع األميرية بالقاهرة، عام  للش يء راجع كتاب تعليمات السجل العيني املصري، الصادر عن وزارة العدل املصرية، الهيئة العامة  (1)

33 . 
ملصري ـ  إال أن ذلك ال يمنع من القول إن املشرع في إمارة دبي وإن لم يتبن ذلك صراحة، فإنه أيًضا لم يمنعه صراحة أو ضمًنا كما فعل املشرع ا  (2)

الخيار متاًحا، كما سبق القول. وبذلك يكون مشرع إمارة دبي أكثر توفيًقا في مسلكه من املشرع املصري، الذي لم يتناول األمر من البداية مما يجعل  

 ثم يقوم بإصدار تشريع يحمل مرتبة أدنى يشكك في وجود هذا الخيار.   
من القانون املدني املصري على أن "تنتهي حقوق االرتفاق بانقضاء األجل املعين، وبهالك العقار املرتفق به أو العقار    1026حيث تنص املادة    (3)

ا تاًما، وباجتماع العقارين في 
ً
 يرجع أثره إلى املاض ي فإن حق االرتفاق يعود".املرتفق هالك

ً
 يد مالك واحد، إال أنه إذا زالت حالة االجتماع هذه زواال
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ادة السابقة إذا تحملت وحدة عقارية بحقوق ارتفاق لصالح وحدة عقارية أخرى، ثم اندمجت  وبذلك يمكن تطبيق نص امل

الوحدتين   هاتين  باجتماع  األولى  العقارية  الوحدة  على  املقرر  االرتفاق  حق  فينقض ي  واحدة،  عقارية  وحدة  فى  الوحدتان 

الخادم واملخدوم في ملكية  )الخادمة، واملخدومة( في يد مالك واحد، ألنه إذا كانت حقوق االرتفاق ت العقارين  نتهي باجتماع 

. ومنطقًيا أنه بانتهاء حق االرتفاق  (1) شخص واحد، فاألولى أن تنتهى الحقوق بدمج العقارين مًعا بحيث يكونان عقاًرا واحًدا

 يشطب هذا الحق من صحيفة الوحدة العقارية الجديدة تلقائًيا دون حاجة إلى طلب املالك. 

، والتي ألزمت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق  (2)للعقار السعودي  يمن نظام التسجيل العين   63ما قررته املادة  وهذا هو  

شطب هذه الحقوق تلقائًيا دون حاجة لطلب املالك، على أن تعود إذا أصبحت الوحدتان مرة أخرى في يد مالكين مختلفين  

 من الالئحة التنفيذية(. 63/2)املادة 

ه هي الصورة الوحيدة إلدماج الوحدات العقارية التي تكون إحداها محملة بحق ارتفاق. فقد تتحمل الوحدات  وليست هذ

العقارية املراد إدماجها بحقوق ارتفاق لصالح وحدات عقارية أخرى، أو تتحمل هذه الوحدات األخرى بحقوق ارتفاق لصالح  

وال في الئحته    يد نص يحكم هذه الحاالت في قانون السجل العين الوحدات العقارية موضوع اإلدماج. فعالوة على عدم وجو 

 التنفيذية وال في تعليماته، فقد خال القانون املدني هو اآلخر من حكم مثل هذه الحاالت. 

ولذلك نرى ضرورة تدخل املشرع ملعالجة هذا القصور التشريعي في نصوص قانون السجل العيني، بالنص على مادة تقض ي  

ألولى ـ حالة ما إذا كانت الوحدات العقارية املراد إدماجها محملة بحقوق ارتفاق لصالح وحدات أخرى، بعدم جواز  في الحالة ا 

ضمها إال إذا قبل أصحاب حقوق االرتفاق، أي مالك الوحدة العقارية املخدومة املقرر لصالحها حقوق االرتفاق، أو إذا لم  

. أما في الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كانت حقوق االرتفاق مقررة لصالح الوحدات  يترتب على هذا اإلدماج إضراًرا بهذه الحقوق 

العقارية املراد إدماجها، فال يجوز ضم هذه الوحدات العقارية لوحدات عقارية أخرى إال إذا قبل ذلك مالك الوحدات العقارية  

 العبء أو تشديد لاللتزام. املحملة بهذه الحقوق، أو إذا لم يترتب على هذا اإلدماج زيادة في 

 من الوضع في مصر؛ حيث إن املادة رقم  
ً
من قانون    20وعن الوضع في قانون السجل العقاري إلمارة دبي، فهو أفضل حاال

السجل العقاري قد عالجت أثر دمج الوحدات العقارية على الحقوق العينية التبعية جملة واحدة دون تفرقة، إال أننا نرى أن  

معالجتها جاءت قاصرة إذ سوت تلك املادة ـ كما سنرى ـ بين جميع الحقوق العينية التبعية املحملة بها الوحدات املراد دمجها.  

فهذه املعالجة غير دقيقة الختالف األثر في حالة الرهن الرسمي عن حالة حقوق االرتفاق. فاألمر بالنسبة لحقوق االرتفاق دقيق  

  
ً
حالة كون الوحدات العقارية املراد إدماجها محملة بحقوق ارتفاق لصالح وحدات أخرى غير الوحدات  في بعض الحاالت، مثال

 املراد إدماجها، فهذه الحالة تحتاج ملعالجة تفصيلية ألثر الدمج على حقوق االرتفاق. 

 

 

 
دكتورا  (1) رسالة  املصري،  التشريع  في  العيني  السجل  أبوالنجا،  إبراهيم  عام  هراجع  السفير،  مطابع جريدة  الحقوق،  كلية  ـ  اإلسكندرية  جامعة   ،

 . 168م، ص 1978
 هـ. 1423/ 2/ 11، بتاريخ 6بموجب األمر امللكي رقم م/والصادر  (2)
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 :(1)ـ أثر اإلدماج على الرهن الرسمي2

إحدى هذه الوحدات مثقلة برهن لغير مالك الوحدة األخرى، فالسؤال  وقد تكون صورة إدماج الوحدات العقارية بأن تكون  

 لوحدة عقارية واحدة من الوحدات  
ً
هل يمتد الرهن ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها على الرغم من كون الرهن مثقال

 املدمجة؟ 

التنفيذية وتعليماته قد خلت جميعها  ولإلجابة على هذا التساؤل ينبغي التنويه أن نصوص قانون السجل العيني والئحته  

العقارات   املثقل إلحدى  الرسمي  الرهن  العقارية على  الوحدات  أثر إدماج  املسألة، وبيان  من نص مباشر صريح ينظم هذه 

ليشمل ملحقات العقار، وبوجه خاص حقوق االرتفاق. غير أن    1036املندمجة. لكن القانون املدني قد مد أثر الرهن فى املادة  

الوحدات  هذ إدماج  فى حالة  ينبغي تشجيعه، خصوًصا  أمر  العقارية هو  الوحدات  إدماج  بإن  القول  من  يمنع  ال  التنظيم  ا 

 العقارية ذات املساحة املحدودة، وهو ما يحتاج إلى تنظيم خاص مفصل فى نطاق السجل العيني العقاري.

ى الوحدتين املراد إدماجهما محملة برهن واألخرى غير محملة.  األمر الذى يدفع إلى التفرقة بين حالتين: األولى: أن تكون إحد 

في هذه الحالة يمكن دمج الوحدتين وامتداد الرهن ليشمل الوحدة العقارية الجديدة كاملة، دون التوقف على موافقة الدائن  

األولى قبل الدمج، عالوة على اعتبار  أو الدائنين املرتهنين؛ لزيادة الضمان بالنسبة له أو لهم في مسطح أكبر من الوحدة العقارية  

 ضمنًيا منه المتداد الرهن ليشمل الوحدة املدمجة الجديدة. أما الحالة الثانية:  
ً
طلب دمج الوحدتين من املدين الراهن قبوال

الدائنين  موافقة  اشتراط  يمكن  أنه  نرى  الحالة  هذه  ففي  مستقل.  برهن  محملة  إدماجهما  املراد  الوحدتين  من  كل    فتكون 

، وهو  (2) املرتهنين على اإلدماج؛ ملا قد ينتج عن اإلدماج من اختالل في مراتب الرهون املقررة على كل من الوحدتين بعد اإلدماج

ما يمكن مواجهته ـ لتشجيع دمج الوحدات العقارية، باالتفاق بين الدائنين املرتهنين واملدين املرتهن بتحديد مراتب الرهون من  

، أو ترك األمر للمشرع لتحديده وفًقا ألسبقية وترتيب  (3) ب املحددة سلًفا في الوحدات العقارية قبل اإلدماججديد طبًقا للمرات

 هذه الرهون، أو منح السجل العيني العقاري آلية فعالة وملزمة لتسوية األمر بينهم وفًقا ملا يقرره القانون.  

إمارة دبي بالفعل مشرع  ما قرره  املا(4)وهو  "إذا    20دة رقم  ، حيث نصت  أنه:  العقاري إلمارة دبي على  من قانون السجل 

أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي واألخرى غير محملة بهذا الحق، امتد الحق العيني التبعي ليشمل  

دتين محملة بحق عيني  الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق على اإلدماج. أما إذا كانت كل من الوح

 
ق، ص  وينبغي التنويه في هذا املقام أن الفقه قد أجمع على جواز رهن الحصة الشائعة رهًنا رسمًيا، راجع في ذلك نبيل إبراهيم سعد، مرجع ساب (1)

    François Xavier Testu, op. cit. P. 57, 557 ، وكذلك من الفقه الفرنس ي:132
 . 173راجع في ذات الرأي إبراهيم أبوالنجا، مرجع سابق، ص  (2)
وهو ما فعله املشرع العراقي، حيث عالج مسألة تحديد مراتب الدين أو الرهن باالتفاق، وأخذ موافقة أصحاب هذه الحقوق على التوحيد، مع    (3)

،  1971لسنة  43من قانون التسجيل العقاري رقم  302املادة رقم  تعيين مرتبة كل حق فى حالة التزاحم باتفاق أصحاب تلك الحقوق، حيث نصت

على أنه: "إذا كانت العقارات املطلوب توحيدها مثقلة بحقوق رهن أو امتياز  1971/  5/  10، بتاريخ  1995واملنشور في الوقائع العراقية بالعدد رقم  

ة على التوحيد على أن تعين مرتبة كل حق في حالة التزاحم باتفاق أو كانت محجوزة فيجب أخذ موافقة أصحاب هذه الحقوق أو الجهة الحاجز 

 أصحاب تلك الحقوق مع املالك. 
من نظام التسجيل العيني للعقار، حيث فرق بين حالة الدمج بين وحدتين إحداهما محملة بحق   65وهو موقف املشرع السعودي أيًضا في املادة  (4)

تح محملة، وحالة  غير  واألخرى  تبعي  الوحدة عيني  ليشمل  التبعي  العيني  الحق  امتداد  األولى  الحالة  في  فقرر  عيني مستقل.  بحق  الوحدتين  ميل 

 الجديدة، أما الحالة الثانية فأوجب موافقة أصحاب الحقوق على اإلدماج.
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تبعي مستقل فيجب موافقة أصحاب الحقوق على اإلدماج". على أن "يتم تسجيل أي تعديل في الوحدة العقارية بالتجزئة أو  

 .(1)الدمج في السجل العقاري"

الحقوق    ولعل مشرع إمارة دبي قد تدارك هذا النقص الذي اعترى تشريع السجل العيني املصري، بنصه على أثر الدمج على 

العينية التبعية، خصوًصا حق الرهن الرسمي، حيث يشمله نص املادة السابقة دون حاجة إلى تفصيل كما هو الوضع بالنسبة  

 لحقوق االرتفاق.     

 تصرف األغلبية في العقار الشائع :  املطلب الثاني

 ويمكن تناول هذا املطلب من خالل بيان حكم تصرف األغلبية، ثم مدى إمكانية تسجيله، كما يأتي: 

: حكم تصرف أغلبية شركاء الشيوع في املال الشائع 
ً
  أوال

قد يأخذ التصرف الجماعي الصادر من الشركاء في املال الشائع صورة تصرف أغلبية الشيوع في كل املال الشائع، وتأخذ  

 . (2)الحالة حالة تصرف األغلبية في جزء مفرز من املال الشائع  حكم هذه

وإذا كان التصرف في جزء مفرز من املال الشائع أو في كل املال الشائع، فُيشترط أن يصدر من جميع شركاء الشيوع حتى  

ا في مواجهتهم
ً
، وقد يكون من  (4) ال الشائع، إال أنه قد تظهر ظروف تقتض ي التصرف في كل امل (3) يكون التصرف صحيًحا ونافذ

؛ لذلك خرج املشرع املصري عن األصل العام في وجوب موافقة جميع الشركاء في الشيوع على  (5) املستحيل توافر هذا اإلجماع

. وهذا االستثناء وإن أعطى ألغلبية كبيرة من الشركاء  (6) التصرف، وأعطى الحق في هذا التصرف ألغلبية الشركاء على الشيوع

 .(7) تقرر التصرف في املال الشائع، إال أنه أعطى األقلية الرافضة، الضمانات الكافيةأن 

مدني مصري على أن: "للشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع، أن يقرروا    832وبناًء عليه تنص املادة  

يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. وملن خالف من هؤالء حق الرجوع  التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن  

إلى املحكمة خالل شهرين من وقت اإلعالن. وللمحكمة عندما تكون قسمة املال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقّدر تبًعا  

 للظروف ما إذا كان التصرف واجًبا".

وم األغلبية  مصلحة  بين  يوفق  النص  هذا  أن  في  والواقع  سلطة  لألغلبية  فيجعل  بالتصرف،  يتعلق  فيما  األقلية  صلحة 

 . (8) التصرف ويجعل لألقلية سلطة الطعن فى قرار األغلبية

 
 من قانون السجل العقاري إلمارة دبي. 21املادة رقم  (1)
كل  (2) ـ  األردنية  الجامعة  ماجستير،  رسالة  مقارنة،  دراسة  ـ  الشائع  املال  في  التصرف  أبومغلي،  عبدهللا  مسعود  عزمي  راجع:  املعنى،  هذا  ية  حول 

 .20م، ص 1993الدراسات العليا، عام 
 . 87محمود خيال، مرجع سابق، ص  (3)
 . 114عبدالناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص  (4)

 . 171( حسن كيره، مرجع سابق، ص 5)

 .87( محمود خيال، مرجع سابق، ص 6)

 . 161( محسن عبدالحميد البيه، مرجع سابق، ص 7)

 . 130( مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص 8)
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واملتأمل بالنص يجد أن محل تصرف األغلبية ينصب على إنشاء التزام بنقل ملكية املال الشائع، إلى الغير، أو ترتيب حق  

فإن تصرف األغلبية، قد يرد على حق امللكية سواء انصب التصرف على امللكية ذاتها، أي  عيني آخر على العقار. وبناء عليه  

 .(1)الحق بكامل سلطاته من ملكية الرقبة واالستعمال، واالستغالل، أم اقتصر على بعض هذه السلطات فقط

ة أو باإلرادة املنفردة كالوصية أو  تتم دون مقابل، سواء تم بعقد كالهب   ي والجدير بالذكر استبعاد التصرفات القانونية الت

الوقف، من نطاق تطبيق املادة املذكورة؛ ألنه وبأي حال ال يجوز أن يضار شركاء األقلية من التصرف، وإال استعملوا حقهم في  

ذكورة.  ، وال يخفى ضرر التصرفات بدون مقابل ما يستوجب استبعادها من نطاق تطبيق املادة امل832املخالفة املقررة باملادة  

 .(2) أما إذا كان التصرف بمقابل، فإنه يخضع لحكم هذه املادة سواء إذا كان قد تم من خالل عقد أو باإلرادة املنفردة

افر الشروط اْلتيةوجوب تسجيله،  يوبناء على ما تقدم، فإن صحة ونفاذ تصرف تلك األغلبية ـ وبالتال    :(3) يستلزم تو

افر أسباب قوية ت  ستدعي التصرف فى العقار الشائع:الشرط األول: تو

،  (4)يجب أن يستند التصرف إلى أسباب قوية، كأن يكون التصرف في مصلحة الجميع، أو كأن يكون التصرف صفقة رابحة

الشائع أو  ، أو إذا كان الشركاء في حاجة إلى االقتراض إلصالح املال  (5) هو عليها متعذًرا  يحالته الت  يأو أن يكون استغالل املال ف

الحالة األخيرة االقتراض ورهن املال الشائع  (6)إلدخال تحسينات عليه أو جعل استغالله ممكًنا، فلهم في هذه  ؛ لزيادة غلته 

 .(8) ، وبذلك تكون طريقة أفضل الستغالل املال الشائع(7) ضماًنا للقرض

سباب قوية ال تستدعي التصرف في كل العقار  وكالتصرف في العقار الشائع كله التصرف في جزء مفرز منه، فقد تقوم أ

الشائع، بل التصرف في جزء مفرز منه فقط، ويتعذر إجماع الشركاء على التصرف في هذا الجزء؛ فيجوز لألغلبية التصرف  

 .(9)فيه، من باب أولى

تستدعي تصرف األغلبية   يلت هذا ولم يتطرق القانون املدني املصري، وال غيره من التشريعات املقارنة صراحة إلى األسباب ا

 ، بل تركوا األمر في تقدير توافرها لرقابة القضاء.  (10)في املال الشائع

 
 . 119( راجع نواف مخيط عبدهللا املطيري، مرجع سابق، ص 1)

 . 128راجع نواف مخيط عبدهللا املطيري، مرجع سابق، ص ( 2)

، 758وما بعدها، وعبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص    161( انظر في ذلك بالتفصيل محسن عبدالحميد البيه، مرجع سابق، ص  3)

الشيوع عن طريق تصرف أكثرية الشركاء في    . وراجع في تلك الشروط سواء عامة أو خاصة موضوعية أو شكلية، نعيم العتوم، بحث في: إزالة 759

ـ دراسة تحليلية ناقدة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية ـ   2019كامل العقار في إطار قانون امللكية العقارية األردني لعام  

 دها.  وما بع 207م، ص 2020، عام 4، العدد رقم 47عمادة البحث العلمي وضمن الجودة، املجلد  

 .162( مثال وارد في محسن عبدالحميد البيه، مرجع سابق، ص 4)

 . 18( مثال وارد في عزمى مسعود عبدهللا أبومغلى، مرجع سابق، ص 5)

 .152( حالة أخرى واردة في منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص 6)

البدراوى، مرجع سابق،7) في كل من: عبداملنعم  ،  114، وعبدالناصر توفيق العطار، مرجع سابق، ص  167ص    ( حول فوائد هذه الحالة انظر 

 . 130ومصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص 

 . 162( راجع محسن عبدالحميد البيه، مرجع سابق، ص 8)

 . 162، ومحسن عبدالحميد، مرجع سابق، ص 758( راجع في هذا املعنى كل من: عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 9)

 . 21املعنى عزمى مسعود عبدهللا أبومغلى، مرجع سابق، ص  ( في ذات10)
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افقة أغلبية الشركاء املالكة ثالثة أرباع العقار الشائع: يالشرط الثان  : مو

إذا كان اإلجماع متعذًرا للتصرف في العين الشائعة أو في جزء مفرز منها، فيلزم التسامح في شرط اإلجماع واالكتفاء بأغلبية   

 .(1)كبيرة، تحقيًقا ملصلحة الشركاء

، (2)لذلك اشترط املشرع وجوب أن يصدر التصرف من أغلبية خاصة هي من يملكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع

وهذه األغلبية هي أغلبية ملكية حصص العقار الشائع، بصرف النظر عن عدد مالك هذه الحصص، الذي يمكن أن يكون  

 
ً
ا واحًدا. واألغلبية إذ تباشر هذا الحق، فإنما تباشره نيابة عن األقلية وأصالة عن نفسها.  (3)كبيًرا أو قليال

ً
، بل قد يكون شريك

 .(4) لتالية ـ ال يكون لألغلبية أن تقوم بتنفيذ قرارهاوإن لم يتم اإلعالن ـ الخطوة ا

 الشرط الثالث: وجوب إعالن األقلية:

. وغير املوافق على التصرف له حق الطعن في القرار خالل شهرين  (5)ويجب لنفاذ قرار األغلبية إعالن هذا القرار إلى األقلية

 .(7) التصرف في حق الجميع". "فإذا مضت هذه املدة دون طعن نفذ  (6)من يوم إعالنه

لذلك مهما كانت األغلبية التي ترغب في التصرف، فلألقلية على املال الشائع حقوق مثل حقوق األغلبية، وعليه ولرعاية  

مصالح األقلية أوجب املشرع على األغلبية إعالن التصرف إلى األقلية. فإذا لم يتم اإلعالن، خالل املدة املذكورة، فال يكون قرار  

ا في حق األقلية
ً
 .(8) التصرف نافذ

 
 . 162، ومحسن عبدالحميد البيه، مرجع سابق، ص 758( راجع في ذلك كل من عبدالرزاق أحمد السنهورى، مرجع سابق، ص 1)

رحمن، مرجع سابق،  ، ومحمد شريف عبدالرحمن أحمد عبدال152( راجع في مناقشة هذا الشرط منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  2)

من القانون املدنى على أنه ..... خول   832. وهو ما قضت به محكمة النقض قائلة إن: "النص في املادة  171، وحسن كيرة، مرجع سابق، ص  463ص  

باقي شركائهم أصحاب األقلية أغلبية الشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى 

 . 261ق   1263ص  36، مجموعة أحكام النقض، س 1985/ 12/ 31قضائية، جلسة   51لسنة  1531.."، نقض مدني مصري في الطعن رقم 

 . 163( محسن عبدالحميد البيه، مرجع سابق، ص 3)

 . 19( عزمي مسعود عبدهللا أبومغلي، مرجع سابق، ص 4)
(5) Anthony Bem, Vente de biens en indivision par un indivisaire représentant les deux tiers des droits indivis, Publié 

le 24/06/2015 Sur Le Site: https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/vente-biens-indivision-indivisaire-representant-

15540.htm    6/2022/ 25، تم االطالع بتاريخ .  

من القانون املدنى على أنه ...... مفاده أن املشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين   832( وتطبيًقا لذلك قضت محكمة النقض بأن: "النص في املادة  6)

أنه اشترط لذلك يملكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب األقلية إال  

 لدى أي منهم كان له حق االعتراض عليه أمام املحكمة خالل شهرين من وقت إعالنه به"، را
ً
جع نقض إعالن هؤالء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبوال

 . 1263ص   261ق  36، مجموعة أحكام النقض، س 31/12/1985قضائية، جلسة  51لسنة  1531مدني مصري في الطعن رقم 

ية،  ي ذات املعنى، فالح سفيان، بيع العقارات اململوكة على الشيوع في القانون املدني الجزائري، األكاديمية للدراسات االجتماعية اإلنسان، وراجع ف

 . 149م، ص 2019، جانفي 21جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ـ قسم العلوم االقتصادية والقانونية، العدد رقم 

 . 167سابق، ص ( عبداملنعم البدراوي، مرجع 7)

 . 152( منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص 8)

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/vente-biens-indivision-indivisaire-representant-15540.htm
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/vente-biens-indivision-indivisaire-representant-15540.htm
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وعن كيفية اإلعالن، فلم يحدد النص طريقة معينة لإلعالن، وطبًقا للقواعد العامة، يمكن أن يكون اإلعالن بأية طريقة  

كورقة على يد محضر، أو كتاب مسجل أو غير مسجل، أو إخطار شفوي، ويقع عبء إثباته على األغلبية. لذلك نرى ضرورة  

 شرع األغلبية أن يتم اإلعالن بالطرق الرسمية فقط ـ كما سنرى الحًقا. إلزام امل

"ومؤدى ذلك أيًضا أن املعول عليه في انفتاح ميعاد االعتراض على قرار األغلبية هو بإعالنهم أصحاب األقلية به مما ال   

 . (1) رى ولو كانت قاطعة"يغني عنه اإلعالن الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب األقلية بهذا القرار بأي طريقة أخ

وللمحكمة وهي في سبيل تحقيقها توافر األسباب القوية التي تستدعي التصرف في العين الشائعة أو جزء مفرز منها، إذا لم  

. وإذا طعن البعض في القرار، ورأت املحكمة إمكان قسمة العقار بدون ضرر  (2) تقتنع بها، حق إلغاء قرار األغلبية بالتصرف

 . (3) لشركاء أو رأت تجنيب نصيب املعترض، قضت بذلكبمصالح ا

أما إذا وجدت املحكمة أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء، فإنها تبحث في قرار األغلبية وفي توافر األسباب القوية التي  

كًنا إال بإجماع الشركاء  تبرره. أما إذا لم تجد من الظروف ما يبرر التصرف، فإنها تلغي قرار األغلبية، وال يكون التصرف بعدها مم

 .(4)عليه

في   األغلبية  إليها  ارتكنت  التي  باألسباب  األقلية، وتستهدي  واعتراض  بالتصرف  األغلبية  بين قرار  وازن 
ُ
ت هذا  في  واملحكمة 

إلى إلغاء التصرف، واملبررات التى يستند إليها املعترض، لتنتهي إما إلى الحكم بصحة القرار ونفاذه رغم معارضة األقلية، وإما  

 .(5) القرار

ا في حق الغير، إما لعدم اعتراض أحد من األقلية، وإما بعد عرض  
ً
ويصبح التصرف الصادر من أغلبية الشركاء نهائًيا ونافذ

 .(6) األمر على املحكمة وصدور حكم بإقرار التصرف

الشائع   املال  في  الشركاء  أغلبية  اإلماراتي  املشرع  يمنح  لم  اآلخر،  الجانب  اإلماراتي حق  وعلى  املدنية  املعامالت  قانون  في 

التصرف في كل املال الشائع، ونرى أن هذا املسلك غير محمود؛ حيث يؤدي إلى عدم استغالل العقار الشائع بطريقة أمثل.  

ولعل ما دفع  ولكن املشرع اإلماراتي نظم أعمال اإلدارة غير املعتادة من قبل مالكي ثالثة أرباع املال الشائع كاملشرع املصري.  

 املشرع اإلماراتي إلى ذلك هو تنظيم بعض الصور الخاصة للملكيات الشائعة بقوانين خاصة ـ كما سبق القول.   

 ثانًيا: مدى إمكانية تسجيل تصرف أغلبية شركاء الشيوع فى املال الشائع:

ويدق األمر حينما ينصب التصرف على عقار، وال يعترض األقلية على هذا التصرف رغم إعالنهم به، لكن لم يأخذ اإلعالن  

 .(7) الشكل الرسمي. في هذه الحالة لم يضع املشرع الحل لشهر التصرف، على الرغم من نفاذه، في قانون السجل العيني

 
 .  1263ص  261ق  36، مجموعة أحكام النقض، س 1985/ 12/ 31قضائية، جلسة  51لسنة  1531( راجع نقض مدني مصري في الطعن رقم 1)

 . 759( عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 2)

 ولكن ُيالحظ أن القسمة هنا تتم قضائية، على الرغم من بدايتها إرادًيا بالتصرف اإلرادي. . 167( عبداملنعم البدراوي، مرجع سابق، ص 3)

 .100، 99م ، ص 2006( حول هذا املعنى راجع: أحمد السعيد الزقرد، حق امللكية، املكتبة العصرية، عام 4)

 .153،  152( راجع منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص 5)

 . 153رجع سابق، ص ( منصور مصطفى منصور، م 6)

: نعيم العتوم، مرجع سابق، ص اإال أن املشرع األردني قد عالج هذا األمر بإلز  (7)
ً
 . 213، 212م األغلبية إعالن األقلية، راجع في ذلك تفصيال
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ية الشركاء في كل املال الشائع أو في جزء مفرز منه في مادتين من الالئحة  غير أن كل ما ورد هو تنظيم تسجيل تصرف أغلب

من القانون املدني السابق    832وهي ترديد لنص املادة    168التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، األولى منهما هي املادة  

النحو الوارد باملادة السابقة يوجب مطالبتهم  وتنص على أن: "تصرف املالك على الشيوع على    169ذكرها. أما الثانية املادة  

بتقديم صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر بصحة ونفاذ هذا التصرف في مواجهة األقلية )باقي الشركاء(، أو إدخال األقلية  

ا في اإلجراءات كمصادقين ومن قبيل البيع لحصتهم في ملكية العقار املباع"
ً
 .(1)طرف

الصادر بصحة ونفاذ التصرف، في حين لم    ي أن املشرع الالئحي لم يعالج إال حالة شهر الحكم النهائواملتأمل بالنص يجد  

يذكر شيًئا مطلًقا عن حالة عدم االعتراض ورفع األمر للمحكمة املختصة. وهي الحالة التى يتحصن وينفذ بها التصرف أيًضا،  

 وهي الحالة االتفاقية محل البحث.

بة إثبات هذه الحالة؛ لورود النص على أن اإلعالن يكون بأية طريقة، سواء رسمية أو غير رسمية.  ولعل ذلك يرجع إلى صعو 

والطريقة األخيرة لإلعالن هي التي ينتج عنها مشكلة في تسجيل مثل هذا التصرف. وفي كل الحاالت فإن عبء إثبات اإلعالن يقع  

 .(2) على عاتق األغلبية

 أو بأي طريقة غير رسمية ـ ومرور املدة املذكورة باملادة  فبعد إعالن أو إخطار األقلية ب
ً
قرار التصرف ـ بطريقة شفوية مثال

ا. 832
ً
 مدني دون تظلم األقلية من التصرف، يصبح بذلك التصرف صحيًحا ونافذ

يستطيع األغلبية إثبات  إال أنه قد يحدث أال يدخل األقلية كمصادقين على التصرف ـ كما ورد بعجز املادة املذكورة، وال  

اإلعالن الشفوي لألقلية، لتقديمه للمأمورية املختصة لشهر التصرف. األمر الذي يقتض ي ضرورة إعادة اإلعالن مرة أخرى  

 بطريقة رسمية. وهو ما يجعل إطالق نص املادة ألي طريقة من طرق اإلعالن غير ذات جدوى، عالوة على استحالة تفعيل نصها. 

يع اإلماراتي لم يعالج حالة تصرف األغلبية في كل املال الشائع، إال أنه عندما عالج أعمال اإلدارة غير املعتادة  وإذا كان التشر 

التي تتطلب ذات األغلبية ـ ثالثة أرباع العقار الشائع ـ اشترط أن يكون إبالغ باقي الشركاء بإعذار رسمي. وإن كانت تلك طريقة  

راتي مناسبة، فإن هذا التناسب يفضل أيًضا إذا قرر املشرع اإلماراتي التصرف بأغلبية شركاء  اإلعالن املقررة بالتشريع اإلما

 العقار مثلما فعل في حالة اإلدارة غير املعتادة.   

وال الئحته التنفيذية نصت على تنظيم هذا    ي ، فال قانون تنظيم الشهر العقار 832وإن كان هذا هو مقتض ى نص املادة  

، غير املادة 
ً
 من الالئحة التنفيذية السابق ذكرها.  169األمر، تنظيًما متكامال

، هو تنظيم قاصر  ي والجدير بالذكر أن تنظيم املشرع لتسجيل هذه الصورة في الالئحة التنفيذية لقانون الشهر العقار 

النهائ الحكم  شهر  حالة  على  اقتصر  شهر    يحيث  حالة  يعالج  ولم  التصرف،  ونفاذ  بصحة  املختصة  املحكمة  من  الصادر 

قانون السجل العيني وال   يالتصرف ذاته فى حالة عدم اعتراض األقلية بطريقة تفصيلية. عالوة على عدم ورود نص مماثل ال ف

 ر غير ذي جدوى.الئحته التنفيذية، ما يجعل البحث عن حلول فى قانون الشهر العقاري والئحته هو اآلخ

مدني مصري بخصوص طريقة اإلعالن، بحيث    832على املشرع املصري سرعة التدخل لتعديل املادة    يلذلك نرى أنه ينبغ 

 يكون بالطرق الرسمية فقط وال يعتد بغيره من الطرق الشفوية أو غير الرسمية. 

 
 .119( انظر في ذلك تعليمات مصلحة الشهر العقاري، مرجع سابق، ص 1)

 . 100( أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص 2)
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ال عيني والئحته التنفيذية؛ لعدم كفاية التنظيم  كما نرى ضرورة تنظيم هذا األمر أيًضا بطريقة كاملة فى قانون السجل 

السجل العيني أكثر تحصيًنا للحقوق    يالنظامين. فطريقة الشهر ف  يالوارد بقانون الشهر العقاري، والختالف أسلوب الشهر ف

قة التسجيل  قانون السجل العيني، وإيراد طري  ينظام الشهر الشخص ي؛ لذا وجب تنظيم هذه املسائل تنظيًما دقيًقا ف  يمنها ف

 . (1) حالة عدم اعتراض األقلية بصورة تفصيلية، وما على املأموريات عمله يف

االجتماعي   التطور  ملتطلبات  استجابة  الشائع؛  العقار  في  التصرف  صور  من  الصورة  هذه  تنظيم  تم  فقد  ذلك  وعلى 

اململوكة ملكية شائعة في كافة ربوع البالد،   واالقتصادي. فمن غير املعقول اآلن أن نمنع تعظيم االستفادة من الثروة العقارية

بسبب تعنت األقلية في الشيوع، خصوًصا مع منحهم فرصة إبداء اعتراضهم، منًعا من استغالل األغلبية، ووجود ضمانة قوية 

غ وسيلة  بأنه  وصفه  دون  يحول  ال  الضمانة  هذه  وجود  ولعل  القضائية.  الرقابة  في  تتمثل  املصلحتين  بين  الترجيح  ير  هي 

 . (2)قضائية

ومن هنا نرى التأكيد على ضرورة إكمال النقص التشريعي الوارد في قوانين الشهر العقاري املصريـ  خصوًصا قانون السجل  

العيني، بصورة تتناغم فيها هذه التشريعات مع القانون املدني. فما قوانين الشهر غير امتداد لآلثار املترتبة عن تطبيق القانون  

 املدني.

 

 خاتمة ال

في   املصري  التشريع  يختلف  ولكن  متعددة،  العقاري  الشيوع  إنهاء حاالت  أن  البحث  هذا  في  السابق  العرض  من  يتضح 

معالجتها عن التشريع اإلماراتي، وبالتالي يمتد هذا االختالف ليشملـ  ليس فقط التشريعات املدنية، بل تشريعات السجل العيني  

وعلى الرغم من هذا االختالف إال أن مصادر اإلنهاء غير القضائي تتمثل ـ في التشريعين ـ في    العقاري في كل من النظامين أيًضا.

القسمة االتفاقية، والتصرف، وإن اختلفت األحكام والحاالت في كل منهما. وقد أدى هذا االختالف إلى قصور كل من التشريعين  

 ه إلى إظهار العديد من النتائج، والتي من أهمها ما يأتي:املصري واإلماراتي في معالجة بعض املسائل، والذي أدى بدور 

: عدم تعريف املشرع لحالة الشيوع ألجأ الفقه والقضاء إلى وضع تعريف لها، غير أن هذا اإلبهام في تعريف حالة الشيوع  
ً
أوال

املشكالت والتخبط في معالجة    قد امتد ليشمل معالجة أحكام حالة الشيوع ذاتها، بما فيها إنهاءها. وأدى ذلك إلى العديد من 

أحكام القسمة العقارية االتفاقية حتى في إطار تعريفها، حيث أصبح هناك أحكام تخص الوضع قبل القسمة، والوضع بعدها  

نهي حالة الشيوع العقاري.
ُ
 في بعض حاالت التصرف العقاري التي قد ت

 
 ( حيث إن العمل قد جرى أثناء مراجعة ملكية املتصرفين، قصر التعامل على حصص املتصرفين فقط، مهما بلغت. 1)
كنة، وخصوًصا إعالن األقلية، وتحقيق مدى التوازن بين األقلية واألغلبية في يد مأ  (2)

ُ
 أكثر وأكثر إذا وضعنا تلك امل

ً
مور الشهر ويكون األمر فعاال

 .Avocats Picovschi - avocats au Barreau de Paris, op, cit كاتب العدل، راجع:العقاري أو 

 إدارًيا سواء في مصر أو في اإلمارات؛ حيث سيوف
ً
 من كونه عمال

ً
مر الوقت ر األ ، وتتأكد تلك الفاعلية إذا أسبغنا على عمله هذا الطابع القضائي بدال

، وما 443، مرجع سابق، ص  للدكتوراهوالجهد والعناء في اللجوء للقضاء للمواءمة بين مصالح األغلبية واألقلية، راجع في ذلك بالتفصيل، رسالتي  

القانون  بين  ـ دراسة مقارنة  العيني  السجل  نظام  إلى  الشخص ي  الشهر  نظام  أمير، مشكالت تحول مصر من  املصري    بعدها، وخالد عبدالعاطي 

 ، وما بعدها. 289م، ص 2017، جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق، عام هوالقانون الفرنس ي والفقه اإلسالمي، رسالة دكتورا

https://www.avocats-picovschi.com/
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كام القانون املدني وقانون الوالية على املال في مصر وقانون  ثانًيا: إذا كانت أحكام إنهاء حالة الشيوع العقاري تخضع ألح

املعامالت املدنية وقانون األحوال الشخصية في اإلمارات، فإن إثبات آثارها بالنسبة لشركاء الشيوع، وبالنسبة للغير يخضع  

 ألحكام قوانين الشهر العقاري، وخصوًصا قانون السجل العيني العقاري موضوع البحث. 

عد القسمة العقارية االتفاقية من أسهل وأفضل الطرق على اإلطالق إلنهاء حالة الشيوع العقاري، ولكن مع توفير  
ُ
ا: ت

ً
ثالث

 الضمانات القانونية والعملية للقسمة االتقافية وحاالتها على النحو الوارد في التوصيات. 

إلى تعطيل إنهاء حالة الشيوع العقاري سواء في حالة    رابًعا: وجود قصور تشريعي في معالجة حالة الشيوع العقاري، أدى

 القسمة االتفاقية، أو في حالة تصرف شركاء الشيوع، كوسائل إلنهاء حالة الشيوع العقاري بغير الطريق القضائي. 

وراء استمرارها    خامًسا: إذا كانت حالة الشيوع العقاري تنشأ ـ في الغالب ـ من واقعة الوفاة وبالتالي امليراث، إال أن السبب

وبقائها مدة طويلة من الزمن يكمن في املعوقات القانونية والعلمية، والواردة سواء في التشريعات املدنية كحالة نقض القسمة،  

أو في تشريعات الوالية على املال كنقض القسمة أو فسخها أو إبطالها عند اإلخالل بالضمانات املقررة للقصر، أو في التشريعات  

 ية كعدم معالجة أثر القسمة االتفاقية سواء عند دمج الوحدات العقارية أو عند التصرف فيها بأغلبية كبيرة.     العقار 

سادًسا: لقد أدى عدم الربط بين حالة الشيوع عموًما، وبين تشريعات السجل العيني العقاري إلى اللبس والغموض والخلط  

ا سواء في صورة القسمة أو في صورة التصرف القانوني، وقد أثر ذلك في تناول  في حالة إنهاء الشيوع العقاري، وكيفية إجرائه

األبحاث األكاديمية للشيوع، فتناول أغلبها الشيوع في صورته العامة دون تخصيص لصورة الشيوع العقاري، إضافة إلى تناولها  

 ى حالة الشيوع العقاري وباألخص على إنهاءها. في ضوء التشريعات املدنية فقط دون بحث دور التشريعات العقارية وتأثيرها عل

 التوصيات واملقترحات 

إنهاء حالة   ــــــــ عامة، وتفصيل أحكامها بطريقة تساعد على  التشريعي ملعالجة حالة الشيوع العقاري  التدخل  : سرعة 
ً
أوال

تبار تناول تلك األحكام في ضوء الشيوع العقاري بالطرق غير القضائية بسرعة ودقة أكثر، بصفة خاصة. مع الوضع في االع

األحكام   فيها  تتناغم  وبطريقة  بالعقارات،  املتعلقة  األحكام  لخصوصية  العقاري؛  الشهر  أنظمة  في  املقررة  التسجيل  قواعد 

 املوضوعية لحالة الشيوع مع قواعد التسجيل. 

ي أن تتم تلك القسمة تحت بصيرة دوائر  ثانًيا: ضرورة وضع ضمانة مهمة عند القسمة ـ حتى ولو اختار الشركاء طريقتها، وه

 التسجيل العقاري، بل وعن طريق خبرائها املساحيين واملهندسين؛ ضماًنا ملنع وقوع الغبن، وبالتالي تفادي نقضها. 

ا: ضرورة إلغاء النص املتعلق بنقض القسمةـ  في القانون املدني املصري، وبفسخهاـ  في قانون املعامالت املدنية اإلما
ً
راتي،  ثالث

 الستقرار القسمة واملراكز القانونية الناتجة عنها، وبالتالي تدعيم إنهائها، مع وضع الضمانات التي تكفل  
ً
حيث ُيعد أمًرا مقبوال

 ذلك. 

رابًعا: إن حالة قسمة عقار ناقص األهلية، ورقابة محكمة األسرة لشئون الوالية على املال في التشريع املصري ومحكمة  

ة في التشريع اإلماراتي على عقد القسمة، ثم إضافة ضمانة رقابة دوائر التسجيل ومأمورياتها على هذا العقد  األحوال الشخصي

مثل بذاتها حالة ال يجب الطعن عليها، ولزوم التصريح بالقسمة مع توافر تلك الضمانات. مع إبقاء  
ُ
وكيفية إجراء القسمة، ت

 سبب القصر، وفًقا لحكم القواعد العامة.  حق ناقص األهلية في طلب إبطال العقد بعد زوال
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الكاشفة، بما فيها القسمة العقارية ضمن   أو  التصرفات املقررة  إمارة دبي بمعالجة وإضافة حالة  خامًسا: نهيب بمشرع 

 التصرفات الواجب تسجيلها وفًقا ألحكام قانون السجل العقاري، كما فعل املشرع املصري. 

ري تعديل مسلكه في شأن معالجة دمج الوحدات العقارية الشائعة وغيرها، بطريقة صريحة  سادًسا: يتعين على املشرع املص 

، ثم  
ً
تسمح بدمجها عند التصرف الذي تؤول به الوحدة العقارية إلى املالك الجديد، وال ينتظر حتى يتم نقل ملكيتها إليه أوال

 يطلب الدمج العقاري.

لعقارية ـ اململوكة ملكية شائعة إلى غيرها من الوحدات األخرى، على الحقوق  عالوة على ضرورة معالجة آثار دمج الوحدات ا

العينية التبعية املثقل بها الوحدات املندمجة، وبطريقة تتناسب مع طبيعة كل حق من الحقوق، مثل حق االرتفاق والرهن  

 الرسمي. 

بخصوص طريقة إعالن أغلبية مالك    ي مدنى مصر   832سابًعا: نهيب باملشرع املصري سرعة التدخل لتعديل نص املادة  

الشيوع العقاري إلى األقلية، بحيث يكون بالطرق الرسمية فقط ـ كما فعل املشرع اإلماراتي في حالة اإلدارة غير املعتادة ـ وال  

قار الشائع بطريقة  تنظيم تصرف أغلبية الشركاء على الشيوع في الع  ييعتد بغيره من الطرق الشفوية أو غير الرسمية. كما ينبغ 

كاملة فى قانون السجل العيني والئحته التنفيذية؛ لعدم كفاية التنظيم الوارد بقانون الشهر العقاري الشخص ي، وإيراد طريقة  

 التسجيل فى حالة عدم اعتراض األقلية بصورة تفصيلية، وما على املأموريات عمله في تلك الحالة. 

لك الحالة ضمن حاالت إنهاء الشيوع العقاري في قانون املعامالت املدنية، بحيث تتحقق  ت  بإدراج  يتاإلماراكما نوص ي املشرع  

 الفائدة املرجوة من العقار والسماح باستغالله االستغالل األمثل في مواجهة تعنت األقلية، مع وضع الضمانات املناسبة لهم. 

انونية التي تتناول حالة الشيوع العقاري بصفة خاصة،  ثامًنا: ضرورة الحث على تدعيم الدراسات واألبحاث األكاديمية الق

وكيفية إنهائها؛ فعالوة على قلة تلك الدراسات واألبحاث، فقد تناولت بعضها صور إنهاء حالة الشيوع بطريقة ال تسمح بتغطية  

ب لتنظيم إنهاء حالة  املوضوع بطريقة تفصيلية واضحة ووضع الحلول املناسبة لها، ما أدى إلى عدم وجود تصور تشريعي مناس

 الشيوع العقاري بدقة أكثر، وبحلول أسرع وأنجز تضفي على تلك الحالة من االستمرار الذي أصبحت سمة فيها ال التأقيت. 

    

 قائمة املراجع 

: املراجع باللغة العربية: 
ً
 أوال

 ـ املراجع العامة: 1

العينية األصليةـ أحكامها ومصادرها، منشأة املعارف باإلسكندرية،  حسن كيره، املوجز في أحكام القانون املدني ـ الحقوق   •

 م. 1994عام 

 م. 2004عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني ـ الجزء الثامن، عام  •

 م.1978عبداملنعم البدراوي، حق امللكية بوجه عام وأسباب كسبها، مكتبة سيد عبدهللا وهبه، عام  •

 م. 1956دراوي، شرح القانون املدني في الحقوق العينية األصلية، دار الكتاب العربي، عام عبداملنعم الب •
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محسن عبدالحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة لاللتزامات ـ مصادر االلتزام ـ الجزء األول: املصادر اإلرادية، مكتبة الجالء  •

 م. 2004الجديدة، عام 

ا • في  امللكية  البيه،  عام  محسن عبدالحميد  باملنصورة،  الجديدة  الجالء  مكتبة  أحكامها وأسباب كسبها،  ـ  املصري  لقانون 

 م. 2002ـ  2001

 م.2007محمد شريف عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، حق امللكية، دار النهضة العربية، عام  •

 م. 2010ام محمد وحيد الدين سوار، حق امللكية في ذاته في القانون املدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع •

 م.1978محمود جمال الدين زكي، الوجيز في الحقوق العينية األصلية، مطبعة جامعة القاهرة، عام  •

القاهرة، عام   • املصري، مطبعة جامعة  املدني  القانون  العامة لاللتزامات في  النظرية  في  الوجيز  الدين زكي،  محمود جمال 

 م. 1978

 م. 1992جامعة القاهرة، عام محمود خيال، الحقوق العينية األصلية، مطبعة  •

 م. 1985مصطفى محمد الجمال، نظام امللكية، شركة سعيد رأفت للطباعة، عام  •

 م.1965منصور مصطفى منصور، حق امللكية في القانون املدني املصري، مكتبة عبدهللا وهبه، عام  •

 م. 1995, عام نبيل إبراهيم سعد, النظرية العامة لاللتزام ـ الجزء األول, دار النهضة العربية •

 م. 2002نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية األصلية ـ أحكامها ومصادرها، منشأة املعارف باإلسكندرية، عام  •

 ـ املراجع املتخصصة: 2

 م. 1996ادوار عيد، األنظمة العقارية )التحديد والتحرير ـ السجل العقاري(، دار الكتاب املصري اللبناني، عام  •

 م.2009العساف, السجل العقاري, منشورات الحلبي الحقوقية, عام تيسير عبد هللا   •

عبداملجيد الحكيم، دراسة في قانون التسجيل العقاري العراقي ـ مع املقارنة بقوانين البالد العربية التي تتبع نظام السجل   •

عهد البحوث والدراسات العربية ـ قسم  العقاري، الجزء األول ـ السجل العقاري، املنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ـ م

 م.1973البحوث والدراسات القانونية والشرعية، عام 

 م. 1996محمد املنجي، موسوعة الدعاوى العمالية ـ دعوى القسمة، منشأة املعارف باإلسكندرية، عام  •

 ـ البحوث واملقاالت: 3

األ  • القسمة، وزارة  بعنوان:  إبراهيم سالمة، بحث  ـ قطاع  إبراهيم عبدالحميد  الكويتية  الثقافية، مجلة  الش يء  وقاف  ون 

 م. 2011هـ ـــ 1432الوعي اإلسالمي الكويتية، اإلصدار الرابع والعشرون، عام 

ـ مجلة قضايا معرفية، املجلد   • ـ بن غربي أحمد حمزة، طرق قسمة امللكية الشائعة، جامعة الجلفة  ،  2بن مداني عيشة 

 م. 2021، عام 6العدد رقم 
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شبل، بحث في: انقضاء الشيوع بالقسمة القضائية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين ـ كلية الحقوق، املجلد  جابر مهنا   •

 م. 6/2014، بتاريخ  3ـ اإلصدار رقم   16رقم 

رمضان قنفود، صور اإلدارة املعتادة للمال الشائع من قبل أغلبية الشركاء في القانون املدني الجزائري، جامعة يحيى فارس   •

 م. 2022، عام 2، العدد 8دية، مخبر السيادة والعوملة ـ مجلة الدراسات القانونية صنف )ج(، املجلد بامل

ا ـ دراسة فقهية قانونية مقارنة، جامعة يحيى   •
ً
 وتصرف

ً
 واستغالال

ً
صحراوي غريب، امتيازات املالك على الشيوع استعماال

 م. 2019لقانونية، املجلد الخامس، العدد الثاني، عام فارس باملدية، مخبر السيادة والعوملة ـ مجلة الدراسات ا

عبداملجيد رحابي، بحث بعنوان: ضوابط القسمة االتفاقية للعقارات على ضوء التشريع الجزائري واملقارن، مجلة الحقوق   •

 م. 2018عام ، يونيه 10والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد رقم 

فالح سفيان، بيع العقارات اململوكة على الشيوع في القانون املدني الجزائري، األكاديمية للدراسات االجتماعية اإلنسانية،   •

 م. 2019، جانفي  21جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ـ قسم العلوم االقتصادية والقانونية، العدد رقم 

الص  • األحكام  تنفيذ  عبدالنور، صعوبات  واإلدارية  قندس ي  القانونية  للدراسات  املنارة  مجلة  القضائية،  القسمة  في  ادرة 

 م.2021بالرباط، العدد الخاص: املنازعات القضائية، عام 

مريم تومي، بحث في: قسمة املال الشائع في القانون املدني الجزائري، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، جامعة   •

 م.2016، مارس 45لجزائر(، العدد رقم باجي مختار ـ عنابة )ا

نادية عبدالعالي كاظم، أثر قسمة املال الشائع: دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقوانين العربية، مجلة جامعة الشارقة   •

 م. 2019ه ـ ديسمبر 1441، ربيع الثاني 2، العدد 16للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ـ جامعة الشارقة، املجلد 

عيم العتوم، بحث في: إزالة الشيوع عن طريق تصرف أكثرية الشركاءفي كامل العقار في إطار قانون امللكية العقارية األردني  ن •

ـ دراسة تحليلية ناقدة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنيةـ  عمادة البحث العلمي وضمن    2019لعام  

 م. 2020عام  ،4، العدد رقم  47الجودة، املجلد 

ـ مخبر   • ـ لعيدي خيرة، إشكاليات شهر الحكم القضائي املتضمن قسمة العقار الشائع، جامعة مستغانم  يوسفي محمد 

 م. 2020، عام14، العدد 8القانون العقاري والبيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، املجلد  

ا • القانون  في  املعتادة  الشائعة  امللكية  علي،  الدين  صالح  القانونية  يونس  البحوث  مجلة  مقارنة،  دراسة  ـ  إلنجليزي 

 م.2020، سبتمبر عام 73، العدد 10واالقتصادية، جامعة املنصورة ـ كلية الحقوق، املجلد 

 ـ الرسائل: 4

ـ كلية الحقوق، مطابع جريدة   • التشريع املصري، رسالة دكتوراة، جامعة اإلسكندرية  إبراهيم أبوالنجا، السجل العيني في 

 م.1978، عام السفير

أمير، مشكالت تحول مصر من نظام الشهر الشخص ي إلى نظام السجل العينيـ  دراسة مقارنة بين القانون    خالد عبدالعاطي  •

 م. 2017املصري والقانون الفرنس ي والفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق، عام  
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جل العيني ـ دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  عبدالرحمن محمد عبدالغني سالم، املشكالت القانونية والعملية لنظام الس •

 م. 2018جامعة املنصورة ـ كلية الحقوق، عام 

محمد بن سعيد، القسمة العقارية، رسالة دكتوراة للحصول على دكتوراة الدولة في القانون الخاص، جامعة تونس املنار ـ   •

 م. 2002ـ  2001كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام 

اليمني واملصري، رسالة دكتورامحمد عبدالرحمن مح • املدني  القانون  في  الشائع  املال  في  الشريك  ،  همد بدرالدين، سلطة 

 م. 2015جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق، عام 

، جامعة عين شمس ـ  هنواف مخيط عبدهللا املطيري، التصرف في املال الشائع في القانونين الكويتي واملصري، رسالة دكتورا •

 م.2006م كلية الحقوق، عا

عزمي مسعود عبدهللا أبومغلي، التصرف في املال الشائعـ  دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة األردنيةـ  كلية الدراسات   •

 م. 1993العليا، عام 

والعلوم  • الحقوق  كلية  ـ  الجزائرية  بجاية  ماجستير، جامعة  رسالة  الشائعة،  العقارية  امللكية  في  التصرف  عالوي لخضر، 

 م. 2017ـ  2016ية ـ قسم الحقوق، عام  السياس

مازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في العقار ـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية بفلسطين ـ   •

 م. 2008كلية الدراسات العليا، عام 

ير، جامعة حمه لخضر الواديـ  كلية  مقرود سليمة، القسمة الرضائية في العقار املشاع في التشريع الجزائري، رسالة ماجست •

 م. 2015ـ  2014الحقوق والعلوم السياسية ـ قسم الحقوق، عام 

 ـ النصوص التشريعية: 5

 أـ القوانين: 

مكرر، السنة الثانية    233، واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم  1992لسنة    10قانون اإلثبات اإلماراتي االتحادي رقم   •

 . 25/4/1992، واملعمول به من تاريخ 25/1/1992 بتاريخ والعشرين،

الرسمية بالعدد رقم  1968لسنة    25قانون اإلثبات املصري رقم   • ، واملعدل 30/5/1968، بتاريخ  22، واملنشور بالجريدة 

 . 2007لسنة  76بالقانون رقم 

االتحادي رقم   • اإلماراتي  الشخصية  األحوال  الرسمي 2005لسنة    28قانون  بالجريدة  واملنشور  العربية  ،  اإلمارات  لدولة  ة 

 . 30/11/2005، بتاريخ  439املتحدة بالعدد رقم 

 . 1971/ 5/ 10، بتاريخ 1995، واملنشور في الوقائع العراقية بالعدد رقم 1971لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم  •

الرسمية الصادرة عن األمانة العامة ملجلس الوزراء  ، واملنشور بالجريدة  1985لسنة    5قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم   •

العدد   ـ  الخامسة عشر  السنة  ـ  الثاني عشر  الجزء  ـ  العربية  اإلمارات  بتاريخ  158بدولة  الثاني    17،  املوافق  1406ربيع  ه 

29/12/1985 . 
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 . 1952لسنة  119قانون الوالية على املال املصري الصادر بمرسوم بقانون رقم  •

 . 29/7/1948مكرر )أ(، بتاريخ  108، واملنشور بالوقائع املصرية بالعدد رقم 1948لسنة  131القانون رقم  •

بالعدد رقم    1964لسنة    142القانون رقم   • الرسمية  العيني، واملنشور بالجريدة  السجل  بتاريخ  19بنظام   ،24/3/1964 .

 . 24/8/1946، بتاريخ  85املصرية بالعدد رقم    ، واملنشور بالوقائع1946لسنة    114قانون الشهر العقاري املصري أيًضا رقم  

، والذي أصبح  243، ص  8/9/1951، بتاريخ  3051، واملنشور بالوقائع العراقية بالعدد رقم  1950لسنة    40القانون رقم   •

 . 8/9/1953نافذ املفعول بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في 

، 460ي إمارة دبي، واملنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم  بشأن ملكية العقارات املشتركة ف  2019لسنة    6القانون رقم   •

ــــ 1441محرم  20، بتاريخ 53السنة   م.2019سبتمبر  19هـ ـ

التسجيل العقاري في إمارة دبي، واملنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم    2006لسنة    7القانون رقم   • ، بتاريخ  311بشأن 

1/4/2006 . 

 هـ. 11/2/1423، بتاريخ 6للعقار السعودي، والصادر بموجب األمر امللكي رقم م/ نظام التسجيل العينى •

 ب ـ مشروعات القوانين والتعليمات املرفقية: 

تعليمات السجل العيني املصري، الصادر عن وزارة العدل املصرية، الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية بالقاهرة، عام   •

 م. 2004

قاري والتوثيق، جمهورية مصر العربية ـ وزارة العدل، مطابع ديوان عام وزاة العدل، الطبعة  تعليمات مصلحة الشهر الع •

 م.2001الثالثة، عام 

املطابع   • لشئون  العامة  الهيئة  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  طبًقا  املدني  القانون  بمشروع  لالقتراح  اإليضاحية  املذكرة 

 م. 1981األميرية، عام 

رقم   • الفني  للبحوث  2009سنة  ل  2املنشور  العامة  اإلدارة  ــــــــ  املصرية  والتوثيق  العقاري  الشهر  مصلحة  من  الصادر   ،

ل للمنشور الفني رقم  28/3/2009القانونية، بتاريخ   عد 
ُ
 . 8/7/1999، والصادر من ذات الجهة، بتاريخ  1999لسنة    12، وامل

 ـ السوابق القضائية: 6

 .  345م, ص 1971م، مجموعة قضاء محكمة التمييز عام  1968حقوقية  ،2023قرار محكمة التمييز العراقية رقم  •

 . 11/7/2007، جلسة 2007كسب ملكية   943حكم محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  •

 . 2019/ 23/10، بتاريخ 2019الهيئة املوسعة املدنية  277حكم محكمة التمييز العراقية االتحادية رقم  •

  301ق  2ج  32، مجموعة املكتب الفني، س2/6/1981قضائية، جلسة    48لسنة    403عن رقم  النقض املدني املصري في الط •

 . 1683ص 
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  268ق  1ج  35، مجموعة املكتب الفني، س22/5/1984قضائية، جلسة    50لسنة    1954النقض املدني في الطعن رقم   •

 . 1390ص

ق    36ة أحكام النقض، س  ، مجموع31/12/1985قضائية، جلسة    51لسنة    1531نقض مدني مصري في الطعن رقم   •

 . 1263ص  261

، مجموعة أحكام محكمة النقض،  20/2/1992قضائية، جلسة    57لسنة    2730النقض املدني املصري في الطعن رقم   •

 . 357ص  77ق 43س

، مجموعة أحكام محكمة النقض، س  24/3/1981قضائية، جلسة    47لسنة    1214النقض املدني املصري في الطعن رقم   •

 . 927ص  172ق  32

 . 28/3/2019قضائية، جلسة  88لسنة  5758النقض املدني املصري في الطعن رقم  •

 . 11/5/2015قضائية، جلسة  72لسنة  3398النقض املدني املصري في الطعن رقم  •

 .  2/2016/ 15قضائية، جلسة  78لسنة  3876النقض املدني املصري رقم  •

ق    38، مجموعة أحكام النقض، س  30/6/1987، جلسة  قضائية  53لسنة    512الطعن رقم    ياملصري ف  يالنقض املدن •

 . 892ص  190

 . 2/2/2006قضائية، جلسة  74لسنة  1175النقض املدني املصري في الطعن رقم  •

 . 6/2/2016قضائية، جلسة  77لسنة  8669النقض املدني املصري في الطعن رقم  •

 .  26/11/2017قضائية، جلسة  85لسنة  17286النقض املدني املصري في الطعن رقم  •

، مجموعة أحكام محكمة النقض،  27/12/1997قضائية، جلسة    66لسنة    3952النقض املدني املصري في الطعن رقم   •

 . 1558ص  291ق  48س 

 ثانًيا: املراجع باللغة األجنبية: 

• Anthony Bem, Vente de biens en indivision par un indivisaire représentant les deux tiers des droits indivis, 

Publié le 24/06/2015. 

• Avocate Me Victoria Lemieux-Brown, Le partage et La fin de L’indivision en Quelques Mots, Le magazine 

Copropriété Plus, Le numéro d’automne 2019, 17/10/2019. 

• Avocats Picovschi - avocats au Barreau de Paris, Bien indivis: comment vendre sans l’accord de tous les 

héritiers?, Publié le 29/01/2020. 

• F.H Lawson and Bernard Rudden, The law of property, oxford, Third edition, 2002. 

https://langlois.ca/equipe/lemieux-brown-victoria/
https://www.avocats-picovschi.com/
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• François Terré et Yves Lequette et Sophie Gaudemet, Droit civil, les successions, les libéralités, 4 éd, Dalloz, 

paris, 2013. 

• François Xavier Testu, l'indivision, Dalloz, Civil IX, 1997. 

• Louis Josserand, Cours De Droit Civil Positif Français, Troisième Édition, Recueil  Sirey. Paris, 1933. 

• Philippe Malaurie, Aynès Laurent, Droit Civil, Les Contrats Spéciaux, CUJAS, Paris, 1992. 

• Philippe Simler et Philippe Delebecque: Droit Civil-les sûretés, la publicité foncière, Dalloz, 2012. 

• Pierre Voirin, Gilles Goubeaux, Droit Civil -Tome 2  (Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 

31e édition, L.G.D.J (Librairie Général de droit et de jurisprudence), Livre grand format, 10 août 2020. 

• Serge Braudo, Définition de Partage, Dictionnaire juridique, Définition de Partage en partenariat avec, 

Baumann Avocats Droit informatique, Sur Le Site: https://www.dictionnaire-

juridique.com/definition/partage.php 

اقع اإللكترونية ا: املو
ً
   ثالث

• https://www.cc.gov.eg/judgments 

• https://www.hjc.iq/qview.355/ 

• https://www.hjc.iq/qview.2499 / 

 

  

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/partage.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/partage.php
https://www.cc.gov.eg/judgments
https://www.hjc.iq/qview.355/
https://www.hjc.iq/qview.2499%20/


   2022     أكتوبر  15 العدد  - السادسالعام  -  جملة جيل الدراسات املقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 89 

 

8
9

 

 باألنظمة
ً
 العربية"  )التلبس في قضايا املخدرات( "دراسة وفق قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي مقارنا

 (Corruption in drug cases) "A study according to the UAE Criminal Procedures Law in 

comparison with the Arab systems" 

لحسن فضل هللا، مستشار قانوني بدولة اإلمارات وسلطنة عمان األستاذ  فضل هللا محمد ا   

Mr. Fadlallah Muhammad Al-Hassan Fadlallah, Legal Adviser in the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman 

 

 

 

 ملخص: 

تناولت الدراسة مفهوم التلبس وحاالته واألساس القانوني له، وآثار التلبس في قضايا املخدرات من سلطات التحقيق         

أن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والقوانين    عدة نتائج من بينها  ملأموري الضبط القضائي وخلصت الدراسة إلى  االستثنائية

الضبط القضائي تفتيش منزل املتهم في حالة التلبس ماعدا التشريع البحريني    ملأمور ال تبيح    -راسةمحل الد- العربية املقارنة

لذا تمت التوصية للتشريعات محل الدراسة النص على    فتيش منزل املتهم في حالة التلبس؛الضبط القضائي ت  ملأمور فقد سمح  

 للواقعة    سواء كان بإذن من النيابة  –يني  ملشرع البحر على غرار ا  –تفتيش مسكن املتهم في حالة التلبس
ً
العامة أن كانت حضورا

وباألخص في جريمة املخدرات للمساعدة في الكشف عن تجار املخدرات لكون بمجرد القبض    منها في حالة التلبس  وإال بدون إذن

ن الحصول على اإلذن بالتفتيش  على التاجر في حالة تلبس إذا لم يتم تفتيش مسكنه فمن املمكن إخفاء املخدرات ال سيما وأ

  .
ً
 قد يستغرق وقت طويل نسبيا

 املخدرات.    ، التلبس،اإلجراءات الجزائية كلمات مفتاحية: 

Abstract 

 This study deals with Concepts, conditions and legal basis of flagrante delicto in drug cases from the 

extraordinary investigative authorities of the supervisory officers, The study concluded that the study 

concluded that the UAE Code of Criminal Procedure and the comparative Arab laws do not permit judicial 

seizures to search the accused's home in case of flagrante delicto except Bahraini legislation, Therefore, it was 

recommended that the legislation in question provide for the search of the accused's home in case of flagrante 

delicto - similar to the Bahraini legislature - whether it is authorized by the Public Prosecutor's Office to be 

present or not without authorization, particularly in the case of drug offences, to help detect drug traffickers, 

since once the dealer is arrested in case of flagrante delicto, drugs can be concealed. 

Key words: Criminal proceedings, flagrante delicto, drugs. 
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 املقدمة:  

         
ُ
ت املجتمع فهي  التي تواجه  املشاكل والتحديات  أكبر  باتت من  املخدرات  أن  املشكالت  مما ال شك فيه  عد من أخطر 

موري الضبط القضائي للحيلولة دون  تستدعي التدخل السريع من مأأخرى    وبجانب جرائم املخدرات هنالك جرائم  االجتماعية

أناط    لذالجريمة  الجاني ل  وقتها املالئم كاألدلة الظاهرة واآلثار املادية أثناء مقارفةفي    اإلجراءاتبعض    اتخاذضياع املصلحة من  

  وبعض إجراءات التحقيق إذا ندبوا لها من   (والتفتيش  كالقبض)موري الضبط القضائي ببعض سلطات التحقيق  الشارع مأ

 على القواعد العامة في اإلجراءات الجنائية إذ يُ ويعد ذلك    ،الجهة املختصة
ً
إجراء  بحسب األصل    أو التفتيش  عد القبضخروجا

ملا يتضمنه من مساس بحرية املقبوض  ،  1العام بحسب األحوال   االدعاءأو    النيابة العامة   التحقيق التي تطلع به  من إجراءات 

والتفتيش إذ    القبض  سلطة  موري الضبط القضائيحاالت التلبس يكون ملأإحدى  حالة توافر   من ذلك فإنه في واستثناء  عليه

أن الخصومة ال تنعقد وال تتحرك الدعوى الجنائية إال بالتحقيق الذي تجريه النيابة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق سواء  

إذ ال تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات  لقضائي  بنفسها أو بمن تندبه لهذا األمر من مأموري الضبط ا

إذا كانت الجريمة املتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على   أضف لذلك  ولو في حالة التلبس بالجريمة االستدالل 

    2شكوى فال يجوز القبض على املتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. 

 أهمية البحث:   •

التفتيش بوصفه إجراء يفض ي للحصول على الدليل املادي الكاشف للجريمة  أهميتها من أهمية القبض و  الدراسة تستمد

 في القوانين محل  
ً
باألخص جرائم املخدرات، فمن الناحية النظرية ستوضح الدراسة حاالت التلبس املنصوص عليها حصرا

بينما من الناحية    ؛وشروطها  ملأمور الضبط القضائي في حالة التلبس وضوابطها  االستثنائيةالدراسة وكذا ستبين اإلجراءات  

القانونية   القاعدة  عن  كخروج  والتفتيش  القبض  وإجرائي  التلبس  حاالت  من  القضاء  موقف  الدراسة  ستبين  العملية 

التعديل   أو عمليات  القانوني وبالتالي مساعدة  باإلجراءات الجنائية ومن ثم بحث مواطن القصور  الالزمة ملقتضيات العمل 

 بالوجه األمثل في قبض وتفتيش املجرمين في قضايا املخدرات.   االستثنائية ي في توظيف سلطاتهم مأموري الضبط القضائ

 

 
عن املجتمع والتصرف فيها إما  بالنيابة ينطوي عملها على مباشرة الدعوى الجزائيةاملقصود بعبارة بحسب األحوال لكون الهئية القضائية التي     1

في دولة اإلمارات العربية واملتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية يطلق عليها لفظ )النيابة    باإلحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها

 العامة( بينما في سلطة عمان يطلق عليها لفظ )اإلدعاء العام(.  
إذا كانت الجريمة املتلبس بها مما  :"  ن م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أ1992( لسنة  35قانون إتحادي رقم )(  50فقد نصت املادة )   2

ويجوز في هذه الحالة أن تكون   بالشكوى من يملك تقديمها  يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فال يجوز القبض على املتهم إال إذا صرح

 ".الشكوى ملن يكون حاض ًرا من أفراد السلطة العامة

فيما عدا األحوال املنصوص عليها  :"الجنائية املصري وتعديالته على أن قانون اإلجراءات  بشأن  1950لسنة  150قانون رقم ( من 39املادة ) ونصت 

ى  ) فقرة ثانية ( من هذا القانون فإنه اذا كانت الجريمة املتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فال يجوز القبض عل  9باملادة  

 ".ن حاضرا من رجال السلطة العامةشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة ملن يكو املتهم اال اذا صرح بال

:" إن كانت الجريمة املتلبس بها  الجنائية البحريني وتعديالته على أن قانون اإلجراءات  بشأن    م2002( لسنة  46رقم )قانون  ( من  60املادة )  ونصت

شكوى فال يجوز القبض على املتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان  مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على  

 من قوات األمن العام".
ً
 تكون الشكوى ملن يكون حاضرا

جريمة املتلبس بها  ذا كانت ال:" إ ماني وتعديالته على أن العُ   بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية  99/    97مرسوم سلطاني رقم  ( من  47املادة )  ونصت

 ".مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فال يجوز القبض على املتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
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 مشكلة البحث:   •

 عن القواعد    استثنائيةقبض والتفتيش هي سلطات  أن ال  تكمن مشكلة الدراسة في
ً
عد خروجا

ُ
ملأموري الضبط القضائي ت

  االستثنائية قد يصاحب ممارسة هذه السلطات    - في بعض األحيان-وعادة من الناحية العملية    العامة في اإلجراءات الجنائية

وما    هاتطبيق  ضبط الجوانب املتعلقة بحاالت التلبس وضماناتالعمل على دراسة لحقوق وحريات املتهم لذا البد من    انتهاكات

ا صياغة إشكالية البحث في  يمكننملأموري الضبط القضائي حتى ال يشوبها البطالن وعليه    استثنائية يصاحبها من إجراءات  

السلطات  رئيس ي  سؤال   في قانون اإلجراءات الجزائية    االستثنائيةماهي  القضائي  الضبط  والقوانين  اإلماراتي  ملأموري 

 ة: فرعيعدة أسئلة وينبثق منه   قضايا املخدرات؟لبس بحالة التالعربية املقارنة في 

الجنائية    اإلماراتي اإلجراءات الجزائية  ماهي األحكام القانونية للقبض والتفتيش في    - والُعماني واإلجراءات 

 ؟ البحريني واملصري 

 الجريمة؟ يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع هل  -

هل يحق ملأموري الضبط القضائي القبض والتفتيش عند قيام حالة التلبس حتى دون توافر دالئل كافية   -

   لجريمة؟ املتهم لعلى مقارفة 

 أهداف البحث:  •

السلطات    فالتعر  -1 الجزائية    االستثنائيةعلى  اإلجراءات  قانون  في  القضائي  الضبط  ملأموري  والتفتيش(  )القبض 

 .اإلماراتي وبعض األنظمة العربية 

)القبض والتفتيش( ملأموري الضبط القضائي في قانون    االستثنائيةءات  بيح اإلجرايان مفهوم الدالئل الكافية التي تب -2

 اإلجراءات الجزائية اإلماراتي وبعض األنظمة العربية.

 . وآثارها حاالت التلبسصور مفهوم و ب التعريف -3

 . التعرف على التلبس في جرائم املخدرات -4

 منهج البحث:  •

كما نستخدم املنهج املقارن للمقارنة بين قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والُعماني  تحليلي،    وصفيجاء منهج البحث  

)القبض    االستثنائية اإلجراءات    التي نظمت   وصف وتحليل ومقارنة الُنصوص القانونيةب  املصري والبحريني واإلجراءات الجنائية  

 .والتفتيش( ملأموري الضبط القضائي في حالة التلبس

 البحث: خطة  •

 تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:          

 اإلطار املفاهيمي للتلبس بالجريمة املبحث األول: 

 بالجريمة  مفهوم التلبساملطلب األول: 

  :الفرع األول      
ً
  تعريف التلبس لغة

ً
 وإصطالحا

 التلبس   موقف القضاء فيالفرع الثاني:      

 بالجريمة حاالت التلبس املطلب الثاني: 

 األساس القانوني لحاالت التلبس   :الفرع األول      
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 صور حاالت التلبسالفرع الثاني:      

 : آثار التلبس في قضايا املخدرات الثانياملبحث  

 املطلب األول: اإلجراءات التحفظية في موقع الجريمة 

 الفوري إلى محل الجريمة   االنتقالالفرع األول:       

 منع الحاضرين مغادرة محل الواقعةالفرع الثاني:      

 ملأموري الضبط القضائي   االستثنائيةسلطات التحقيق  املطلب الثاني: 

 في حالة التلبس في قضايا املخدرات  استثنائية القبض كسلطة الفرع األول:      

 في حالة التلبس في قضايا املخدرات  استثنائية التفتيش كسلطة الفرع الثاني: :      

 

 املبحث األول 

 اإلطار املفاهيمي للتلبس بالجريمة

للتلبس بالجريمة من عدة نواحي وذلك   تقتض ي طبـيعة بحث التلبس بيان ماهيته، لذلك سيتم تناول اإلطار املفاهيمي     

 لحاالت التلبس بالجريمة. بالتطرق ملفهوم التلبس في املطلب األول بينما سنفرد املطلب الثاني

 بالجريمة مفهوم التلبس  املطلب األول: 

  الفرع األول: تعريف التلبس
ً
 : لغة وإصطالحا

وقد يعني االختالط    ، أى وضعه على جسمهب، كأن يقال لبس الثو سمقد يأتي التلبس بمعنى تغطية الج  التلبس في اللغة:

 . فيقال لبس عليه األمر ، وقد يوصف بالشبهة فيقال في األمر لبس أي شبهة أي ليس بواضح

ْو    تعالى  قوله  ومنه،  اح من: لَبَس علي األمر خلطمختار الصحجاء في  و   1"اختلطوتقول: " إلتبس على األمر إذا 
َ
َناُه ﴿ َول

ْ
َجَعل

ُسوَن﴾  ب 
ْ
ا َيل م مَّ ْيه 

َ
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َ
 َول

ً
َناُه َرُجال

ْ
َجَعل

َّ
ا ل

ً
ك
َ
بسه وفي األمر  2َمل

ُ
 .یعني لیس بواضح ة شبهبالضم أي  ل

َس الثوب بكسر الباء  كما جاء فيه ب 
َ
﴿  قال تعالى  ،البسه ا  وزوجه،  امرأتهالرجل    ، ولباس الضم، لبسا ببالفتح  ، یلبسه أیضا، ل

ُهنَّ ﴾ 
َّ
َباٌس ل نُتْم ل 

َ
ْم َوأ

ُ
ك
َّ
َباٌس ل  ل 

ْم ۚ ُهنَّ
ُ
ك َسائ  ٰى ن 

َ
ل  إ 

ُ
ث

َ
ف َيام  الرَّ  الّص 

َ
ة
َ
ْيل
َ
ْم ل

ُ
ك
َ
لَّ ل ح 

ُ
عليه  ا من املعاني و وبالثوب وغيره  وتلبس باألمر  3أ

 .4وااللتصاق   االقترابفإن لفظ التلبس یوحي بشدة  

في   هو  :االصطالحالتلبس  اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  لدى  الشريعة  :التلبس  في  وليس  إرتكابها  وقت  الجريمة  كشف   "

 حالة التلبس    اعتباراإلسالمية ما يمنع من  
ً
 لوجهة )القانون املصري( خصوصا

ً
ة  هذه الحالة قائم   اعتبار أن املقصود من  و   طبقا

 5كشف الحقيقة". اإلجراءات ل  تسهيلهو 

  ارتكابها أو مشاهدته آثارها بعد   ارتكابهامشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة حال "  لدى فقهاء القانون هو:  التلبس 

الجريمة في حالة التلبس أن يشاهد مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه ال أن يتلقى نبأها    العتبار ببرهة يسيرة إذ يجب  

 
 . 3986أبن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، ص   1
 ((9: اآلية )األنعام)سورة    2
 ((187)سورة البقرة: اآلية )  3
 590م، ص 1995محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،   4
 بالقانون الوضعي، ج   5

ً
 . 85بيروت، ص ، دار الكتاب العربي،1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا
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املاسة بالحرية كالقبض والتفتيش    االستثنائيةببعض السلطات    له ن القانون خول  من الغير وإذا توافر التلبس بالجريمة فإ

الحفاظ على هذه األدلة يقتض ي  وذلك لكون أن أدلة الجريمة في حالة التلبس واضحة بذاتها ال تحتاج إلى تنقيب بجانب ان  

     1."االستثنائية هذه السلطات منحه 

إما بمشاهدة    واكتشافهاوصف يفيد التقارب الزمني بين لحظة وقوع الجريمة  "  ويعرف البعض التلبس بالجريمة بأنه:

ببرهة يسيرة فهو وصف ينصب على الجريمة وليس على فاعلها، حيث تعد حالة    ارتكابهاوإما بعد   ارتكابها الجريمة حال   ارتكاب 

يقبض على كل من يقوم ضده دليل على  التلبس صفة تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها، بما يتيح ملن شاهد وقوعها أن  

 مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة".

مباشرة فالتقارب الزمني بين وقوع    ارتكابهاعقب    أو  ارتكابها الجريمة أثناء    اكتشاف" حالة يتم فيها  بينما يعرفه البعض:

 2الجريمة وكشفها هو مدلول التلبس".

  
ً
  ونرى أنها أصابت محجة الصواب إذ أن القضاء    الجتهاداتلم تعرف القوانين محل الدراسة التلبس وتركت املجال واسعا

 . وتطبيقها التلبستعريف التلبس من قبل الشارع يقيد القضاء في تكييف حالة 

ومظنة    التلبس بادية  وأداتها ظاهرة  واقعة  الجريمة  ان  طفيفة    احتماليفيد  فيها  اإلجراءات  الخطأ  مباشرة  في  والتأخير 

الجنائية قد يعرقل سبيل الوصول إلى الحقيقة، ومتى كان هذا هو معنى التلبس فال محل للخشية من املساس بحريات األفراد  

  كالقبض والتفتيش بل وقد أباح املشرع اإلماراتي   3بعض سلطات التحقيق   عندئذوضماناتها لو منح مأمور الضبط القضائي  

 أن يقوم بتسليمه للسلطات العامة، إزكاء لدور املجتمع في مكافحة  وانين محل الدراسة القوكذا  
ً
لكل من شاهد الجاني متلبسا

   4الجريمة.

  االدعاء بغير إذن من النيابة العامة )  - ومن املتعين على مأموري الضبط القضائي عند القبض او التفتيش في حاالت التلبس  

 توخي توافر دالئل كافية.   -العام(

 فقد مضت محكمة التمييز البحرينية بالقول بأن: 5وفي شأن الدالئل الكافية  

 
 . 154م، ص2012أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، طبعة خاصة بالتعليم املفتوح،  :تصرفب  1
الفتاح   2 عبد  السعيد  قانون ،  محمد  في شرح  ناشرون،   االتحاديالجزائية  اإلجراءات    الوجيز  املشرقة  األفاق  املتحدة،  العربية  اإلمارات    لدولة 

الثانية، الطبعة  التميمي 119  م، ص2018الشارقة،  علي  خميس  علي  عن   
ً
نقال الجرائم    ملأموري  االستثنائية السلطات  ،  ،  في  القضائي  الضبط 

 .51ص  ،م2019،عجمان جامعة  القانون مقدمة إلى كلية  ماجستير املعلوماتية، رسالة
 . 270م، ص1981اإلسكندرية،حسن صادق املرصفاوي، أصول اإلجراءات الجنائية، دار املعارف،   3
 :"  م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أن 1992( لسنة  35رقم )  اتحادي قانون  (  48فقد نصت املادة )  4

ً
 لكل من شاهد الجاني متلبسا

   ". بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه

لكل من شاهد الجاني   على أن: " البحريني وتعديالته  الجنائيةقانون اإلجراءات بشأن  م2002( لسنة 46رقم )قانون مرسوم ب( من 58املادة ) تنصو 

 في جريمة 
ً
 الحبس  متلبسا

ً
 أن يسلمه إلى أقرب عضو من قوات األمن العام دون حاجة إلى أمر قبض". االحتياطيبها يجوز فيها قانونا

)  ونصت الجانى  :"الجنائية املصري وتعديالته على أن قانون اإلجراءات  بشأن    1950لسنة    150قانون رقم  ( من  37املادة  متلبسا    لكل من شاهد 

 ". عامة دون احتياج الى أمر بضبطهأن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة ال االحتياطيبجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس 

القبض  للفرد العادي الحق في  :"  ماني وتعديالته على أن العُ   بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية  99/    97مرسوم سلطاني رقم  ( من  43املادة )  ونصت

 :على املتهم في الحاالت اآلتية

 .( من هذا القانون 27إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك طبقا للمادة ) -1

 .إذا كان املتهم فارا أو مطلوبا القبض عليه وإحضاره -2

 ". إذا ضبط املتهم متلبسا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن ملدة تزيد على ثالثة أشهر -3
ملأمور الضبط القضائي أن يأمر    :"م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أن 1992( لسنة  35رقم )  اتحادي قانون  (  45نصت املادة )  فقد   5

 :اآلتية بالقبض على املتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على ارتكابه جريمة في أي من األحوال
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 بـل هـي مجـرد اسـتنتاج علـى سـبيل    56"الدالئــل الكافيــة املشــار إليهــا في املــادة  
ً
مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ليسـت دليـال

يسـمح ملأمـور الضبـط القضائـي اتخــاذ إجــراء تحقيــق مــن أجــل تمحيــص هــذا االســتنتاج وتحــري مــا إذا كان يمكــن   االحتمـال بمـا

اسـتنتاج علـى سـبيل الجـزم مـن عدمـه، وكان تقديـر تلـك الدالئـل ومبلـغ كفايتهـا يكـون بـداءة لرجـل الضبــط القضائــي   أن يتحــول 

 لرقابــة ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمـة املوضـوع"  علــى أن
ً
 . 1يكــون تقديــره هــذا خاضعــا

الدالئل يقصد بها العالمات الخارجية أو الشبهات املقبولة دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب  ملا كان ما تقدم فإن  و 

ملثال يعد من الدالئل الكافية مشاهدة إنسان يعدو في الطريق وهو يحمل  وجه الرأي فيها وهي ال ترقى ملرتبة الدليل؛ فعلى سبيل ا

 
ً
 تقطر دما

ً
 . سكينا

أنهو  إلى      نخلص 
ً
أمر من النيابة    الستصدار ال يجوز القبض على متهم بغير توافر دالئل كافية حتى وإن كان ذلك تمهيدا

 كما لو تم القبض على شخص ملجرد ظهور الحيرة  
ً
ووضع يده في جيبه عندما شاهد    واالرتباك بتفتيشه وإال كان القبض باطال

وال يكفي للقول بتوافر الدالئل الكافية على    2ية على تبرير القبض عليه وتفتيشه مأمور الضبط القضائي إذ ال تعتبر دالئل كاف

 
: في الجنايات

ً
 .أوال

 .الجنح املتلبس بها املعاقب عليها بغير الغرامة ثانًيا: في 

ا: في الجنح املعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان املتهم موضو ًعا تحت املراقبة أو يخش ى هروب املتهم
ً
 .ثالث

العامة والجنح املتعلقة    ة اآلدابرابًعا: في جنح السرقة واالحتيال وخيانة األمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرم

 ".والذخائر واملسكرات والعقاقير الخطرة باألسلحة

.  ملأمور الضبط القضائي القبض على املتهم الحفي هذا الشأن بأن "  العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة  االتحاديةاملحكمة    استقرتوقد   اضر 

  .م(22/2/2017جزائي جلسة   2017لسنة ( 22م ))الطعن رق " جريمة  رتكابهال شرطه . وجود دالئل كافية 

في القبض على املتهم وتفتيشه متى وجدت دالئل كافية   مأمور الضبط القضائيفي هذا الشأن بأن " حق    النقض بأبوظبي حكمة  أحكام م  استقرتوقد  

ومن بينها الجنايات ولو لم تتوافر في حقه حالة التلبس   اإلجراءات الجزائيةمن  45في جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املادة  اتهامهعلى جدية 

 . م(30/9/2009جزائي جلسة    ق.أ  3س    2008لسنة  (  977م ))الطعن رق  "    من ذات القانون ... مثال في مواد مخدرة  42بمعناها املقصود في نص املادة  

ملأمور الضبط القضائي في  :"  ماني وتعديالته على أن العُ   بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية   99/    97مرسوم سلطاني رقم  ( من  42املادة )  ونصت

بالقبض على املتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن  حاالت التلبس بالجنايات والجنح املعاقب عليها بالسجن أن يأمر  

 ".حاضرا جاز ملأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في املحضر

ه حالتان األولى وهي حالة التلبس وقد في هذا الشأن بأن " أن القبض على املتهم الذي يرتكب جريمة ل  العليا الُعمانيةحكمة  أحكام امل  استقرتوقد  

العام حتى يتم القبض على   االدعاءمن ضرورة إصدار أمر قبض من    االستثناء( من قانون اإلجراءات الجزائية وهذه الحالة تمثل  42تضمنتها املادة )

 املتهم.

جنحة معاقب عليها بالسجن مدة تتجاوز الثالثة أشهر وهذه  جناية أو    بارتكابالحالة الثانية هي التي تستوجب توافر دالئل كافية على إتهام شخص  

او التأثير على سير إجراءات التحقيق في مرحلة   االتهامالحالة تقتض ي قيام حالة ضرورة يخش ي فيها هروب املتهم أو محاولته اإلتالف أو العبث بأدلة  

 . م(2003/ 31/12جلسة  م 2003/ 278 م الطعن رق 43)قرار رقم   املتهم "  العام حتى يتم القبض على  االدعاءجمع األدلة وتحتاج إلى إصدار أمر من 

فى أحوال   القضائيملأمور الضبط  :" الجنائية املصري وتعديالته على أن قانون اإلجراءات بشأن  1950لسنة  150قانون رقم ( من 34املادة ) ونصت

يعاقب عليها بالحبس ملدة تزيد عن ثالثة أشهر أن يأمر بالقبض على املتهم الحاضر الذى توجد دالئل كافية على   التي التلبس بالجنايات أو الجنح  

 ". .هاتهام

 القضائي ملأمور الضبط    على أن: "  البحريني وتعديالته  الجنائيةقانون اإلجراءات  بشأن    م2002( لسنة  46رقم )قانون  مرسوم ب( من  55املادة )  تنصو 

إذا لم  و  اتهامهقبض على املتهم الحاضر الذى توجد دالئل كافية على يثالثة أشهر أن  لى عالحبس فيها  مدة  تزيد التي  بها تلبسالجنح املالجنايات و  يف

أفراد السلطة  ، وينفذ األمر بواسطة أحد  حاضرا جاز ملأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في املحضراملتهم  يكن  

 ".العامة
 .م(0620/ 27/2جلسة  0520لسنة جنائي   53م )الطعن رق  1
 .31م، ص1980عبيد، املشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، رؤوفبتصرف:   2
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الشبهات الظنية أو البالغ املقدم من املجني عليه حيث من املتعين أن يصل األمر إلى حد توافر بعض الدالئل  مجرد    االتهام

 1بوقوع الجريمة ونسبتها إلى املتهم وتقدير كفاية هذه الدالئل يتواله مأمور الضبط القضائي   االعتقاداملعقولة التي تحمل على  

    2محكمة املوضوع. تحت رقابة سلطة النيابة العامة وإشراف  

 التلبس   موقف القضاء في الثاني:  الفرع 

 قضاء محكمة نقض أبوظبي على أن:   استقرفقد  -

 " التلبس حالة تلحق بالجريمة املتلبس بها ال بشخص مرتكبها" 

 م(. 17/9/2012ق.أ جزائي جلسة  6س  2012( لسنة 400)الطعن رقم )

 قضاء محكمة النقض املصرية على أن:   واستقر -

 3حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة "  في" يكفى 

 م(. 21/6/1955ق جلسة  25لسنة  309)الطعن رقم 

 على أن:   التمييز البحرينية قضاء محكمة   واستقر -

التلبس صفة تالزم الجريمة ذاتها ال  "   الذي شاهد  املقرر أن  القضائي  شخص مرتكبها مما يبيح ملأمور الضبط 

الجريمة أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعال أو شريكا، وأن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من املسائل  

 "دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة بها محكمة املوضوع بغير معقب ما   املوضوعية التي تستقل 

 م(. 7/10/2019جلسة  2018لسنة  408الطعن رقم )

 مانية على أن:  قضاء املحكمة العليا العُ  استقر قد و  -

املشاهد    ءالش ي" يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة مع عدم لزوم تبين ماهية  

 بأنه جريمة "  االعتقادويكفي 

 م(. 1/4/2003جلسة  214/2002و 213و 212 408في الطعون أرقام  33)قرار رقم 

 
في هذا الشأن بأن " حق مأمور الضبط القضائي في القبض على املتهم الحاضر وتفتيشه دون إذن    النقض بأبوظبي حكمة  أحكام م  استقرتوقد     1

 . جزائيةإجراءات  45إحدى الجرائم التي حددها القانون في املادة  ارتكابي يجوز له ذلك شرطه. قيام دالئل كافية على بذلك في الحاالت الت

  "
ً
 ق.أ   4س    2010لسنة  (  1482م ))الطعن رق  تقدير توافر هذه الدالئل وجديتها وكفايتها ملأمور الضبط تحت رقابة محكمة املوضوع. مادام سائغا

 . م(20/1/2010جزائي جلسة 
النهضة  : بتصرف   2 العاشرة، دار  الطبعة  األول،  الكتاب  الجنائية،  قانون اإلجراءات  في  الوسيط  فتحي سرور،  القاهرة،  أحمد   م، 2016العربية، 

 . 705ص
ملا كان من املقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن  "النقض املصرية في هذا الشأن بأن  محكمة    استقرتوقد    3

ذلك تحقق تلك   فيشاهدها بل يكفى    تي التلبس بإحراز املخدر أن يكون من شاهد هذه املظاهر قد تبين ماهية املادة ال  يوقوع الجريمة ، وال يشترط  ف

 
ً
ى ما شهد به الضابط  ، وملا كانت املحكمة قد اطمأنت إلاملظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية ال تحتمل شكا

طلب   تي وهى تخرج من مالبسها كيسا من النايلون يشف عن األقراص ال  -األقراص املخدرة    يوقد دلت تحرياته على أنها تتجر ف  -اعنة  طالذى أبصر ال

تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام   ي شرائها منها بعد أن نقدها الثمن بما يكفى لتوافر املظاهر الخارجية الت

 م(.1982/ 4/2 جلسة  ق 51لسنة ( 2475)الطعن رقم )   ."القانون  فييكون صحيحا  -تسوغ القبض والتفتيش  تي ال -حالة التلبس 
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فيمكن أن تشاهد    صفة تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها  عليه قضاًء أن التلبس   استقرملا كان ما تقدم فإن البين أن ما  

وفي بيان ذلك يتضح    إذ يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة  1الجريمة دون أن يشاهد فاعلها 

  األمر  
ً
إذ    حتى تقوم حالة التلبس   مع املتهم املخدرة  املادة   جوهر يتم ضبط  في جريمة حيازة املخدرات إذ ليس بالضرورة أن  جليا

 . ادية للمادة املخدرةيكفي بسط سلطان املتهم عليه حتى ولو لم تتحقق الحيازة امل

 فمن املقرر في أحكام محكمة التمييز بدبي أن: 

املقرر أن مناط املسؤولية في حالة إحراز وحيازة املواد املخدرة هو ثبوت    أو    اتصاال الجاني باملخدر    اتصال " من 
ً
مباشرا

أو بوضع اليد عليه على سبيل امللك   بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، اما بحيازة املخدر حيازة مادية

   ولو لم تتحقق الحيازة املادية...". واالختصاص

 م(.22/11/1997م جزاء جلسة 1997لسنة  7و 6)الطعنان رقمي 

 بما تقدم أنه ال يلزم ضبط املخدر بالفعل كشرط للحكم باإلدانة بما يتضح معه أن حالة التلبس تالزم الجريمة ال  
ً
وهديا

ارتكبت وقبض على    ي بل تشمل الجريمة الت  ارتكابها وحالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت    مرتكبها شخص  

  
ً
ال تكون حالة التلبس صحيحة من الناحية القانونية إذا تدخل مأمور الضبط القضائي بفعله في  عالوة على ذلك   2فاعلها فورا

 . ارتكابهاخلق الجريمة أو قام بالتحريض على 

 فمن املقرر في أحكام محكمة التمييز بدبي أن: 

املادة ) القضائي بمقتض ى  الضبط  أن مهمة مأمور  املقرر  الجرائم  30" من  الكشف عن  الجزائية  ( من قانون اإلجراءات 

 ألثره ما دام لم يتد
ً
 منتجا

ً
خل بفعله في خلق والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا

 ... ".   ارتكابهاالجريمة أو التحريض على  

 م(. 19/11/2018م جزائي جلسة 2018لسنة  623و 573)الطعنان رقمي 

 م(. 16/12/2019م جزائي جلسة 2019لسنة  581و 573)الطعنان رقمي 

  ارتكاب يجوز له ان يحرض على  من املتوجب على مأمور الضبط القضائي أن يلتزم املشروعية في أدائه لواجباته ومن ثم ال  

مور الضبط القضائي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبها فكل إجراء يقوم  الجريمة من أجل ضبطها فمهمة مأ 

 ألثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة  
ً
 منتجا

ً
و التحريض على مقارفتها وطاملا بقيت إرادة  أبه في هذا السبيل يعتبر  صحيحا

الضبط القضائي ان يصطنع في تلك الحدود الوسائل البارعة ما يغير ملقصودة   مأمور ني حرة غير معدومة وال تثريب على  الجا

 .  في الكشف عن الجريمة

 فمن املقرر في أحكام محكمة النقض املصرية أن: 

" ال يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خالل ثقوب أبواب املساكن ملا فى هذا من  

  ي كن فإن ذلك يعد جريمة ف املس   اقتحامكذلك ال يجوز إثبات تلك الحالة بناء على  بحرمة املساكن و املنافاة لآلداب و املساس  

بواسطة الحقن كانت من ثقب   هم يتعاطون األفيون م أن مشاهدة الخفير للمتهمين و حك فإذا كان الظاهر مما ذكره ال القانون 

 
   محكمة النقض املصرية. –م 8519/ 9/6جلسة   638صفحة رقم    09مكتب فنى ق  28لسنة   0579الطعن رقم   1
 محكمة النقض املصرية.  –م 6/12/1978ق جلسة    46لسنة   54الطعن رقم   2
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ضبط املتهمين و فتشهم  الخفير و   اقتحمها ى هذ الحالة ثم  كانوا فيها عل ي عليهم لفتح الغرفة الت   احتال ، و أن أحد الشهود  الباب

 لتفتيش باطلين".  اويكون القبض و ، فإن حالة التلبس ال تكون ثابتة فعثر معهم على املخدر

 م(. 16/6/1941ق ، جلسة  11لسنة  1625)الطعن رقم 

 بالجريمة الثاني: حاالت التلبس املطلب

 األول: األساس القانوني لحاالت التلبس  الفرع 

م 1992( لسنة  35رقم )  اتحادي( من قانون  42نص املادة )األساس القانوني لحاالت التلبس في التشريع اإلماراتي جرى به  

 بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة   وتعديالته  بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي
ً
  .على أن: "تكون الجريمة متلبسا

  وتعتبر الجريمة 
ً
بها إذا تبع املجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها  متلبسا

 آالت أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل من 
ً
ها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت  بوقت قريب حامال

 .آثار أو عالمات تفيد ذلك"

 1الذي ركن اليه املشرع البحريني كأساس قانوني لحاالت التلبس. وهو ذات النص 

بإصدار    99/    97مرسوم سلطاني رقم  ( من  38ماني جرى به نص املادة )واألساس القانوني لحاالت التلبس في التشريع العُ 

 :تعتبر الجريمة متلبسا بها في األحوال اآلتية  على أن: " وتعديالته العماني قانون اإلجراءات الجزائية 

 .حال ارتكاب الجريمة  -1

 .عقب ارتكابها ببرهة يسيرة -2

 .إذا تبع املجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها -3

مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أي ش يء يستدل منه أنه فاعل  إذا وجد    -4

 ".أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت عالمات أو آثار تفيد ذلك

 الذي  
ً
  2كأساس قانوني لحاالت التلبس.   - طفيف في عبارات النص  اختالفمع   -املشرع املصري    قررهوهو ذات النص تقريبا

 
ً
 إذ ال يجوز التوسع فيها ملا تنطوي عليه من مساس بالحرية.   والبين أن هذه القوانين قد حددت حاالت التلبس حصرا

 التلبس الثاني: صور حاالت  الفرع 

افر هذه الصورة عند مشاهدة الجاني حال   افهالصورة األولى: تتو للفعل أو األفعال التي يتكون منها الركن املادي    اقتر

 عليه: 
ً
 للجريمة أو الشروع فيها إذا كان الشروع معاقيا

حالة التلبس ذات طابع عيني فيكفي مشاهدة ماديات الجريمة ترتكب ولو لم يشاهد الجاني أثناء وقوعها ومشاهدة الجريمة  

إذ البد من أن يكون مأمور الضبط الشك  كان اإلدراك بطريقة يقينية ال تتحمل    ق بأي حاسة من الحواس متىق أثناء وقوعها تتح

الجريمة    ارتكاب حاسة من حواسه، أو حضر إلى مكان الواقعة عقب    ةبنفسه وأدرك وقوعها بأي  ارتكابهاالقضائي قد حضر  

 
قانون اإلجراءات بشأن    م2002( لسنة 46رقم )قانون  مرسوم ب( من  51جرى به نص املادة )  البحريني األساس القانوني لحاالت التلبس في التشريع     1

 على أن: "  البحريني وتعديالته  الجنائية
ً
  وتعتبر الجريمة    .بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة  تكون الجريمة متلبسا

ً
بها إذا تبع املجني متلبسا

 آالت أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها    الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد  عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع 
ً
وقوعها بوقت قريب حامال

 ."الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك إذا وجدت به في هذا على أنه فاعل أو شريك فيها أو
الجنائية  قانون اإلجراءات  بشأن    1950لسنة    150قانون رقم  ( من  30جرى به نص املادة )  املصري األساس القانوني لحاالت التلبس في التشريع     2

 على أن: " املصري وتعديالته
ً
 .بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة تكون الجريمة متلبسا

  وتعتبر الجريمة  
ً
   الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد  املجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع  تبعابها إذا  متلبسا

ً
وقوعها بوقت قريب حامال

 أو أ أو أ  ةع متأآالت أو أسلحة أو  
ً
 . "الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك  أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذايستدل منها على  أخرى  شياء  وراقا
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، فمن  1ضوره فال تتوافر حالة التلبس عند ح  انقضت بوقت قليل أو شاهد أثر من آثار الجريمة أما إذا كانت آثار الجريمة قد  

املتهم يحمل   القضائي  النظر مثل مشاهدة مأمور الضبط  التلبس بحاسة  إدراك حالة  املخدرة، املمكن  املادة  ويمكن    جوهر 

إدراك حالة التلبس عن طريق حاسة الشم بواسطة شم رائحة الحشيش، وتقوم حالة التلبس بحاسة السمع كأن يسمع مأمور  

 من الجهة التي شوهد  
ً
الضبط القضائي عبارات السب والقذف املوجهة للمجني عليه أو يسمع صوت العيارات النارية قادما

  2املتهم يجري منها 

ال تعني ضرورة املشاهدة الفعلية للجريمة بل يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ ذاتها  فمشاهدة الجريمة  

 عن وقوع الجريمة 

 فمن املقرر في أحكام محكمة النقض املصرية أن: 

حاسة    ةوقوعها بأيأدرك  بنفسه و   ارتكابهاشاهدها قد حضر    لتوفرها أن يكون   التلبس حالة تالزم الجريمة نفسها، و يكفي"  

 فإذا كان الثابت من الحكم املطعون فيه أن الضابط  
ً
  اشتم من حواسه  متى كان هذا اإلدراك بطريقة يقينية ال تحتمل شكا

املتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على األرض    استدار ، وما أن  من مقهى فدخلهرائحة الحشيش تنبعث  

  ف
ً
إنما يكون قد    -تجيز القبض و التفتيش   يمن ذلك على قيام حالة التلبس الت  استدلإذ   - إن الحكم  تبين أنها تحوى حشيشا

 "
ً
 صحيحا

ً
 . 3طبق القانون تطبيقا

 أن: 
ً
 وقضت أيضا

ان يشاهد املخدر عند قدمي املتهم، فإذا وجدت لدى الضابط قرائن وأمارات كافية تفيد صلة    التلبس  " ... يكفي لقيام حالة

 . 4هذا املخدر حق له القبض عليه وتفتيشه" املتهم ب

 أن: 
ً
 وقضت أيضا

  
ً
" إذا كان املتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤيته لرجال الشرطة ووضعها بسرعة في فمه ولم يكن ما حوته الورقة ظاهرا

 . 5حتى يستطيع رجال البوليس رؤيته فإن هذه الحالة ال تعتبر حالة تلبس بإحراز مخدر" 

 م بأن:2019في العام  اإلسكندريةوقضت محكمة الجنايات بمحكمة 

اإلثبات في الدعوى املالزم/ .... وال يطمئن وجدانها لصدق راويته وتصويره لكيفية ضبط   شاهد حكمة في أقوال  " ترتاب امل

وترى أن لواقعة الدعوى صورة مغايرة ملا ذكره الشاهد لم تهتد التحقيقات عن الكشف عنها األمر الذي    االتهاماملخدر موضوع  

حالة التلبس من املدافع عنه ذلك    النعدام عليها بالبطالن    يتعذر معه الجزم بصحة إجراءات القبض على املتهم وتفتيشه املنعي

املواد املخدرة  انه ال يستقيم في منطق العقل وال يتأتى مع املجرى العادي لأل  مور ان يقف املتهم في الطريق العام لإلتجار في 

 أن   احتياطاتبصورة ظاهرة دون أن يتخذ ثمة  
ً
للتخفي عن عين رقيبه )الشرطة( كما أنه من غير املعقول وهو مسجل إجراميا

 
التميمي    1 في الجرائم املعلوماتية، رسالة  ملأموري  االستثنائيةالسلطات  ،  بتصرف: علي خميس علي  إلى كلية   ماجستير   الضبط القضائي  مقدمة 

 . 53ص  ،م2019،عجمان جامعة  القانون 
مقدمة إلى  ماجستير  الضبط القضائي )القبض والتفتيش( "دراسة مقارنة"، رسالة ملأموري  االستثنائيةالسلطات ، محمد املرزوقيبتصرف: وليد   2

 .13ص  ،م2017،عجمان جامعة  القانون كلية 
 (. 1962/4/9ق ، جلسة  31لسنة  1753)الطعن رقم    3
 ( 783، صفحة 632الجزء السادس، رقم م، مجموعة القواعد القانونية، 29/10/1945)نقض   4
 ( 942، صفحة 365، رقم 28م، املحاماة س 1947/ 15/2)نقض   5
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مكن ضابط الواقعة من القبض  يظل على هذا الوضع دون أن يشعر بضابط الواقعة والقوة املرافقة له وهم ملتفون حوله ويت

قوال  أخلص مما كان يحرزه األمر الذي يحيط  وانتزاع علبه السجائر الحاوية للمخدر في يده دون ان يحاول الفرار أو التعليه  

ضابط الواقعة والقوة  ن يتمكن العميل من الفرار رغم وجود أ الشاهد بالشك والريبة إذا أضيف ملا سبق أنه من غير املعقول 

الشرطة  ضابط الواقعة بالشهادة رغم وجود قوة أفراد    انفراداملرافقة له ورغم وجوده مع املتهم على مسافة واحدة كما ان  

معه في ضبط املتهم األمر الذي يقطع بمشاهدتهم للواقعة ومن ثم يكون إبعادهم مقصود األمر الذي    واشتركوا السريين ترافقه  

    املأموريةيلقي باملزيد من الشك والريبة على أقوال شاهد الواقعة الوحيد كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدوين  
ً
قياما

 من دفاتر األحوال املخصصة لهذا الغرض في أقسا  امليعادفي  وعودة وضبط املتهم  
ً
شرطة وحيث أنه ملا كان ما  ال  ماملناسب بأيا

ن املحكمة تطرح أقوال الشاهد وال تعول على ما جاء باإلقرار الشفهي املنسوب للمتهم بإحراز جوهر الحشيش املخدر  تقدم فإ

املر  الضابط  لسان  على  اإلقرار  ذلك  لورود  بإنكار  باإلتجار  املتهم  وملبادرة  أقواله  صحة  في  في   استجوابه حال    االتهامتاب 

 إلى    االتهاماملحاكمة األمر الذي يضحى معه    باإلنكار بجلسة  واعتصامه التحقيقات  
ً
 بالشك والريبة مفتقرا

ً
املسند اليه محاطا

          1دليل يوازره فتقض ي املحكمة ببراءته". 

ة من الناحية القانونية إذا شاهد مأمور الضبط القضائي الجريمة بصورة غير مشروعة،  بينما ال تكون حالة التلبس صحيح

مثل تجسسه على املتهم في مكان خاص، أو دخوله منزل دون إذن مسبق من النيابة العامة أما إذا دخل املنزل بناء على سماعه  

وطلب املجني عليه املساعدة عندئذ يكون الدخول للمنزل بناء على حالة الضرورة وبالتالي يكون إجراء التلبس    استغاثةصوت  

 2مشروع من ناحية قانونية.

 ببرهة يسيرة:  ارتكابها: مشاهدة الجريمة عقب  الثانيةالصورة 

فيتحقق بذلك معنى التقارب الزمني    بهاارتكاالجريمة خالل وقت قصير الحق على   باكتشافيتوافر التلبس في هذه الحالة  

 ومشاهدة  أومؤدى ذلك    واكتشافهابين وقوعها  
ً
ن تكون ما زالت آثارها بادية تنبئ عن وقوعها كمشاهدة املجني عليه يقطر دما

 إذا عاين مأمور الضبط القضائي جثة املجني عليه وهي    3مغادرته املنزل الذي قام بسرقته السارق عقب  
ً
ويتوافر التلبس أيضا

غارقة في الدماء ودلت التحريات على تحديد هوية املتهم فتوجه إليه وقام بالقبض عليه وإذا لم يتخلف عن الجريمة أثر ال  

التلبس إذا حضر مأمور الضبط بعد وقوع ا التلبس، ولذلك ال يتوافر  لسرقة فأخبره املجني عليه بما وقع من  تتوافر حالة 

 .5التي يستشف منها عن وقوع الجريمة منذ برهة يسيرة 4الجاني، ذلك أن هذه األقوال ال تعدل اآلثار املادية 

 فمن املقرر في أحكام محكمة النقض املصرية أن: 

 
 الحكم غير منشور.   1
 .54مرجع السابق، ص علي خميس علي التميمي،   2
 . 224ص م، 1990نبيل مدحت سالم، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، :بتصرف 3
أنه وصل إلى علم املحقق من رجال املباحث أن    يإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم همحكمة النقض املصرية في هذا الشأن بأن "  استقرت وقد     4

 االختفاء املتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه، فلما رأى املحقق ومن معه قام وجرى يريد    املتهم يتجر باملخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان 

ضابط البوليس  انتقالى قيام حالة التلبس إال إذا كان فهذه الواقعة ال تدل عل عوهم وأمسكوه، و فتشه الضابط وضبط معه املخدرفتب بالهر  أو

 شاهد املتهم يبيع املخدراتإلى دكان املتهم حصل بناء على أن  
ً
،  قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون لدى رجال املباحث  الاالنتق، أما إذا كان  أحدا

 و فإن رؤية املتهم يجرى ال تكفى إلثب
ً
على أساسها ليمكن   االنتقالحصل    ي جب أن يعنى الحكم ببيان املعلومات التلذلك يات قيام حالة التلبس قانونا

 و التثبت  
ً
على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة    االنتقالحصل    ي عنى الحكم ببيان املعلومات التلذلك يجب أن يُ من قيام حالة التلبس قانونا

 (م23/5/1938ق ، جلسة  8لسنة  1552) الطعن رقم  "التلبس أو عدم قيامها
 . 156أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص :تصرفب  5
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 من  " أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاه 
ً
دتها بنفسه أو بمشاهدته أثرا

فيما خلص إليه من بطالن القبض    -آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه، وإذ كان الحكم املطعون فيه  

اب محجة الصواب  ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح وأصهذا النظر  قد ألتزم  -على املطعون ضدهما وتفتيشهما  

 . 1الطاعنة غير سديد"  يضحى معه منعى بما

 ة: تتبع املتهم أثر وقوع الجريمة: الصورة الثالث

ق هذه الصورة من حاالت التلبس بان يتبع املجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إذ يعد ذلك قرينة على قيام قوتتح

وال    2إليه باأليدي   واإلشارةحالة التلبس بالجريمة وال يشترط أن يكون التتبع بالجري خلف الجاني بل يكفي أن يكون بالصياح  

كما لو صادفه املتهم في اليوم التالي    بارتكابها يتوافر التلبس مع ذلك إذا مض ى وقت طويل بين وقوع الجريمة ومطاردة املتهم  

 3. لوقوعها وتتبعه بالصياح بغرض اإلمساك به

 : مشاهدة أدلة الجريمة: الرابعةالصورة 

التلبس في هذه الحالة متى شوهد الجاني بعد وقوع الج  أو  يتحقق  أو أسلحة  ريمة بوقت قريب وهو يحمل أشياء كآالت 

أو أن توجد به آثار أو عالمات يستدل منها على انه فاعل الجريمة او    ارتكبهاأمتعة أو غير ذلك مما يكون له صلة بالجريمة التي 

 فيها كوجود بقع دموية على مالبسه أو وجود تسلخات أو جروح نتيجة مقاومة املجني عليه له وعلى كل حال يجب  
ً
كان شريكا

 4الجريمة.  الرتكابان يكون ذلك في وقت قريب 

أو    والثاني حكمي فالتلبس الحقيقي يكون عند مشاهدة الجريمة وقت مقارفتهاونخلص إلى أن التلبس نوعان األول حقيقي 

ببرهة يسيرة أما الحكمي ال يتم فيه مشاهدة الجريمة وإنما آثارها ويتم ذلك إذا إتبع املجني عليه الجاني أو تبعته    ارتكابها عقب  

   5للجريمة.  ارتكابه وجدت به آثار أو عالمات تفيد وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال أشياء أو العامة بالصياح أو 

 

 في قضايا املخدرات   التلبس آثار  : الثانياملبحث  

اإلجراءات التحفظية في موقع الجريمة بجانب سلطة القبض والتفتيش    اتخاذ تخول حالة التلبس مأمور الضبط القضائي  

اإلجراءات املتخذة بشأن حالة التلبس إلى جريمة    امتدادعلى حالة الجريمة املتلبس بها دون غيرها فإن    اقتصارهإال أن ذلك  

 ثره البطالن. أأخرى ولو كانت وثيقة الصلة بها  

 قضاء محكمة نقض أبوظبي على أن:   استقرفقد 

 في جريمة شرب الخمر.
ً
بها وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه وقيد األوراق برقم    اعترافه   "ضبط الطاعن متلبسا

 ملواد مخدرة من عدمه دون أمر من سلطة التحقيق مؤداه البطالن
ً
 6" جزائي. أخذ عينة منه لتحليلها ملعرفة ما إذا كان متعاطيا

اإلجراءات التحفظية في موقع    وسنفرد املطلب األول إلى  لذا سنتطرق في هذا املبحث لبيان آثار التلبس في قضايا املخدرات

    .ملأموري الضبط القضائي االستثنائيةالجريمة   أما املطلب الثاني لسلطات التحقيق  

 

 
 (. 1985/ 3/4ق جلسة  54لسنة   2913)الطعن رقم   1
 . 226ص م، 2005سامح السيد جاد، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، بدون دار نشر،  :بتصرف  2
 . 225مرجع السابق، ص ، نبيل مدحت سالم   3
 . 226مرجع السابق، ص سامح السيد جاد،   4
 547م،ص 2000، 1في التشريع املصري،ج اإلجراءات الجنائيةمحمد سالمة،  مأمون أنظر في ذات املعنى:   5
 م(.2010/ 4/ 21ق.أ جزائي جلسة  4س 2010( لسنة 210)الطعن رقم )  6
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 اإلجراءات التحفظية في موقع الجريمة  املطلب األول: 

 إلى محل الجريمة:  الفوري االنتقال الفرع األول:  

 إلى محل الواقعة ومعاينة اآلثار املادية للجريمة    االنتقالمور الضبط القضائي  حالة التلبس الجنائية توجب على مأإن  
ً
فورا

واملحافظة على هذه اآلثار وإثبات حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد كشف الحقيقة وسماع أقوال األشخاص الحاضرين  

  ويجب ان يخطر النيابة  في محل الواقعة وكل ما يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبها  
ً
 1بانتقاله فورا

م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي ونص 1992( لسنة  35رقم )  اتحادي( من قانون  43نص املادة )  جرى بهوهذا ما  

(  31م بشأن قانون اإلجراءات الجنائية البحريني وتعديالته ونص املادة )2002( لسنة  46( من مرسوم بقانون رقم )52املادة )

( من مرسوم سلطاني  39بشأن قانون اإلجراءات الجنائية املصري وتعديالته وذات نص املادة )  1950لسنة    150قانون رقم  من  

وتعديالته    99/    97رقم   العماني  الجزائية  اإلجراءات  قانون  فيأن:"    منبإصدار  القضائي  الضبط  مأمور  التلبس    على  حالة 

 
ً
ن اآلثار املادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد  ملحل الواقعة ويعاي  بجريمة أن ينتقل فورا

 أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه  
ً
في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا

 العامة فو إخطار النيابة  
ً
 .بانتقاله را

 االنتقال فو على النيابة العامة و 
ً
 ". إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها  را

 إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية التلبس إال أن   االنتقالعلى النيابة العامة    بأن  البين أن التشريعات قد نصت
ً
ه  فورا

 واقعة التلبس أو قد يحدث تأخير في حضورها. جد في معظم األحيان ال وجود للنيابة العامة في محل بالنظر للواقع العملي ن

يرى الباحث بضرورة النص في التشريعات محل الدراسة صراحة ببطالن القبض والتفتيش في حالة عدم حضور النيابة  

باألخص في حالة    -  هاإثبات وضمان    حالة التلبس  إضفاء الشرعية علىوالغرض من ذلك  العام( لواقعة التلبس    االدعاءالعامة )

الضبط القضائي الذي في كثير من األحيان قد تثأر مسالة الشك    ملأموري األمر برمته    حتى ال يكون و   - تلبس في قضايا املخدراتال

لواقعة التلبس ال سيما وأن عقوبة اإلتجار باملخدرات قد    واطمئنانهاحول الواقعة بما يصعب على املحكمة تكوين عقيدتها  

 ال بد من التثبت من واقعة التلبس بجريمة اإلتجار باملواد املخدرة.     تصل لإلعدام أو السجن املؤبد لذا

اقعة:  مغادرةمنع الحاضرين من  الفرع الثاني:  محل الو

عنه حتى يتم    االبتعادمنع الحاضرين محل الواقعة من مغادرة هذا املحل أو    حالة التلبس تجيز ملأمور الضبط القضائي  أن

  ستيضاحات بصدد الواقعة محل التلبس وهذا عين اوأن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على  تحرير هذا املحضر 

م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي ونص املادة  1992( لسنة  35رقم )  اتحادي( من قانون  44ما جرى به نص املادة )

( من  32م بشأن قانون اإلجراءات الجنائية البحريني وتعديالته ونص املادة )2002( لسنة  46( من مرسوم بقانون رقم )53)

( من مرسوم سلطاني  40بشأن قانون اإلجراءات الجنائية املصري وتعديالته وذات نص املادة )  1950لسنة    150قانون رقم  

أن:" ملأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة    منبإصدار قانون اإلجراءات الجزائية العماني وتعديالته    99/    97رقم  

متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو االبتعاد عنه حتى يتم تحرير املحضر وله أن يستدعي في الحال من  

 ".منه على إيضاحات في شأن الواقعة يمكن الحصول 

 
 ألحدث  اإلجراءات    شرح قانون   محمود نجيب حسني،   1

ً
م، 2011القاهرة، الطبعة الرابعة،  ة، دار النهضة العربية،يالتعديالت التشريعالجنائية وفقا

 . 477ص 
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 ضبط القضائي  ملأموري ال  االستثنائيةسلطات التحقيق  املطلب الثاني:

 في حالة التلبس في قضايا املخدرات  استثنائيةالقبض كسلطة   الفرع األول:

( املادة  )  اتحاديقانون  من  (  45نصت  أن:" ملأمور  1992( لسنة  35رقم  اإلماراتي على  الجزائية  م بشأن قانون اإلجراءات 

 :الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على املتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على ارتكابه جريمة في أي من األحوال اآلتية

: في الجنايات
ً
 .أوال

 ".بغير الغرامة...ثانًيا: في الجنح املتلبس بها املعاقب عليها 

بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية العماني وتعديالته على أن:" ملأمور   99/  97( من مرسوم سلطاني رقم 42ونصت املادة )

الضبط القضائي في حاالت التلبس بالجنايات والجنح املعاقب عليها بالسجن أن يأمر بالقبض على املتهم الحاضر إذا قامت  

كابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا جاز ملأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك  أدلة قوية على ارت 

 في املحضر". 

م بشأن قانون اإلجراءات الجنائية البحريني وتعديالته على أن:  2002( لسنة  46( من مرسوم بقانون رقم )55ونصت املادة )

بها    يف  القضائيملأمور الضبط    " املتلبس  املتهم    التيالجنايات والجنح  تزيد مدة  الحبس فيها على ثالثة أشهر أن يقبض على 

وإذا لم يكن املتهم حاضرا جاز ملأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه    ه الحاضر الذى توجد دالئل كافية على اتهام

 السلطة العامة". وإحضاره ويثبت ذلك في املحضر، وينفذ األمر بواسطة أحد أفراد 

ملأمور    بشأن قانون اإلجراءات الجنائية املصري وتعديالته على أن:"  1950لسنة    150قانون رقم  ( من  34ونصت املادة )

يعاقب عليها بالحبس ملدة تزيد عن ثالثة أشهر أن يأمر بالقبض    يفى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح الت   القضائيالضبط  

 ".هى توجد دالئل كافية على اتهام على املتهم الحاضر الذ

ملا كان ما تقدم وكان البين أن هذه القوانين قد أعطت ملأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة سلطة القبض  

  (العام  االدعاء)ستثنائية لكون القبض في األساس إجراء من إجراءات التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة  اعلى املتهم كسلطة  

العامة   النيابة  إلى ثمة إذن من  يجب أن تكون الجريمة موضوع  و   طاملا وجدت دالئل كافية  (العام  االدعاء) وبالتالي ال يحتاج 

 عليها
ً
ها  بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر وهذه الجرائم هى الجرائم التى يجوز إصدار األمر في  التلبس جناية أو جنحة معاقبا

   .االحتياطيبالحبس 

 فمن املقرر في أحكام محكمة النقض املصرية أن: 

" أعطى القانون للمأمور القضائي في احوال التلبس بالجرائم املعدودة من قبيل الجنايات او الجرائم املعدودة من قبيل  

 . 1لى إتهامه" الجنح واملعاقب عليها بالحبس ملدة تزيد عن ثالثة أشهر حق إلقاء القبض على املتهم متى وجدت دالئل كافية ع

 ومن املقرر في أحكام محكمة التمييز البحرينية أن: 

 
 (. 1144ص  205رقم  32مجموعة أحكام النقض س  19/12/1981)نقض   1
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"املقـرر أن التلبـس صفـة تـالزم الجريمـة ذاتهـا ال شـخص مرتكبهـا وتوافـره يبيـح ملأمـور الضبـط القضائـي في الجنايـات والجنـح  

لحاضـر الـذي توجـد دالئـل كافيـة علـى اتهامـه دون حاجـة إلـى  التـي تزيـد مـدة الحبـس فيهـا علـى ثالثة أشـهر القبـض علـى املتهـم ا 

 بنـص املـادة 
ً
 .  1مـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة"1/55صـدور إذن النيابـة العامـة بذلـك عمال

ن جرائم املخدرات هي من الجرائم التي يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على املتهم الحاضر  أومن املالحظ  

  2الذي توجد دالئل كافية إلتهامه وإذا توافرت حالة التلبس بجريمة منها جاز من باب أولى القبض على املتهم 

 من املقرر في أحكام محكمة النقض بأبوظبي أن: ف

امل" واد املخدرة من الجرائم التي ملأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على املتهم الحاضر متى وجدت  جريمة تعاطي 

 .  3"ارتكابها  ىدالئل كافية عل

 وقضت بأن:

القضاء ببراءة املطعون ضده من جريمة تعاطي املواد املخدرة لعدم توافر الدالئل الكافية والجادة للقبض عليه في غير  "

 .  4التلبس وأخذ عينة منه للتحليل أسفرت عن تعاطيه للمخدر ال عيب" حالة 

 بأن:
ً
 وقضت أيضا

 على القبض عليه إثر "
ً
رتكابه مخالفة مرورية ومشاهدة رجل الضبط اإدانة الطاعن بجريمة تعاطي املواد املخدرة تأسيسا

 . 5له في حالة غير طبيعية مما يبيح القبض والتفتيش عليه. صحيح" 

الضبط    بينما  ملأمور  معه  يبيح  بما  بالجريمة  التلبس  لقيام  كافي  املتهم  قبل  من  املخدرة  املادة  التخلي طواعية عن جوهر 

طاملا كان التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة قد وقع عن إرادة طواعية واختيار، أما   القضائي القبض عليه 

املستمد منه يكون باطال ال أثر له وإن إبطال القبض على املتهم لكونه وليد إجراء  إذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل  

 . إدانته  يشف نتيجة القبض الباطل وعـدم االعتداد به فغير مشروع  الزمة بالضـرورة إهدار كل دليل أنك

 فمن املقرر في أحكام محكمة النقض املصرية أن: 

" مجرد تخوف املتهم وخشيته من رجلي الشرطة وتوهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته ، ال  

، ومن ثم يكون الحكم إذ قض ى برفض الدفع الصحيح عن املخدرترتب على تخليه  يصح اتخاذه ذريعة إلزالة األثر القانوني امل

 .  6"والتفتيش قد أصاب صحيح القانون   ببطالن القبض

 أن:وقضت ب

من    34،35" ... فإن الواقعة حسبما اوردها الحكم ال توافر في حق الطاعن األول حالة التلبس املنصوص عليها في املادتين  

جراء تفتيش ملركبته، كما ال تبيح له حق القبض على الطاعن  تبيح بالتالي حق القبض عليه وإال  قانون اإلجراءات الجنائية و 
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الثاني حال تخيله عن كيس به مخدر الحشيش حينما طالبه بتقديم تحقيق شخصيته، ذلك انه يشترط في التخلي الذي ينبني  

كما هو الحال في الدعوى    –وليد إجراء غير مشروع  على قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون وليد إجراء مشروع، فإذا كان  

ذلك أن تخلي الطاعن الثاني عن الكيس الذي عثر على قطع املخدر    ال أثر لهن الدليل املستمد منه يكون باطل  فإ  -الراهنة 

– سلف    بداخله لم يحصل إال عقب القبض على الطاعن األول وبتفتيش مركبته الباطلين حسبما إنتهت إليه املحكمة فيما

فإن إستيقاف الضابط للطاعنين وهما يستقالن املركبة التي كان يقودها الطاعن األول ودون أن يصدر عنهما ما    - وفوق ذلك

من قبض   عليه  ترتب  ما   
ً
أيضا وباطل  بالبطالن  املشروعية ومشوب  بعدم  يتسم   

ً
أيضا إستيقافهما  فإن  الريبة والشك،  يثير 

هذا النظر وجرى في قضائه على صحة ما قام به الضابط من إجراءات فإنه يكون قد   وتفتيش وإذ خالف الحكم املطعون فيه

 عدم التعويل في الحكم باإلدانة على أي دليل مستمد منها،  
ً
أخطأ في تطبيق القانون وكان بطالن تلك اإلجراءات مقتضاه قانونا

لدعوى حسبما حصلها الحكم املطعون فيه ال يوجد فيها  وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بتلك اإلجراءات الباطلة وملا كانت ا

 .  1"دليل سواها فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم املطعون فيه وببراءة الطاعنين ...

 بأن
ً
 :وقضت أيضا

... ان لالستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا اإلجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في    "

هات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل املستوقف للكشف عن حقيقته، ملا كان ذلك، وكانت  موضع الشب

ال تنبئ عن أن جريمة إحراز املخدر الذي دين الطاعن بها    - كما حصلها الحكم املطعون فيه التي سلف بيانها    -صورة الواقعة  

من قانون اإلجراءات الجنائية إذ أن تلقي مأمور الضبط    30لحصر في املادة  كانت في حالة من حاالت التلبس املبينة على سبيل ا

القضائي نبأ الجريمة عن الغير ال يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء  

الطاعن الفرار بمجرد أن رأي ضابط الواقعة  من محاولة   -على السياق املتقدم    -القبض، وكان ما ساقه الحكم املطعون فيه  

يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز ملأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه، ليس صحيحا في القانون وذلك ملا هو  

الدالئل    مقرر في قضاء هذه املحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة واالرتباك مهما بلغا ما يوفر

  - الكافية على اتهامه بالجريمة املتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه  

وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند    -سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة املخدر  

ومن ثم فإن ضبط املخدر على أثر ذلك اإلجراء      ال عن إرادة وطواعية واختيارا من جانبه  -في غير حاالته    -  محاولة القبض عليه

الطاعن عما يحمله عند   القانون، فضال عن أن تخلي  بالجريمة لوقوعه على غير مقتض ى  التلبس  تنتفي معه حالة  الباطل 

تجيز    أيهما باللحاق به ال ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها   - الضابط وأمين الشرطة    - مشاهدته مأموري الضبط القضائي  

ملأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل، وال محل ملا أورده الحكم  

املطعون فيه في معرض إطراح دفع الطاعن ببطالن القبض والتفتيش توافر مبرر الستيقاف ضابط الواقعة للطاعن، إذ أن  

ما ترب عليه    -لذي ال يستند إلى أساس في القانون ومن ثم فهو باطل، ويبطل معه  االستيقاف على هذه الصورة هو القبض ا

 . 2من تخلي الطاعن عن املخدر إثر فراره عند مالحقة..."

 في حالة التلبس في قضايا املخدرات   استثنائيةالثاني: التفتيش كسلطة   الفرع 

لبس بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على  ال يجوز ملامور الضبط القضائي تفتيش املتهم إال في حالة الت

 للجريمة.  ارتكابهثالثة أشهر بجانب توافر دالئل كافية على  

 
 (. 5/2017/ 24ق جلسة  87لسنة   3367)الطعن رقم   1
   (.3/7020 /28ق جلسة  76لسنة   77606)الطعن رقم   2
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م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أن:" ملأمور  1992( لسنة  35رقم )  اتحادي( من قانون  51فقد نصت املادة )

بجسمه    الضبط القضائي أن يفتش املتهم في األحوال التي يجوز فيها قانوًنا القبض عليه ويجرى تفتيش املتهم بالبحث عما يكون 

 ة للتحقيق فيها". أو مالبسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون الزم

م بشأن قانون اإلجراءات الجنائية البحريني وتعديالته على أن:  2002( لسنة  46( من مرسوم بقانون رقم )66ونصت املادة )

 في األحوال التي يجوز فيها القبض قانوًنا على املتهم يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يفتشه"  "

بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية العماني وتعديالته على أن:" ملأموري    99  /   97( من مرسوم سلطاني رقم  77ونصت املادة )

الضبط القضائي تفتيش املتهم في األحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، كما يجوز تفتيش غير املتهم إذا اتضح من أمارات  

 وأمتعته".  قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويشمل التفتيش جسمه ومالبسه 

في األحوال    بشأن قانون اإلجراءات الجنائية املصري وتعديالته على أن:"  1950لسنة    150قانون رقم  ( من  46ونصت املادة )

التي يجوز فيها القبض قانوًنا على املتهم يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يفتشه وإذا كان املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش  

 يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي". بمعرفة أنثى 

التلبس كما فعل الشارع في حالة القبض   التفتيش في حالة  املواد بعاليه لم يتم النص صراحة على  والبين من نصوص 

 جواز ذلك من النصوص إذ أن كل قبض يبيح التفتيش بما في ذلك القبض في حالة التلبس إذا تم  
ً
بالتلبس وإنما يفهم ضمنا

 بوج
ً
 الجريمة.  الرتكابود حالة تلبس صحيحة وبتوافر دالئل كافية صحيحا

وتفتيش املتهم يشمل جسمه ومالبسه ومتاعه ويجوز أن يمتد التفتيش إلى أعضاء الجسم الداخلية مثل أخذ عينة دم من  

 لذلك بان ما يتخذه مأمور الضبط القضائي من إجراءات الكشف عن املخدر بمعر 
ً
فة طبيب  املتهم للفحص وقض ي تطبيقا

 له بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته كما ان قيام الطبيب  
ً
املستشفى في موضع إخفائه من جسم املتهم ال يعدو ان يكون تعرضا

اإلجراءات له على سالمة  تأثير  ال  املتهم  فيه  أخفاه  الذي  املوضع  من  املخدر  بإخراج  املستشفى  السيارة    1في  كانت حرمة  وملا 

 طاملا وجدت في   اتصالها الخاصة مستمدة من  
ً
 يجوز ان يشملها للتفتيش أيضا

ً
بشخص صاحبها فحيث يجوز تفتيشه قانونا

  2الطريق العام. 

 
ً
أن القانــون وإن كان يبيــح ملأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش شـخص املتهـم في األحـوال التـي    وقضــاءً   ومــن املتفــق عليــه فقهــا

فـال يجـوز أن تمتـد ملنزلـه ولـو كان مأمـور الضبـط القضائـي قـد   .يجـوز لـه فيهـا القبـض فـإن تلـك اإلباحـة ال تتعـدى شـخص املتهـم

يشه بإذن من  الجاري تفت   إال إذا قامت أثناء تفتيش منزل املتهم  3كان دخولـه املنـزل بوجـه قانونـي  قبـض علـى املتهـم في منزلـه، أي 

قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيًئا يفيد في   العام بحسب الحال  االدعاءالنيابة العامة أو  

   .كشف الحقيقة جاز ملأمور الضبط القضائي أن يفتشه

م بشأن قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي ونص  1992( لسنة  35رقم )  اتحادي ( من قانون  57وهذا ما اكده نص املادة )

(  49م بشأن قانون اإلجراءات الجنائية البحريني وتعديالته ونص املادة )2002( لسنة  46( من مرسوم بقانون رقم )68املادة )

( من مرسوم سلطاني  82بشأن قانون اإلجراءات الجنائية املصري وتعديالته وذات نص املادة )  1950لسنة    150قانون رقم  من  
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، مجموعة أحكام محكمة النقض،  9196  يونيو  2نقض  و   5، صفحة  2، رقم  17، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة  1966يناير    3نقض     2

 . 236رجع السابق، ص د. نبيل مدحت سالم ، مأورد هذه اإلحكام  976، صفحة 193، رقم 20السنة 
 .42، ص2009اإلجراء(، دار الكتب القانونية،  -)اإلذن  التفتيشمحمد عبد العزيز محمد،   3

 عن: محمد حسن إبراهيم، تفتيش األشخاص في القانون البحريني، مجلة القانونية، العدد السابع، 
ً
 . 220م، ص 2017نقال
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أن:" إذا قامت أثناء تفتيش منزل املتهم قرائن قوية ضده  بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية العماني وتعديالته على    99/    97رقم  

 . أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيًئا يفيد في كشف الحقيقة جاز ملأمور الضبط القضائي أن يفتشه"

وط  وتشير هذه النصوص إلى حالة أخرى غير حالة التلبس التي تجيز ملأمور الضبط القضائي تفتيش املتهم إذا توافرت شر 

بتفتيش مسكن املتهم بوجه قانوني حق تفتيش شخصه أو    اضطالعهالقبض عليه فهو يخول ملأمور الضبط القضائي في حالة  

 1يفيد في كشف الجريمة.  ءش ي أي شخص آخر موجود معه متى قامت قرائن قوية ضده او ضد هذا الشخص على أنه يخفي 

تبيح   ال  التشريعات  أن هذه  باملالحظة  الجدير  ما  ملأمور ومن  التلبس  في حالة  املتهم  منزل  تفتيش  القضائي  عدا    الضبط 

 فعل املشرع البحريني.   الضبط القضائي تفتيش منزل املتهم في حالة التلبس ملأمور التشريع البحريني فقد سمح 
ً
 وحسنا

ا التشريعات محل  في  النص  الباحث بضرورة  التلبسيرى  في حالة  املتهم  على غرار املشرع    –لدراسة على تفتيش مسكن 

 للواقعة وإال بدون إذن من النيابة وباألخص في جريمة    االدعاءسواء كان بإذن من النيابة )  –البحريني  
ً
العام( أن كانت حضورا

ة تلبس إذا لم يتم تفتيش مسكنه  املخدرات للمساعدة في الكشف عن تجار املخدرات لكون بمجرد القبض على التاجر في حال

بالتفتيش قد يستغرق وقت، فمن  أن  فمن املحتمل   اإلذن  الحصول على  يتم إخفاء املخدرات من قبل أعوانه ال سيما وأن 

القبض عل في قضية مخدرات إن  األفضل بمجرد   
ً
تلبسا املتهم  يباح ملأمور  ى  املخدرات  في  يتجر  بانه  تفيد  أمارات قوية  برزت 

 على الحد  بدون إذن من النيابة  الضبط القضائي تفتيش سيارته حتى وأن لم تكن في الطريق العام ومنزله  
ً
فهذا يساعد كثيرا

در يعد إثبات وتعضيد لحالة من تجارة املخدرات وفي ذات الوقت أن ما قد يسفر عنه التفتيش ملنزل املتهم من وجود جوهر املخ 

 للدفع الذي سيبديه املتهم ببطالن التفتيش لكونه بدون  بما يقانونية  ويجعلها    التلبس
ً
ساعد في تكوين عقيدة القاض ي وتفاديا

 .    على الرغم من كونها نشأت صحيحة الذي قد يفسد حالة التلبس ويسقطها  إن لم يتم أخذ اإلذن من النيابة إذن من النيابة

م بشأن قانون اإلجراءات الجنائية البحريني وتعديالته على 2002( لسنة  46( من مرسوم بقانون رقم )67د نصت املادة )فق

حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر أن يفتش منزل    يف  يأن:" ملأمور الضبط القضائ

 له من أمارات قوية أنها موجودة فيه".  اتضحي تفيد في كشف الحقيقة إذا املتهم ويضبط فيه األشياء واألوراق الت 

بشأن قانون اإلجراءات الجنائية املصري    1950لسنة    150قانون رقم  ( من  47املادة )في  قد نص  كان  بينما املشرع املصري  

حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل املتهم إال أن هذه املادة تم إلغاؤها بحكم املحكمة    يف يبأن ملأمور الضبط القضائ

م حيث أصدرت املحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص  2/6/1984ق في    4لسنة    5طعن رقم  الدستورية في ال

  28بمناسبة إيقاف محكمة جنايات القاهرة للجناية رقم  م وذلك  2/6/1984( من قانون اإلجراءات الجنائية بتاريخ  47املادة )

( من قانون اإلجراءات  47)وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية املادة    2م مخدرات األزبكية 1980لسنة  

نزل املتهم ويضبط فيه  حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش م  يف  يالجنائية والتي كانت تنص على: " ملأمور الضبط القضائ

 األشياء واألوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية انها موجودة فيه". 

 

 الخاتمة:  

في متن هذه الدراسة فقد خصصنا الخاتمة لبيان أهم النتائج التي    بعد التعرض لدراسة هذا املوضوع بالتحليل والتقص ي

 عن بعض التوصيات التي يري الباحث أنها ضرورية وكما يأتي: 
ً
 توصلنا إليها فضال

 
 . 392نبيل مدحت سالم ، مرجع السابق، ص   1
سلطات   2 حدود  الشاعر،  القادر  عبد  القضائي   سعود  الضبط  التلبس،    مأموري  حاالت  كلية    ماجستير   رسالةفي  إلى  جامعة    القانون مقدمة 

 . 81، ص م2017،عجمان 
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: النتائج
ً
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  : أوال

املقارنة -1 العربية  والقوانين  اإلماراتي  الجزائية  اإلجراءات  قانون  القضائي    أجاز  الضبط  سلطات ملامور 

 رتكابه للجريمة. اشريطة توافر دالئل كافية على  )القبض والتفتيش(  في حالة التلبس  استثنائية

 بها حال ارتكابها أو بعد   -2
ً
إذا تبع املجني عليه مرتكبها، أو تبعته  و رتكابها ببرهة يسيرة  اتكون الجريمة متلبسا

 آالت 
ً
أو إذا وجدت به   ل على أنه فاعل أو شريك في الجريمةتدأو أشياء  العامة مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها حامال

 آثار تفيد ذلك.

لقيام حالة التلبس يجب أن تتم املشاهدة من قبل مأمور الضبط القضائي دون سواه إذ ال تقوم إذا تلقى   -3

 الغ من املجنى عليه بالجريمة أو يكتفي بمشاهدة أحد من املارة أو حتى أي من أفراد السلطة العامة.ب

لم يتم النص صراحة في  قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي أو القوانين العربية املقارنة والبين أنه سواء في  -4

 جواز ذلك  نصوص أي منهم على التفتيش في حالة التلبس كما فعل  
ً
الشارع في حالة القبض بالتلبس وإنما يفهم ضمنا

 . من النصوص إذ أن كل قبض يبيح التفتيش

 إلى محل الواقعة ومعاينة اآلثار    االنتقال مور الضبط القضائي  وجب على مأإن حالة التلبس الجنائية ت -5
ً
فورا

وعليه إخطار  محل الواقعة  ضرين من مغادرة  املادية للجريمة وإثبات حالة األماكن واألشخاص بجانب أن له منع الحا

  الذي يتوجب عليه بدوره  
ً
 إلى محل الواقعة وفي الواقع العملي في م  االنتقال النيابة فورا

ً
ظم األحيان ال وجود  عفورا

 . أو قد يحدث تأخير في حضورها محل واقعة التلبسللنيابة العامة في 

الضبط    ملأمور ال تبيح    -محل الدراسة  –قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي والقوانين العربية املقارنة  أن   -6

الضبط القضائي تفتيش منزل    ملأمور القضائي تفتيش منزل املتهم في حالة التلبس ماعدا التشريع البحريني فقد سمح  

 املتهم في حالة التلبس. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

على تفتيش املتهم في    بقانون اإلجراءات الجزائية )اإلجراءات الجنائية(  للتشريعات محل الدراسة بالنص صراحةالدعوة   -1

 . في حالة التلبس املتهم سيارته أثناء توافر حالة التلبس على غرار النص على قبضتفتيش نفسه و 

ببطالن القبض والتفتيش في حالة عدم  الدعوة للتشريعات محل الدراسة بالنص صراحة وباألخص في قضايا املخدرات   -2

   .بجانب النص على مناط بطالن القبض والتفتيش على وجه العموم لواقعة التلبس (لعاما   االدعاء  ) حضور النيابة العامة

دون شرط   على غرار املشرع البحريني النص على تفتيش مسكن املتهم في حالة التلبسبالدعوة للتشريعات محل الدراسة  -3

 . الحصول على إذن من النيابة

أمر    استصدارالدعوة للتشريعات محل الدراسة بالنص على بيان الدالئل الكافية التي إرتكنت النيابة العامة عليها في    -4

الواردة  لجدية التحريات  ئناناالطمبعبارة   االكتفاء القبض وتدوينها في أمر القبض )إذن الضبط( لكون في الغالب األعم يتم  

 في طلب اإلذن بالضبط في حين أن بعض هذه التحريات تكون مستقاة من مصدر سري.

 في واقعة التلبس. والتفتيش موري الضبط القضائي لدورات تدريبية دقيقة لبيان عملية الضبط إلخضاع مأ الدعوة  -5

 املراجع باللغة العربية: 

 مكرم األنصاري، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة. أبن منظور: جمال الدين محمد بن  -1

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الكتاب األول، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة   -2

 م. 2016
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 اإلطار القانوني ملسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والقانون العماني
The Judicial Framework for the Responsibility of the Shipping Carrier In Jordanian Law and Omani Law 

 ( ردنجامعة االسراء، األ )  أ.د. عبدالوهاب عبدهللا املعمري  -  أحمد بن عبدهللا بن علي محمد الشحي 

Ahmed bin Abdullah bin Ali Mohammed Al Shehhi - Abdulwahab Abdullah Al-Maamari (Al-Isra University, Jordan) 

 

 

 

 : امللخص

الدراسة إلى الكشف عن جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانونين األردني والعماني، واتبع الباحث املنهج   ذهههدفت ه 

الوصفي التحليل، وذلك بوصف وتحليل مسؤولية الناقل البحري في القانونين األردني والعماني، كما اتبع البحث املنهج املقارن  

 القانونين.  ملقارنة جوانب مسؤولية الناقل البحري في 

إلى أن مواد قانون التجارة البحرية األردني لم تنص على العديد من أسباب قيام املسؤولية العقدية أو   وتوصل الباحث 

التقصيرية، وهو األمر الذي تميز به القانون البحري العماني، الذي شرح بالتفصيل في العديد من مواده على األسباب التي  

الناقل البحري. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة نصوص القانون البحري األردني على غرار ما    تقوم بناًء عليها مسؤولية

تبين حاالت قيام مسؤولية   التي  املواد  العديد من  العماني، وذلك بتفصيل  البحري  كالقانون  التشريعات الحديثة  به  أخذت 

 الناقل البحري والحاالت التي يتم إعفاءه فيها من املسؤولية. 

 املسؤولية املدنية، الناقل البحري، القانون البحري األردني، القانون البحري العماني.   الكلمات املفتاحية: 

ABSTRACT 

This study aimed to reveal the aspects of the responsibility of the shipping carrier in the Jordanian law and 

Omani law, the researchers followed the descriptive method of analysis, by describing and analyzing the 

responsibility of the shipping carrier in the Jordanian and Omani laws. The research also followed the 

comparative approach to compare the aspects of the responsibility of the shipping carrier in the two laws. The 

researchers concluded that the articles of the Jordanian Maritime Trade Law did not provide for many reasons 

for establishing contractual or tort liability, this is what distinguishes the Omani shipping Law, which explains 

in detail in many of its articles the reasons on which the responsibility of the shipping carrier is based. The study 

recommended the need to reformulate the texts of the Jordanian shipping Law similar to what was adopted by 

modern legislation such as the Omani shipping Law, by detailing many articles that show cases of the liability 

of the shipping carrier and the cases in which he is exempted from responsibility. 

Keywords: civil liability, shipping carrier, international conventions, Jordanian maritime law, Omani 

maritime law. 
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 املقدمة 

 في  
ً
 دوليا

ً
يحتل النقل البحري مكان الصدارة بين أنواع نقل البضائع األخرى، كما يعتبر نقل البضائع عن طريق البحر نقال

غالبية الدول التي تمتد موانؤها على شواطئ البحر الطويلة، وُيعد النقل البحري أحد أهم مظاهر استغالل البيئة و أحد أهم  

لدى   االقتصادية  التنمية  النقل  عوامل  يعمل  وبذلك  اقتصادها،  لتطوير  التي تسعى  النامية  الدول  فيها  بما  الدول  مختلف 

البحري على دفع عـجلة التنمية االقتصادية و بمواكبة التطورات االقتصادية والتكنولوجيا التي يشهدها العالم، األمر الذي  

لق بالنقل البحري، ومن أجل ذلك فقد تم توقيع اتفاقية  تطلب املواكبة التشريعية لهذا القطاع، بهدف تنظيم أحكام كل ما يتع

، ومن أطراف النقل البحري: الشاحن والناقل حيث أن الشاحن هو  1978، ومن ثم اتفاقية هامبورغ عام    1924بروكسل عام  

عة لتسلم بعد  الذي يطلب نقل بضائع من مكان إلى آخر، مباشرة أو عن طريق وكيله، أما الناقل فهو الذي يلتزم بنقل البضا

ذلك إلى املرسل إليه، ومن هنا فقد يصادف تطبيق عقد النقل البحري قيام منازعات بين طرفيه أو بين الناقل و صاحب الحق  

في البضاعة، بالنظر إلى أن البضاعة تمر بعدة مراحل فالناقل يتسلم البضاعة من الشاحن فيقوم بعملية شحنها على السفينة  

صول، ثم يقوم بإفراغها من السفينة وتسليمها إلى املرسل إليه. وقد تتضرر البضاعة خالل إحدى هذه  و ينقلها إلى جهة الو 

املراحل، وبالنظر كذلك إلى طول الرحلة البحرية التي تستغرقها السفينة وما قد تتعرض له من مخاطر، وفي هذا النطاق تبرز  

 ته عن األضرار الحاصلة للبضاعة وهي في عهدته.مسؤولية الناقل البحري و بالتالي مساءلته أو عدم مساءل

   مشكلة الدراسة:  

تعد مسؤولية الناقل البحري من أهم موضوعات عقد النقل البحري، حيث أنه وبموجب هذا العقد تحدث العديد من  

البحري يضع على عاتق   النقل  أن عقد  الفقه، ذلك  اهتمام  لذا كانت موضع  الشحن،  في عمليات  البحري  املنازعات  الناقل 

التزاما بتحقيق نتيجة معينة، هي نقل البضائع وتسليمها ساملة كاملة إلى املرسل إليه، أو من يمثله في امليعاد املتفق عليه، األمر  

الذي يقتض ي من الناقل، أو من يمثله املحافظة على البضائع أثناء شحنها ورصها ونقلها، وتفريغها، ثم تسليمها إلى املرسل إليه  

البحري عن  ا الناقل  تأخر وصولها، قامت مسؤولية  أو  أو تلفت  البضائع  النتيجة فهلكت  لم تتحقق هذه  يمثله. فإذا  و من 

 تعويض الضرر املترتب على ذلك، ومن هنا تحتم علينا دراسة جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والعماني.

: أسئلة الدراسة: 
ً
 ثانيا

 مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والقانون العماني. تحديد  أساس  .1

 ما هو نطاق  مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والقانون العماني ؟  .2

 ما  األثر املترتب على مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والقانون العماني ؟  .3

 لعماني  في مسؤولية الناقل البحري؟ مامدى كفاية نصوص القانون األردني والقانون ا .4

: أهمية الدراسة: 
ً
 ثالثا

التي يتوجب عليه    التعاقدية  البحري تقوم على اإللتزامات  الناقل  أن مسؤولية  في  الدراسة  لهذه  النظرية  تظهر األهمية 

نظمها القانون األردني والقانون  القيام بها ففي الوقت نفسه يلتزم بمنع الضرر خالل أعماله التي يتوجب عليه القيام بها ، والتي  

 العماني.

: أهداف الدراسة: 
ً
 رابعا

 إبراز نطاق  مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والقانون العماني. .1
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 الوقوف على األثر املترتب على مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني والقانون العماني .  .2

 ني والقانون العماني في مسؤولية الناقل البحري. بيان مدى كفاية نصوص القانون األرد .3

 الدراسات السابقة:   

جامعة محمد خيضر بسكرة،  من     ( مسؤولية الناقل البحري، رسالة ماجستير غير منشورة 2019اكرام ، قانة )  .1

 الجزائر: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بعقد النقل البحري وتحديد مسؤولية الناقل البحري التي تعتبر من املواضيع الحديثة  

 بمجرد إبرام عقد النقل البحري  
ً
املتجددة خاصة في التشريع الجزئري وتوصلت هذه الدراسة إلى ان الناقل البحري ُيعد مسؤوال

 الرتباطه باالقتصاد العاملي، وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة    وأن عقد النقل البحري من ضمن العقود
ً
الفائقة األهمية نظرا

القوانين والقرارات املنظمة للعمل بقطاع الناقل البحري في الجزائر و انشاء لجنة وطنية لتطوير التجارة والنقل، يشارك في  

 عضويتها أساتذة وباحثين في هذا املجال. 

أحمد   .2 أسماء  اإلماراتي    (2019) الرشيد،  القانون  في  املسؤولية  من  للبضائع  البحري  الناقل  إعفاء  أسباب 

 : 2العدد 6وقواعد روتردام، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية املجلد

 للناقل البحري كونها تمكنه من أداء التزاماته عل 
ً
ى  تعتبر أسباب اإلعفاء من املسؤولية من أهم الضمانات املكفولة قانونا

  
ً
 أو جزئيا

ً
قواعد  –أكمل وجه. وقد مكنت اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا

، وذلك إن لم    –روتردام  
ً
 أو جزئيا

ً
 للتخلص من املسؤولية كليا

ً
الناقل البحري من إثبات تحقق إحدى األسباب املحددة حصرا

يعود لخطئه هو أو من يسأل عنهم، وبالتالي فإن نظام قواعد روتردام دمج بين األنظمة التي  يتمكن من إثبات أن الضرر ال  

أقرتها اتفاقيتي بروكسل وهامبورج. والغرض الرئيس من هذه الدراسة الوقوف على املستحدث في قواعد روتردام كونها أحدث  

ل إلى توصيات بهدف تحديث القانون البحري اإلماراتي في  االتفاقات الدولية املنظمة ملسؤولية الناقل البحري في سبيل التوص

 نطاق اإلعفاءات املقررة للناقل لوضعه في مركز يوازي أحدث التشريعات الوطنية في هذا السياق.

 منهجية الدراسة: 

قانون  اتبع الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي وذلك بوصف وتحليل مسؤولية الناقل البحري في القانون األردني وال

 العماني

 املبحث األول: دعوى مسؤولية الناقل البحري 

يلجأ املضرور إلى استعمال حقه في املطالبة القضائية التي تكون بواسطة دعوى ترفع حسب الشروط واألوضاع املقررة  

أ في عقد النقل  قانونا للحصول على التعويض عن االضرار التي لحقت به، وتعتبر دعوى املسؤولية من أهم الدعاوى التي تنش

 البحري . 
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 املطلب األول:  أطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري واملحكمة املختصة بالفصل في دعوى املسؤولية 

 الفرع األول: اطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري 

: أصحاب الحق في رفع الدعوى 
ً
 أوال

الذي أصابه ضررا ج الشخص  املدعي هو ذلك  أو  الدعوى  في رفع  الحق  أو صاحب  أو هالك،  إصابة البضائع بتلف  راء 

إصابته شخصيا بضرر جراء تأخر الناقل في تنفيذ التزاماته ، ومن ثم فيكون مدعيا الشاحن أو املرسل إليه، واملؤمن واملسافر  

 في عقد نقل األشخاص.

ان طرفي عقد النقل البحري    وبمقتض ى القواعد املقررة  في  القانون البحري األردني حيث كان موقف املشرع البحري األردني

الرئیسين هما الناقل والشاحن وفي اغلب األحیان یكون الشاحن هو املدعي اال أنه من املمكن ان یكون املدعي املرسل إليه او  

املؤمن فالشاحن هو  أحد طرفي عقد النقل املبرم مع الناقل وهذا العقد الذي یثبته سند الشحن الذي یكون بحوزة الشاحن  

یقوم مقامه  فیكون هو صاحب الحق في تسلم البضاعة هذا ومتى أخل الناقل في تنفیذ موجب التسلیم بصورة صحیحة    او من

فیكون للشاحن الحق في مقاضاة الناقل ومطالبته بالتعویض عن اإلضرار وذلك باللجوء إلى القضاء بتعویضه عن األضرار  

طرف أساس ي في عقد النقل البحري ویحق للمرسل إليه  في رفع دعوى املسؤولیة على    1الناجمة عن إخالله بالتنفیذ فالشاحن 

الناقل في حال إذا كان سند الشحن اسمیا ویستمد املرسل إليه حقه في إقامة الدعوى في حالة إذا حصل ضرر بالبضاعة التي  

مد حقه هذا من سند الشحن إذا كان قد  من حقه استالمها نتیجة هالك او تلف او بسبب تأخير وصولها وذلك من انه یست

ورد اسمه فيه او إذا كان سند الشحن مظهرا ملصلحته املؤمن أیضا یحق له ان یقیم دعوى ضد الناقل على أساس الخطأ  

املرتكب منالناقل الذي بسببه أدى الى حصول الضرر وبالتالي قیام املؤمن بالقیام بتعویض املتضرر أي املؤمن له.ما بالنسبة  

لمدعى عليه فتقام دعوى املسؤولیة على الشخص الذي أخل بااللتزام والذي كان سببا من أسباب وقوع الضرر وعادة هو  ل

الناقل حیث تقام دعوى املسؤولیة على الناقل باعتباره طرفا في عقد النقل و الناقل هو الشخص سواء كان مالك السفینة او  

یتعه بنقل البضائع الى املیناء املتفق عليه بالعقد مقابل اجر متفق عليه بموجب    الذي یقوم بتجهيزها او یقوم باستئجارها و

العقد املبرم وتقع على الناقل مسؤولیة القاها عليه العقد بتنفیذ التزامات املترتبة عليه و أهمها  تسلیم البضاعة املنقولة الى  

 .)2(صاحب الحق باستالمها بشكل صحیح

 القانون البحر 
ً
 أّن تنفيذ العقد  وأما وفقا

ّ
ي العماني طرفا عقد النقل البحري للبضائع هما الناقل البحري و الشاحن ، إال

ال يبقي العالقة القانونية في هذا اإلطار البسيط ، فكثيرا ما تشهد عقود النقل البحري للبضائع تدخل طرف ثالث هو املرسل  

النقل ، ومع ذلك يرجع على الناقل البحري باملسؤولية ، ويكون    إليه ومن جانب آخر قد يكون املضرور شخصا أجنبيا عن عقد 

تي تلحق به شخصيا ،  
ّ
ذلك إما بالحلول محّل صاحب الحق في الرجوع على الناقل، وإما ألجل اقتضاء تعويض عن األضرار ال

ا كان الناقل البحري الذي  ولذلك يجب بيان مدى جواز رجوع الغير باملسؤولية على الناقل البحري وأثر ذلك  وفي املقابل إذ 

 أنه قد يعهد به أو بجزء منه إلى شخص آخر) 
ّ
ى إنجاز النقل إال

ّ
 هو الذي يتول

ً
( ، وعلى ضوء  3تعهد للشاحن بنقل البضائع بحرا

، فيثور   أو جزء منه من عدمه  البحري  النقل  إنجاز   
ً
ى فعال

ّ
تول الذي  بالناقل  الشاحن  ارتباط  يتبين مدى  األطراف  اتفاقات 

 
( أساس مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع  في التشريع األردني  ومدى موائمتها مع االتفاقيات الدولية جامعة  2019( النعیمات أحمد )1)

 2498البلقاء التطبیقیة ص

( أساس مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع  في التشريع األردني  ومدى موائمتها مع االتفاقيات الدولية جامعة  2019( النعیمات أحمد )2)

 2498البلقاء التطبیقیة ص

   259ين ص( قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، الع2016( ماهر، وليد علي)3)
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ساؤل حول مدى جواز الرجوع على الناقل الفعلي  ومن جانب آخر ال شك في أّن الناقل البحري ينجز النقل من الوجهة  الت

تي تنشأ عن إثارة مسؤولية  
ّ
املادية بواسطة تابعيه، وقد ينشأ الضرر عن خطأ ارتكبه أحد التابعين ، وإزاء مختلف الفروض ال

 (1) الناقل البحري 

يعتبر الشاحن أحد أهم أطراف عقد النقل البحري باعتباره الطرف املتعاقد املباشر مع الناقل البحري    الشاحن:   .1

فهو الشخص الذي يسلم البضاعة للناقل مقابل حصوله على سند الشحن فالشاحن له الحق في الرجوع على باملسؤولية  

 (2) لشاحن نفسه أو أي شخص آخر.على الناقل البحري في كل األحوال سواء أكان مستلم البضاعة هو ا

املرسل إليه طرف أجنبي عن العقد الذي أبرم ملصلحته فاملرسل إليه وله الحق في رفع الدعوى أمام    املرسل إليه:  .2

القضاء، وذلك في حالة إذا ما أخل الناقل بالتزاماته الناشئة عن العقد فيمكن للمرسل إليه أن يطالب هذا األخير بالتنفيذ  

النفاذ، ألن واجب الناقل هو  أو يطال التعويض عن األضرار إلى فكرة  اليه حقه في طلب  به بالتعويض،ويستمد املرسل 

احترام عقود اآلخرين، وعلى املرسل اليه فحص البضاعة ومراجعتها قبل استالمها، و تقديم احتجاجه للناقل أو نائبه،  

 3وذلك وفقا لألشكال واملواعيد املقررة قانونا 

البحري، وذلك ألن املؤمن يعوض    :املؤمن   الناقل  النزاع ضد  في  إليه  يمكن يكون املؤمن مدعيا فهو يحل محل املرسل 

 4املرسل إليه عن كل الخسائر واألضرار التي لحقت بضاعته املنقولة. 

اي املسافر أو ورثته، أو من يعولهم، ويمكن لهم املطالبة بالتعويض عن    املدعي في عقد نقل األشخاص بحرا:  .3

األضرار التي لحقت باملسافر املتوفي أثناء النقل، وكذلك األضرار التي لحقتهم شخصيا نتيجة وفاة مورثهم، فالدعوى مبنية  

 5على أساس مسؤولية الناقل العقدية ،والثانية على أساس املسؤولية التقصيرية 

: املدعى عليه في دعوى املسؤولية: ثان
ً
 يا

هو  ذلك الشخص الطبيعي أو اإلعتباري املقصود بالدعوى املرفوعة من طرف املدعي، وتتحقق صفته لدى املدعي بانعقاد 

الخصومة، ويجوز ان ترفع الدعوى على الناقل املتعاقد او الناقل الفعلي، وقد يرجع املضرور على أحد تابعي الناقل البحري  

 املسؤولية كما يمكن للمضرور الرجوع على مجهز السفينة باعتباره هو الناقل البحري. ب

ويكون   .1 الشاحن،  مع  األول  البحري  النقل  أبرم عقد  الذي  الناقل  الرئيس ي هو  الناقل  أو  املتعاقد  الناقل  الناقل: 

اقل الفعلي، وهذا تأكيدا الستمرارية  مسؤوال اتجاه الشاحن عن جميع األضرار التي تحدث أثناء النقل، ولم لم يكن هو الن

مسؤولية الناقل األول، أما الناقل الفعلي فال يسأل إال على الجزء املسؤول بتنفيذه وتعتبر مسؤولية كل منهما مسؤولية  

 6  تكافلية تضامنية ويحق ألحدهما الرجوع على اآلخر بعد دفع التعويض للمتضرر.

 
 259( قانون التجارة البحري العماني، دار الكتاب الجامعي، العين ص2016( ماهر، وليد علي)1)

 . 257،دار الجامعة الجديدة للنشر، ص الوجيز في القانون البحري (  2004دويدار، هاني) (2)

: دراسة مقارنة  1983لسنة  80املتعاقب في ضوء قانون النقل العراقي رقم  ( الرجوع بين الناقلين في النقل 2017( الكناني، فاطمة عباس حسوني)3)

 598ص  4، العدد 9مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية املجلد 
 .67،دار الجامعة الجديدة، ص   عقد نقل البضائع بالحاويات( 2004حسن، سوزان علي ) 4
 . 103، ص1992، النهضة العربية، القاهرة للبضائع في اتفاقية هامبورغ مسؤولية الناقل البحري ( 1992قايد، محمد ) 5
 9مذكرة لنيل درجة البكالوريوس في القانون، جامعة القادسية ،العراق ص إشكاليات عقد النقل البحري،( 2017علي ، حمد فخري ) 6
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الربان بصفته وكيال عن الناقل ومنه فإنه يحق للمسافرين أو ذوي   الربان: يجوز للمضرور إقامة الدعوى ضد .2

الحقوق إثارة مسؤولية الربان، إذا أخل بواجبه في املحافظة على أرواحهم أو ممتلكاتهم أو في حالة تقاعسه عن القيام  

 1بكافة أعماله األساسية فتتقرر مسؤوليته حتى ولو كان الخطأ بسيطا 

الذي طلب    املقاول البحري: يعتبر  .3 اتجاه الشخص  البضاعة من هالك أو تلف  املقاول البحري مسؤوال عما يلحق 

خدمته سواء كان الناقل أو املرسل إليه أو الشاحن، ويسأل املقاول عن الضرار التي نشأت خالل فترة قيامه بمهامه فقط  

التأخر عن تنفيذ التزاماته إال إذا أثبت أن  وال يسأل عن األضرار التي حدثت قبلها أو بعدها، ويعد مسؤوال كذلك في حالة  

 2التأخير كان بسبب  الغير 

 الفرع الثاني:  املحكمة املختصة بالفصل في دعوى املسؤولية 

منحت اتفاقية هامبورغ املدعي عدة بدائل الختيار املحكمة املختصة فإما على اساس املحل الرئيس ي لعمل املدعي عليه،  

االعتيادي إلقامته، او مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه محل عمل أو فروع أو وكالة  وإن لم يوجد فاملحل  

ابرم العقد عن طريق أي منها أو ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو أي ميناء أخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري أو  

 على السفينة الناقلة، أو على أية سفينة أخرى لنفس املالك.  ميناء أو مكان في دولة متعاقدة يكون قد وقع فيه حجز

كما حددت اتفاقية اثينا املحكمة املختصة بالنظر في الدعاوى التي ترفع في املنازعات املتعلقة بعقد نقل األشخاص بحرا،  

الوصول وذلك حسب بنود العقد    فإما ان تكون املحكمة التي يقع في دائرتها مقر املدعى عليه أو محكمة ميناء القيام أو ميناء 

 أو املحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو مقر املدعي أو محكمة الدولة التي تم فيها إبرام العقد. 

موقف القانون البحري األردني في تحديد املحكمة املختصة وفي سياق االختصاص القضائي في دعوى مسؤولیة الناقل  أما في  

املادة   ینتزع اختصاص املحاكم  215البحري فقد نصت  اتفاق  أو  " كل شرط  باطال  یعتبر  ان  األردني على  البحري  من قانون 

ووثائق الناشئة عن  الخالفات  في  النظر  في  القانون    األردنیة  النص فبعض شراح  لهذا  فاستنادا  البحري".  النقل  أو  الشحن 

استبعد التحكیم الذي یرد في مجال النقل البحري وذلك العتبار باطال أي شرط ینتزع اختصاص املحاكم االرنیة في النظر في  

 .3منازعات النقل البحري 

بالفصل   املختصة  املحكمة  إلى  العماني  البحري  القانون  الزمني  ولم يشر  النظاق  ببيان  اكتفى  في دعوى املسؤولية حيث 

 والتي نصت:  262إلقامة دعى املسؤولية وذلك في املادة 

ال تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمض ي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي    .1

 كان محددا لتسليمها. 

 بدأ املدة من يوم نشوء الحق في االسترداد. وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق ت .2

 

 

 
 وما بعدها.   294، ص 1987، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون البحري عوض، علي جمال الدين  1
 . 394، ص1992، دار النهضة العربية، القاهرة، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية هامبورغ قايد، محمد بهجت  2
  البلقاء   جامعة  الدولية  االتفاقيات  مع  موائمتها  ومدى   األردني  التشريع  في   البضائع  نقل  عن  البحري   الناقل  مسؤولية  أساس(  2019)  أحمد  النعیمات  3

 2500ص التطبیقیة 
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 وعبء االثبات في دعوى مسؤولية الناقل البحري  املطلب الثاني: شروط قبول دعوى مسؤولية الناقل البحري 

 شروط قبول دعوى مسؤولية الناقل البحري الفرع األول:  

ا خاصة تتضمن شروطا لرفع دعوى املسؤولية  لم يتضمن قانون التجارة البحرية األردني أو القانون البحري العماني أحكام

فإن ذلك يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول املحاكمات املدنية األردني وفإذا كان لزاما لقيام الدعوى  

ر شروطها التي  توافر ركنيها من أطراف املدعي و املدعى عليه و موضوع ينطوي على محل وسبب، فإن الدعوى ال تقبل إال بتواف

 تكون إما عامة وإما خاصة. 

 املصلحة

املصلحة في الدعوى هي املنفعة أو الفائدة أو امليزة التي يحصل عليها الشخص جراء الحكم له بما يطلبه وهي شرط ضروري  

أخذت   التشريعات  اغلبية  اخذت  وقد  مقبولة،  غير  تكون  الدعوى  فإن  انعدمت  هي  فإذا  فيها  اإلستمرار  و  الدعوى  لقبول 

 1  اوى الوقائية أو اإلحتمالية و ترك أمر تقدير قيامها و وجودها لسلطة القضاء.باملصلحة املحتملة التي تتبنى ما يعرف بالدع

 الصفة 

الصفة هي املصلحة الشخصية و املباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو املركز القانوني املراد حمايته  

 2  أو من ينوب عنه أو الوكيل، اي تشمل الصفة االصلية او الصفة االجرائية

 النطاق الزمني للدعاوى: 

قانون التجارة البحري األردني نص على سقوط حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هالك أو ضرر، في كل األحوال بعد   

تسليم البضاعة بسنة واحدة . وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه كما يسقط بعد انقضاء سنة  

حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل او أجرة السفينة أو حق كل دعوى مالية ناشئة  من نهاية السفرة  

عن تقديم غذاء للمالحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم املصنوعات  

عات وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم  حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز املصنو 

 3  بضائع.

البحري بمض ي سنتين من تاريخ   النقل  البحري العماني فقد نص بأنه ال تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد  القانون  وأما 

بغير وجه حق تبدأ املدة من يوم نشوء  تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها،  وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع 

 الحق في االسترداد. 

 الفرع الثاني: عبء االثبات في دعوى مسؤولية الناقل البحري 

، فإذا حدث هالك أو تلف للبضائع، وتم 4يقع عبء إثبات املرحلة التي وقع فيها الهالك أو التلف للبضائع على عاتق الناقل 

تحديد وقت حدوثها، فإن مسؤولية الناقل عن الهالك والتلف في القانون األردني تنشأ إذا كان الهالك او التلف قد تحقق في  

 
 57، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، ص مسؤولية الناقل البحري للبضائع، 1995حمدي، محمد كمال  1
 138، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، صعقد النقل البحري ، 2005ترك، محمد عبد الفتاح ،  2
 .371، ص1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -دراسة مقارنة -حريةالوسيط في شرح قانون التجارة البالعطير، عبدالقادر  3
، حيث قررت: "على الناقل إثبات حصول النقص في البضاعة بعد تفريغها 903، ص1987، مجلة نقابة املحامين لسنة 85\433تمييز حقوق رقم  4

ة من قانون التجار   211من السفينة؛ ألن الرحلة البحرية تبدأ من شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في املحل املقصود وذلك عمال باملادة  

 البحرية".



   2022     أكتوبر  15 العدد  - السادسالعام  -  جملة جيل الدراسات املقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 116 

 

1
1
6

 

حدوث هالك    أما إذا تعذر تحديد وقت1الفترة املمتدة من وقت بداية الشحن إلى وقت نهاية التفريغ ) أي أثناء الرحلة البحرية(  

أو تلف البضائع، فيفترض حدوثه في الفترة املمتدة بين وقت بدية الشحن ونهاية عملية التفريغ، على اعتبار أن الناقل ومن  

إال أن هذه القرينة  هي قرينة بسيطة    2يمثله يصاحب البضاعة في مراحل نقلها، ويقف على أسباب هالكها ونقصها أو تعيبها 

العكس م تفريغها  قابلة إلثبات  أو بعد  البضائع،  التلف وقع قبل شحن  او  الهالك  أن  إثبات  الناقل، حيث يستطيع  ن قبل 

وتحميل الناقل عبء إثبات وقت حدوث الضرر للبضائع يعد من النظام العام، ال يجوز االتفاق على خالفه بتحويل عبء  

 3اإلثبات ليصبح على الشاحن مثال

 منازعات دعوى مسؤولية الناقل البحري املطلب الثالث: التحكيم كطريق لحل 

 تعريف التحكيم البحري: 

عقد   ويخضع  البحري  النقل  عقد  عن  الناشئة  النزاعات  بواسطته  وتحل  األطراف،  يختاره  طريق  هو  البحري  التحكيم 

 التحكيم لألركان والشروط العامة التي تقوم عليها العقود وهي الرضا واملحل والسبب. 

تظهر أهمية التحكيم البحري بسرعة الفصل في النزاع املطروح وقلة التكاليف مقارنة بالتكاليف    أهمية التحكيم البحري:

 التي نعرضها للجوء إلى القضاء العادي واختيار محكمين أكثر خبرة ومعرفة في املوضوع و حرية األطراف في اللجوء إلى التحكيم 

 ن الذي سيجري التحكيم فيه لألطراف االتفاق على تحديد املكا  مكان التحكيم البحري:

إن أهم أثر التفاق التحكيم هو منح االختصاص للمحاكم التحكيمية لحل    تأثير اتفاق التحكيم على القضاء العادي:

 النزاعات التي عينها اتفاق التحكيم . 

 آثار دعوى مسؤولية النقل البحري  :املبحث الثاني

يتناول الباحث هذا املبحث من خالل مطلبين ففي املطلب األول: قيام املسؤولية للناقل البحري وأما املطلب الثاني: اإلعفاء  

 .من مسؤولیة الناقل البحري وتحدیدها

 

 

 
من القانون    211، حيث قررت:  "من املتفق عليه فقها وقضاء وبداللة املادة  190، ص1986، مجلة نقابة املحامين لسنة  85\205تمييز حقوق رقم    1

أما بعد انتهاء    البحري أن مسؤولية الناقل البحري تنحصر في تنفيذ عقد النقل وضمان األضرار الالحقة بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية فقط و

حري الذي يكون الرحلة البحرية وابتداء من تلقي البضاعة من الربان في ميناء التفريغ وحتى تسليمها إلى املرسل إليه، فاملسؤولية تقع على الوكيل الب

،منشورات مركز 2002  \576مسؤوال عن أي خطا شخص ي يقع منه او من عماله طبقا لقواعد املسؤولية التقصيرية". انظر أيضا تمييز حقوق رقم 

 .2585، ص 1998، مجلة نقابة املحامين لسنة 97\ 1943. و تمييز حقوق رقم 2002\4\8عدالة، تاريخ 
من قانون التجارة البحري   213و    72، حيث قررت:  "يبدو من نص املادتين  248، ص  1983، مجلة نقابة املحامين لسنة  82\ 675تمييز حقوق رقم    2

ض مسؤولية الناقل عن كل ما يلحق البضاعة من هالك أو تعيب على اعتبار أنه ومن يمثله يصاحب البضاعة في مراحل نقلها أن الشارع قد افتر 

بت ذلك  ويقف على أسباب هالكها ونقصها أو تعيبها وأتاح له الفرصة أن يقيم الدليل ليثبت األحوال التي تبرؤه من املسؤولية عن التعويض فإن اث

 لزم بقيمتها"  تبرأ ذمته و إال
من قانون التجارة البحرية رقم   215، حيث قررت: "يستفاد من املادة  2002\ 11\19، منشورات مركز عدالة، تاريخ  2002\ 2275تمييز حقوق رقم    3

 وال مفعول له كل شرط ادرج في وثيق 83/ 25والقانون رقم  78/ 4املعدلة بالقانون رقم  1972/ 12
ً
ة الشحن او في أية وثيقة  ما مفاده انه ُيعدُّ ملغيا

يلقيها عليه القانون   للنقل البحري تنشأ في اململكة  األردنية الهاشمية أو في خارجها وكانت غايته املباشرة أو غير املباشرة إبراء الناقل من التبعة التي 

 قانون أو مخالفة قواعد االختصاص"العام او هذا القانون أو تحويل عبء اإلثبات عمن تعينه القوانين املرعية اإلجراء أو هذا ال
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 املطلب األول: قيام املسؤولية للناقل البحري 

ؤولیة للناقل البحري متمثلة بهالك وتلف البضاعة  من قانون التجارة البحریة األردني حاالت تحقق املس  213حددت املادة  

والتأخير في تسلیم البضاعة مع انه لم یرد نص صراحة بالتأخير اال ان من التزامات الناقل إیصال الش يء في الوقت املتفق عليه  

 أو في الوقت الذي كان یجب فيه الوصول.

 قل األشخاص: الفرع األول: حاالت قيام مسؤولية الناقل البحري في عقد ن

 أوال: عدم تنفيذ النقل على النحو املتفق عليه: 

يجوز للمسافر فسخ العقد اذا كان املانع  من تنفيذ العقد راجعا إلى الناقل الذي يكون ملزما بتعويض ما يعادل نصف  

 1األجرة، وخطأ الناقل هنا مفترض،

 املسافرين وأمتعتهم: ثانيا: مسؤولية الناقل عن الحوادث التي تصيب 

يكون الناقل البحري مسؤوال عن الضرر الذي أدى إلى وفاة املسافر أو ما لحقه من إصابات بدنية خالل تنفيذ عقد النقل،  

فتتحقق مسؤوليته إذا وقع الضرر أثناء صعود املسافر إلى السفينة أو نزوله منها، أو أثناء املدة التي يكون فيها املسافر في حماية  

اقل قبل صعوده أو نزوله منها ، إال إذا أثبت الناقل بأن القوة القاهرة أو خطأ الراكب هي سبب الحادث ، وإذا نشأ الحادث  الن

وأدى إلى وفاة املسافر، جاز للورثة أن يطالبوا الناقل بالتعويض وذلك طبقا ألحكام التعاقد ملصلحة الغير، ويسأل أيضا عن  

واء كانت األمتعة مسجلة أو غير مسجلة فيكون الناقل مسؤوال عن هالكها أو تلفها منذ تسلمها  األضرار التي تلحق األمتعة، س

 .2 من الراكب إلى غاية إرجاعها له عند تمام الرحلة

 ثالثا: مسؤولية الناقل البحري عن التأخير: 

املوعد، فإن هذا األخير يتحدد باملوعد  يجب على الناقل ايصال املسافر في املوعد املتفق عليه، وفي حالة عدم االتفاق على  

املعقود أي نفس املوعد الذي يلتزم به الناقل العادي في نفس الظروف والتأخير الذي يسأل عنه الناقل البحري هو ذلك الذي  

أخر  يلحق ضررا بالراكب فال يسأل الناقل عن التأخير في وصول السفينة إلى امليناء حتى يثبت املضرور أن سبب الضر هو ت

 3الناقل 

 الفرع الثاني: حاالت قيام مسؤولية الناقل البحري للبضائع: 

: هالك البضاعة: 
ً
 أوال

یقصد بالهالك زوال مادة الش يء والهالك اما ان یكون كلیا او جزئیا كلیا كحالة فقدان البضاعة كاملة اما جزئیا كما لو  

وينصب إثبات الهالك    4،  لبضاعة او تعرضها للغرق اثناء نقلهافقد جزء من البضاعة املنقولة والهالك قد ینتج عن احتراق ا

التام للبضاعة على واقعة تقديم هذه األخيرة للناقل للتكفل بها، وواقعة عدم تسليم املرسل إليه ألي ش يء من البضاعة املرسلة،  

ة سند الشحن أما نقص البضاعة  لكن يكفي في الحقيقة على طالب التعويض إقامة الدليل على تقديم البضاعة للناقل بواسط

 أو هالكها الجزئي فيتم إثباته بتسجيل تحفظات من طرف املرسل إليه عند التسليم . 

 
 243. د ط، دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية ص التعويض عن النقل البري والبحري والجوي ( 2005الطباخ، شريف أحمد) 1
 2. ص   2014د ط، دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية.  قانون النقل.هاني دويدار.  2
 340، ص  1995ط، دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية،   د القانون البحري الجديد، طه، مصطفى كمال 3
 . 94،ص  2003، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، قانون البحري لطیف جبر كوماني،  4
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يلتزم املؤجر بأن يجزل قبل بدء الرحلة    - 1من القانون البحري العماني بالقول :”    219وقد نصت الفقرة األولى من املادة  

الحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن يعد أجزاء السفينة  العناية الالزمة إلعداد السفينة صالحة للم

 املخصصة لحفظ البضائع ونقلها لإلستعمال املطلوب منها”. 

: تلف البضاعة: 
ً
 ثانيا

بسند   تدوينه  تم  عما  مختلفة  تالفة  وصلت  انها  اال  ومقدارها  وزنها  حیث  من  كاملة  وصلت  البضاعة  ان  بالتلف  یقصد 

 بشأن  الشح
ً
ن،ویسأل الناقل في هذه الحالة عن التلف والعیوب التي اصابت البضاعة. اال انه ال یسأل في حال انه أورد تحفظا

ويقع على عاتق املرسل إليه إثبات التلف وللناقل أن يثبت أن التلف قد حصل قبل بداية الشحن،    البضاعة التي أصابها التلف،

بالتزام ببدل عناية اي يمكن للناقل درء مسؤوليته إذا اثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذو ا  وتؤسس مسؤولية الناقل على اإلخالل

 1كل اإلحتياطات والتدابير الالزمة ملنع التلف لتوصيل البضاعة ساملة في امليعاد.  

: التأخير في التسلیم: 
ً
 ثالثا

تفق عليه في العقد او في املیعاد الذي یستغرقه  یعد التأخير في التسلیم للبضاعة في الوقت الذي یلي الوقت واملیعاد امل

الناقل العادي في حال عدم وجود اتفاق على موعد التسلیم صورة من صور الضرر فیسأل الناقل عن االضرار التي یسببها  

الحة  التأخير في موعد التسلیم على الرغم من أن الوقت الحاضر التي أصبحت السفن فيه تسير بسرعة أكبر وهناك خطوط امل

من قانون التجارة   213. ان املادة 2املنتظمة التي تحدد بدء اإلبحار وتاریخ توقفها في كل میناء وتاریخ الوصول الى میناء التفریغ

البحرية األردني لم تتطرق إلى التأخير، وال إلى األضرار االقتصادية الناتجة عن ذلك ، كاألضرار التي تصيب البضاعة بسبب  

لف. وهذا نقص في التشريع يجب تداركه، كما فعلت الكثير من القوانين العربية، كالقانون املصري، والقانون  الهالك أو الت

من قانون التجارة البحرية األردني    213( من قانون التجارة البرية األردني، واملادة  72. إال أن املادة )3الكويتي للتجارة البحرية 

البضاعة من هالك، أو تعيب، أو أضرار ، ما لم يثبت أن هذا الهالك، أو التعيب وهذه    تنص على أن الناقل يضمن كل ما يلحق 

ألن مسؤولية الناقل في    4، وهو ما أخذ به القضاء األردني 213األضرار ناتجة عن أحد حاالت اإلعفاء التي نصت عليها املادة  

كما أن قانون التجارة    5عقد النقل البحري هي مسؤولية عقدية، فهي التزام بتحقيق نتيجة، وهو ما أخذ به القضاء األردني  

البحرية األردني لم يحدد الفترة التي يجب أن تنقل خاللها البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول، وعلى العكس من ذلك  

أشارت في عقد نقل    171/1م قد أشار في اكثر من موضع إلى مدة النقل، فاملادة  1966انون التجارة البرية األردني سنة  فإن ق

االشياء على أنه: )على املرسل أن يوضح للناقل عنوان املرسل إليه، ومكان التسليم، وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها، ومهلة  

من قانون التجارة األردني أسقطت حق إقامة الدعوى على الناقل بعد    76إال أن املادة    6(  التسليم، والطريق التي يجب اتباعها

 
  ٢، عدد    ٢١للبحوث والدراسات، األردن، مجلد    ٣، مؤتة  مسؤولیة الناقل البحري في قانون التجارة البحري األردني  ٢٠٠٦مروان االبراھیم،    1

 82ص
 ٥٣٠،ص ١٩٨٧دار النهضة العربیة، القاهرة  القانون البحري،علي جمال الدین،  2
على ما يلي ) يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هالك،  أو تعيب   1972لسنة    12من قانون التجارة البحري األردني رقم    213نصت املادة    3

من قانون التجارة البحري املصري    240/2ألضرار ناتجة عما  يأتي ...........( وهذا خالف للمادة  وأضرار ما ليثبت أن هذا الهالك، وهذا التعيب وهذه ا

 من قواعد اتفاقية هامبورغ.  5/2من قانون التجارة البحري الكويتي واملادة  192واملادة 
 248ص  1983مجلة نقابة املحامين األردنيين عام  82/ 675انظر تمييز حقوق أردني رقم   4
 . 997ص 1984مجلة نقابة املحامين األردنيين عام  82/  610يز حقوق أردني رقم تمي 5
 .  124، ص1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية، عمان  القانون البحري،لطيف جبر كوماني،  6
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سنة تبدأ من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هالك الش يء أو التأخير في تسليمه. فإذا خال عقد النقل من الوقت  

 وضوع وفق العرف التجاري عند وجوده.املحدد للتسليم يفترض أن يتم التسليم في وقت معقول، يحدده قاض ي امل

ونخلص إلى أنه لم يرد في قانون التجارة البحرية األردني نص مفصل ، وال في قانون التجارة البرية نص يعالج حالة تأخير  

ة التأخير، وهي  من قانون التجارة البحرية األردني قد أشارت إلى حال 280الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه. املهم أن املادة 

اإلشارة الوحيدة للتأخير، وقد نصت على ما يلي ) ان وثيقة الشحن املباشرة هي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة  

. فهو ملزم خاصة   الناجمة عنها  نهاية الرحلة بكل االلتزامات  إلى املكان املقصود على دفعات متتابعة، تلزم من منشئها حتى 

الناقلين املتتابعبن الذين يتسلمون البضاعة. وال يسأل كل من هؤالء إال عما يحدث في رحلتهم الخاصة، من  بضمان افعال  

 1ضياع، وخسارة، وتأخير(.

التأخير وھذا یعد نقصا" في إحكام هذه االتفاقیة. إما اتفاقیة    1924اتفاقیة بروكسل لسنة   إلى املسؤولیة عن  لم تشر 

ان الناقل مسؤول عن الضرر الناتج    ٥/١شارت صراحة الى التأخير في التسلیم حیث ورد في املادة  فلقد ا  1978هامبورغ  لسنة  

لم یشر إلى التأخير مع انه یعد صورة من    213عن هالك أو تلف البضاعة وعن التأخير في تسلیمها  اما القانون األردني في املادة  

 .2صور الضرر التي تقع مسؤولیته على الناقل 

بإتمام عملية الشحن في املدة األصلية التي    -بحسب اإلتفاق-انون البحري العماني فإذا لم يقم الشاحن أو الناقل  أما الق

أو   العقد  يحدده  يوميا  تعويضا  عنها  املؤجر  املدة األصلية ويستحق  تجاوز  إضافية ال  العرف سرت مهلة  أو  العقد  يحددها 

ة سرت مهلة إضافية ثانية ال تجاوز املهلة األولى ويستحق املؤجر عنها تعويضا العرف.وإذا لم يتم الشحن خالل املهلة اإلضافي

يوميا يعادل التعويض اليومي املقرر للمهلة اإلضافية األولى زائدا النصف،وذلك دون إخالل بما يستحق من تعويضات أخرى  

أو التفريغ في املهلة األصلية التي يحددها العرف    وإذا لم يتم الشحن   -2الفقرة الثانية على ذلك بالقول:”    215، وقد نصت املادة  

سرت مهلة إضافية ال تجاوز املهلة األصلية ويستحق املؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده االتفاق أو العرف.وإذا  

ق املؤجر عنها تعويضا  لم يتم الشحن أو التفريغ خالل املهلة اإلضافية سرت مهلة إضافية ثانية ال تجاوز املهلة األولى ويستح

يوميا يعادل التعويض اليومي املقرر للمدة اإلضافية األولى زائدا النصف وذلك دون إخالل بما يستحق من تعويضات أخرى  

.ومن املقرر أن املهل اإلضافية التي تمنح للشاحن ال تخرج منها أيام اإلجازات الرسمية أواأليام التي يستحيل فيها الشحن بسبب  

رة ،ويعبر عن هذه القاعدة بأنه ” عندما يصبح مقابل التأخير مستحقا فال ش يء يحول دون إستحقاقه” والسبب في  قوة قاه

هذا أن الشاحن هو املسؤول عن تأخير الشحن حتى حلول اإلجازات الرسمية أو األيام التي يستحيل فيها الشحن بسبب قوة  

 بل ذلك لو أن الشحن تم في املوعد املحدد إتفاقا أو عرفا  قاهرة تمنع الشحن وكان في مكنة السفينة أن تبحر ق

إذا تم الشحن قبل انتهاء املدة املحددة فال تضاف األيام الباقية إلى مهلة التفريغ    - 2بالقول :”    216من املادة2نصت الفقرة  

 غ قبل موعده, مالم يتفق على غير ذلك.ويجوز االتفاق على منح املستأجر مكافأة عن إتمام الشحن أو التفري

وال تحسب في املهلة األصلية أيام العطلة الرسمية    -3من القانون البحري العماني الفقرة الثالثة بالقول:”    216ونصت املادة  

أو أيام العطلة التي يقض ي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعال في الشحن أو التفريغ ويقف سريان املهلة في حالة القوة القاهرة  

الت اإلضافية فتحسب فيها أيام العطلة وال يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بعوض عن املهلة  ،أما امله

 اإلضافية األولى في حالة استمرار املانع.

 
 .  415، ص2003الطبعة الثالثة، منشأة املعارف االسكندرية،  القانون البحري،حمدي، كمال  1
 ٣٠٧،ص   ١٩٩٥الجدید، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة،  القانون البحري طه صطفى ،  2
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والحكمة من تقرير مقابل التأخير واضحة ،إذ يترتب على عدم إتمام الشحن في امليعاد املحدد تعطيل استغالل السفينة  

لفترة التي يتأخر فيها الشاحن عن إتمام الشحن وكان بوسع الناقل أن يحصل على أجرة نقل لبضاعة أخرى في هذه الفترة،  في ا

على أن املقابل يكون مستحقا ولو لم يلحقه ضرر من التأخير،ولذلك نرى أن مقابل التأخير ليس تعويضا باملعنى القانوني كما  

ويعتبر التعويض املستحق    -3الفقرة الثالثة بالقول:”  215ضافية،وهذا ما تقض ي به املادة  يذهب البعض وإنما يعتبر أجرة نقل إ

 عن املهلة اإلضافية من ملحقات األجرة وتسري عليه أحكامها.

ويالحظ أن النظام القانوني لهذه املسؤولية يرتكز على التساهل الواضح نحو الناقل البحري،ألن مسؤوليته تكون شديدة  

ال البحري تقوم على عدة  في حالة  النقل  في  التأخير  اال ان مسؤولية  الناتجة عن ذلك،  االقتصادية  خسارة  بسبب األضرار 

احتماالت، من خالل مقارنتها مع مسؤولية الناقل بالوسائل األخرى، مثل النقل على الطرق، والنقل النهري، والنقل بالسكك  

 أكثر دقة في املسؤولية. فما هي األسباب وراء هذا التساهل في املسؤولية  الحديديه، والنقل الجوي، وهذا األخير يتبع نظام
ً
ا

بالنسبة للناقل البحري؟ ال شك أنه من الضروري التساؤل عن سبب التساهل ومشروعيته بالنسبه للناقل البحري، ألنه ليس  

عدة أسباب أو مبررات لعدم التشدد  من الضروري في الوقت الحاضر التشدد في مسؤولية الناقل البحري عن التأخير وهناك 

: ألن النقل البحري تطور بشكل كبير بفضل هذا التطور  
ً
: ألن املالحة البحرية قد استفادت من التقدم التكنولوجي . وثانيا

ً
. أوال

 1العلمي , كما أن املجازفة في النقل البحري تؤخذ في االعتبار 

 سلیم: التأخير في الت  شروط مسؤولية الناقل البحري عن 

من اتفاقية    5/2إن كانت املدة املتفق عليها بين الطرفين محددة، فقد نصت املادة    :الفعل املسبب للمسؤولية .1

م على ما يلي: )يقع التأخير في التسليم إذا لم تسلم البضاعة في ميناء التفريغ املنصوص عليه في عقد النقل  1978هامبورغ  

في حدود املهلة التي يكون من املعقول تطلب اتمام  في حدود املهلة املتفق عليها صراحة، أو في حالة عدم وجود هذا االتفاق  

  
ً
 شخصيا

ً
، وليس معيارا

ً
 ومجردا

ً
 عاما

ً
التسليم خاللها من ناقل يقظ مع مراعاة ظروف الحالة، وهذا يعدُّ معيارا موضوعيا

أنه استخدم  الناقل، وعلى الناقل أن يثبت  . و املسؤولية تقوم على فكرة الخطأ املفترض في جانب 
ً
الطرق    أو ذاتيا كافة 

 . املمكنة لتالفي وقوع التاخير 

يمكن تعريف الضرر في هذا السياق بأنه ما يلحق باملرسل إليه من خسارة مالية رغم تسليم البضاعة  الضرر:   .2

خالية من كل عوار، أو الخسارة التي يتعرض لها على أثر انخفاض قيمة البضاعة املسلمة في السوق مقارنة مع سعرها لو  

في موعدها أو الخسارة التي يتعرض لها نتيجة تسلمه البضاعة متأخرة عن موعدها، مما يصعب معه تصريفها  سلمت إليه  

 أو بيعها.  

 تحديد الضرر 

اختلفت آراء الفقه حول تقييم وتحديد الضرر االقتصادي، فهل يجب فرض رسوم إضافية على الناقل بسبب التأخير         

بالبناء، ووصلت متأخرة، هل يلزم الناقل بتعويض   البضاعة وانخفاض قيمتها، مثال ذلك: شحن بضاعة خاصة  في تسليم 

 للقواعد العامة للمسؤولية كي  األضرار املتوقعة وغير املتوقعة ؟ على املرسل أو  
ً
 وجود الضرر وفقا

ً
املرسل إليه أن يثبت أوال

 
 13مجلة املنارة جامعة آل البيت املجلد  التأخير في تسليم البضائع في عقد النقل البحري  دراسة مقارنة    (2007أبو حلو ، حلو عبد الرحمن )  1

 109ص 8العدد 
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يطالب   البضاعة  مرسل  بالتعويض، ألن  املطالبة  أجل  من  وذلك   ،
ً
حاال الضرر  يكون  أن  يجب  كما  التعويض،  على  يحصل 

 1بالتعويض عن الضرر الواقع جراء هذا التاخير 

م فقد أخضع القانون املصري الضرر االقتصادي الناجم عن التأخير في  1990لسنة  8وبشأن قانون التجارة البحرية رقم 

( من اتفاقية هامبورغ  5/2(، وهي تقابل املادة )2،    1/  240تسليم البضاعة للمرسل إليه لقواعده. وهذا ما نصت عليه املادة )

امل امليعاد  إذا لم يسلم البضائع في  التسليم  الناقل قد تأخر في  الذي يسلمها فيه الناقل في :" يعتبر  امليعاد  أو في  تفق عليه، 

الظروف املماثلة اذا لم يوجد مثل هذا االتفاق"  والجدير بالذكر أن املشّر ع املصري قد نص على الناقل متوسط الحرص،  

، وإنما  . فالعبرة في هذا الصدد ليست بأشد ال2( من اتفاقية هامبورغ نصت على الناقل الحريص5/2بينما املادة )
ً
ناقلين حرصا

بالناقل متوسط الحرص إال أن هذا الخالف بين هاتين الفقرتين ما هو اال اختالف لفظي ألن التاخير ليس ضررا بحد ذاته،  

 يتمثل في فوات كسب أو وقوع خسارة، مما  
ً
 اقتصاديا

ً
وإنما الضرر يتمثل في النتائج التي تترتب عليه، والذي يمكن اعتباره ضررا

رر على الشاحن أو على منشأته، كما إذا فوت عليه التأخير صفقة رابحة، أو الحق به خسارة نشأت عن تعطيل  يوقع الض 

 3العمل في املنشأة بسبب تأخر وصول اآلالت املطلوبة

لضرر  ( من القانون املدني األردني واضح أن املشّر ع األردني لم يحدد مفهوم ا363،  360وهذا ما نصت عليه املادتان )      

بشكل واضح. مما جعل بعض الفقهاء يرى أن املقصود بالضرر الناش ىءعن إخالل بالتزام عقدي هو ما يلحق بالدائن من أذى  

شريعة  العقد  ألن  ؛ 
ً
مبررا األردني،  القانون  لقواعد   

ً
وفقا التأخير،  يكون  أن  ويجب  العقدي  بالتزامه  املدين  الخالل  نتيجة 

 آخر في املوعد غير املتفق عليه. إال أن القانون نص على تعويض األضرار  املتعاقدين، فاملرسل إليه وقع عل 
ً
ى ش يء، واستلم شيئا

املتعلقة بالتاخير في عقد النقل البحري فالناقل البحري اليلزم بتعويض الضرر الناتج عن التاخير إذا كان متوقعا ألن هذا  

 لتقدير معين.  القانون يحمي الناقل البحري، ويجعل مسؤوليته محدودة باألض
ً
رار غير املتوقعة، وليس كل األضرار، وذلك وفقا

فإما أن يستطيع الناقل أن يلزم بعقد النقل البحري بتعويض املتضرر بعض الخسائر، مثال ذلك: كالتزامه بتعويض األضرار  

طرفين وخاصة عندما يكون  املؤدية إلى انخفاض قيمة البضائع املنقولة، وفي هذه الحالة األضرار ستكون متوقعة من قبل ال

الناقل على علم بطبيعة البضائع، واستخدامها املستقبلي مثال ذلك: نقل بضائع معينه بغرض عرضها في معرض دولي ووصلت  

 متأخرة. 

ويتعلق بذلك عدم توقع األضرار ، خاصة في حالة عدم اعطاء تعليمات للناقل عن البضاعة ومجال استعمالها. والسؤال  

 للظروف واملعطيات ، فيمكن اعتبار األضرار  ما هي األضرا
ً
ر الناتجة عن التأخير واعتبارها غير متوقعة، إن الحلول متعددة تبعا

؛ ألنه من النادر إال يطلب من الناقل التعويض عن  
ً
 غير متوقعا

ً
الناتجة عن استخدام البضائع وخسارة الربح اإلضافي ضررا

 .4األضرار التجارية 

 من الخسارة في قيمة البضائع املسلمة متأخرة . فهذا أمر يسهل حله، ولكن ما هو الحل بالنسبة  واملشكلة أكث      
ً
ر تعقيدا

 للبضائع الناضجة واملعرضة للتلف بسبب التأخير، و ما هو الحل بالنسبة للبضائع األخرى؟

 
 . 274( موجز القانون البحري، دار الجامعة الجديد، القاهرة، ص1999دويدار، هاني) 1
في عقد النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربية، القاهرة،    –  دراسة مقارنة  –إعفاء الناقل البحري من املسؤولية  (  2000عمر،عمر فؤاد)  2

 . 52الطبعة األولى، ص
دار النهضة العربية،    (،1978لقواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر )اتفاقية هامبورغ بتاريخ مارس  الجديد في ا  (1985شفيق، محسن)  3

 60ص
 . 621، الجزء االول، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، صالوسيسط في شرح القانون املدني( 2000السنهوري، عبد الرزاق ) 4
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ار غير املتوقعة بالنسبة للناقل؛ ألنه  إن مبدأ التعويض عن األضرار الناتجة عن انخفاض قيمة البضائع يعّد من األضر        

 إذا كانت قيمة البضائع قد ترتفع أو تنخفض أضف إلى ذلك، انه في حالة ارتفاع قيمة البضائع فيه فائدة للناقل  
ً
ال يعلم مسبقا

 إذا انخفضت قيمة البضائع بشكل عام، وفي جميع األحوال فإن الناقل البحري سيكون مجب
ً
 على  ، النه سوف يدفع تعويضا

ً
را

تعويض األضرار غير الطبيعية في نهاية العقد، سواء أكانت داخلة في العقد أم ال، إال أن املشكلة معقدة بشأن النقصان في  

، ولالضرار واملتوقعة لنفس  1قيمة البضائع التي وصلت متأخرة ، ال شك ان الحل سهل بخصوص البضائع القابلة للفساد  

ل الرئيس يدور حول تعويض الضرر الناتج عن هبوط سعر البضائع، وهل يتعلق األمر بالضرر  البضائع بسبب التأخير. فالسؤا 

 2املتوقع بالنسبة للناقل؟ 

أن طبيعة مسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائع هي مسؤولية تعاقدية ، أساسها االلتزام التعاقدي على  

ائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول سليمة كاملة ، فهو التزام بتحقيق نتيجة ،  عاتق الناقل البحري، واملتمثل في نقل البض 

، بل يطالبه  
ً
لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقق هذه النتيجة ، والدائن ال يطالب املدين بتنفيذ التزامه عينا

نفذ التزامه، ولذلك يطالبه بالتعويض، فإذا ما أثبت ذلك  بتعويض لعدم تنفيذ التزامه ، فعلى الدائن أن يثبت أن املدين لم ي

 للخطأ العقدي. وبعبارة أخرى ال يكفي أن يكون هناك خطأ أو ضرر ، بل يجب أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر.  
ً
يعدُّ إثباتا

أ والضرر قائمة ، فال يكفي  أي أن تكون هناك عالقة سببية ما بين الخطأ والضرر، واملفروض أن عالقة السببية ما بين الخط3

الدائن إثباتها، بل ان املدين هو الذي يكلف بنفي هذه العالقة، بإثبات السبب األجنبي، وذلك بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى  

قوة قاهرة، أو حادث مفاجئ، أو يرجع إلى خطأ الدائن، أو يرجع إلى فعل الغير ، مثال ذلك حصول اعاصير شديدة في البحر،  

(  313/1وع زلزال في عرض البحر ، يعفي الناقل من املسؤولية عن التأخير في نقل البضائع. وهذا ما نصت عليه املادة )أو وق

 4من القانون املدني األردني .

إذا لم يتفق الطرفان على    -1من القانون البحري العماني بالقول”    215وأما القانون البحري العماني ، فقد نصت املادة   

وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في املهلة األصلية التي    -2حن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى مايقض ي به العرف  مهلة بش

يحدده   يوميا  تعويضا  القانون  بحكم  عنها  املؤجر  األولى ويستحق  املهلة  تجاوز  ال  ثانية  إضافية  مهلة  العرف سرت  يحددها 

التفريغ خالل املهلة اإلضافية سرت مهلة إضافية ثانية ال تجاوز املهلة األولى ويستحق  اإلتفاق أو العرف .وإذا لم يتم الشحن أو  

املؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي املقرر للمدة اإلضافية األولى زائدا النصف ،وذلك دون إخالل بما يستحق  

 .5ضافية من ملحقات األجرة وتسري عليه أحكامها” ويعتبر التعويض اليومي املستحق عن املهلة اإل  -3من تعويضات أخرى.

 وتحدیدها البحري  الناقل مسؤولیة من  املطلب الثاني:  اإلعفاء

حيث أبطلت شروط اإلعفاء غير املباشرة التي يشترطها الناقلون عن طريق االتفاق على تنازل   لقد ابطلت اتفاقية بروکسل 

املرسل إليه عن حقوقه الناشئة عن التأمين إلى الناقل، إال أن املادة بقيت صامتة بشأن االتفاق عن التأخير وذلك يعود لعدم 

 
ياسين)  1 في ش(  2002الجبوري،  املدني،املبسوط  القانون  وائل   رح  العقد، دار  نظرية  املجلد االول،  الشخصية،  الحقوق  الجزء االول، مصادر 

 .353للطباعة والنشر، الطبعة األولى، عمان، ص 
 . 332، الطبعة األولى، مطبعة الرسالة، القاهرة صالتقاض ي في عقد النقل البحري ( 2001كيالني، آمال حمد) 2
عدد  صرخوه، يعقوب النظام القانوني ملسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي، القسم االول، مجلة الحقوق الكويتية،    3

 . 140، ص8، س 2
، االصدار االول،  1( شرح القانون املدني األردني، مصادرااللتزام.دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط2000السرحان، عدنان وخاطر، نوري)  4

 . 323ص
 215،دار النهضة العربية ،ص  القانون البحري العماني( 1994العبري، سعيد سليمان) 5
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 على  معالجة االتفاقية لهذه املسؤولية بشكل عام، إال ان هناك ا
َ
ستثناء على هذا االبطال يتعلق بالنقل بمشارطة إيجار وايضا

نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر عنها في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعال بهذه الكيفية،  

 1وبالتالي يحق للناقل اشتراط اإلعفاء من املسؤولية عن األضرار التي تلحق بها 

 حاالت اإلعفاء من مسؤولیة الناقل البحري 

أن السبب العام لإلعفاء من املسؤولية يكون بإثبات السبب األجنبي، حيث أن هذا األخير هو الذي يقطع الرابطة السببية  

 في عناصر املسؤولية وهذه األسباب العامة تتمثل فيما يلي: 

التي وضعت لغرض نقل البضاعة لم تكن مؤهلة  و يقصد بذلك أن السفينة    عدم صالحیة السفینة للمالحة:  .1

للنقل، وذلك أن التزام الناقل بوضع سفينة صالحة للمالحة فيل بدء الرحلة، وحتى يتحرر الناقل من املسؤولية عليه  

إثبات أنه بدل عناية كافية لتوفير وسيلة نقل صالحة قبل بداية الرحلة، وثانيا أن عدم صالحية السفينة للمالحة ظهر  

ناء الرحلة، إن الناقل البحري ال يسأل عن األضرار الناتجة عن عدم صالحية السفينة للمالحة متى كانت طارئة بعد  أث

السفر، ألن الفرض أن الناقل بذل العناية الواجبة إلعداد السفينة، وتجهيزها، وهو ما يتحقق قبل السفر، كما يكون  

لتي ال تكشفها اليقظة املعقولة وهذا اإلعفاء كثيرا ما يبرره إحاطة  مسؤوال عن العيوب الخفية التي تعتري السفينة وا

 الناقل بكافة أجزاء السفينة، وبالتالي معرفة عيوبها الخفية نظرا لكون السفينة الحديثة كثيرة التعقيد . 

 عن البضائع في حالة هالك أو تلف إذا وقع    األخطاء الفنية املالحية: .2
ً
خطأ في املالحة  ال يعد الناقل البحري مسؤوال

 للفقرة األولى من املادة  
ً
من قانون التجارة البحرية    213صادر من الربان أو املالحين أو غيرهم من العمال، وذلك سندا

األردني، وعليه يقتصر التشريع األردني على األخطاء املالحية، أما فيما يخص باألخطاء التجارية ال يعفى الناقل البحري  

ء التجارية مثل الخطأ في رص البضائع. وال يعفى الناقل البحري من املسؤولية عن أخطاء الربان في  منها ويقصد باألخطا

 حالة الغش وذلك ألن نص املادة نص صراحة عن أخطائهم في املالحة فقط. 

البضائع أو    من القانون البحري العماني بأن الناقل ال يسأل عن هالك  252وأما القانون البحري العماني فقد نصت املادة 

تلفها الناش ئ عن األفعال أو األخطاء التي تقع من الربان أو البحارة، أو املرشدين أو من تابعي الناقل وتتعلق باملالحة أو بإدارة  

  السفينة. 

ويقصد بها العيوب التي ال تكشفها اليقظة املعقولة للناقل وهو عيب متأصل بالبضاعة الذاتي   العيوب الخفية: .3

من خالل أمر خفي من عدم صالحية البضاعة لتحمل حوادث الرحلة البحرية االعتيادية، وملا كان العيب  في البضاعة  

املشار إليه هنا من العيوب غير الظاهرة واملتعلقة بطبيعة البضاعة، فال يتصور أن يدرج الناقل بشأنها أي تحفظ في  

عليه فإن غياب التحفظ ال يحرم الناقل من حق  سند الشحن بشأنها، بل تكتشف هذه العيوب عند وصول البضاعة، و 

 إثبات العيب الذاتي للبضاعة 

ان قانون التجارة البحرية األردني أعفى الناقل البحري من املسؤولية إذا كان عدم صالحية السفينة بسبب عيب خفي فيها  

 ولم يعلم به الناقل، ويقع على عاتقه إثبات هذا العيب وأن ال علم له بهذا العيب . 

العيوب  أو تلفها حالة  التي ال يسأل الناقل عن هالك البضائع  وأما القانون البحري العماني فقد اعتبر أن من الحاالت 

 الخفية التي ال يكشفها الفحص املعقول. 

 
 وما بعدها.  130، ص1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، القانون البحري عادل املقدادي،  1
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في البضاعة ذاتها  .4 الناقل أن ما أصاب البضاعة من هالك أو تلف کان بخطأ  خطأ الشاحن وعيب  : إذا أثبت 

ب في التغليف أو التحزيم أو عدم الكشف عن طبيعتها الخاصة، وكذلك العيب الذاتي للبضاعة التي  الشاحن نفسه كعي 

تتلف بسرعة مع علم الشاحن بها فال مسؤولية عليه، و إذا قبل الناقل القيام بعملية النقل رغم العيب الظاهر في طريقة  

( من القانون البحري العماني  1(، البند )ن/252ادة )حزم البضائع فهو يسأل عما يلحقها من تلف أو هالك؛ حيث نصت امل 

العجز في    –على أنه: ” ال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها الناش ئ عن واحد أو أكثر من األسباب اآلتية: ….. ن  

 . الحجم أو الوزن أو أي عجز آخر ناتج عن خلل متأصل فى البضائع أو عن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها ….”

يقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو كل حدث غير متوقع وال يمكن دفعه وال يد للمدين    القوة القاهرة :  .5

فيه ويؤدي إلى استحالة تنفيذ االلتزام ، أما في حالة إذا القوة القاهرة أو الحادث العرض ي أدى إلى استحالة تنفيذ التزام  

أن ينفذ إلتزامه بأن يتم إيصال البضائع إلى ميناء التفريغ لكن بتكبد نفقات    الناقل من ناحية تجارية أي يمكن للناقل

من    255باهظة غير متفق عليه، فيمكن القول أن االستحالة التجارية ليست استحالة مطلقة وهذا ما أكدته نص املادة  

توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ  القانون املدني األردني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع  

 للظروف  
ً
 للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا

ً
، صار مرهقا

ً
االلتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيال

 كل اتفاق  
ً
وبعد املوازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام املرهق إلى الحد املعقول أن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطال

لى خالف ذلك" . وكذلك الحال بشأن القانون البحري العماني والذي اعتبر أن القوة القاهرة يعفى بسببها الناقل وذلك  ع

 /)د(: " القوة القاهرة".252باملادة 

افرها في القوة القاهرة والحادث املفاجئ:   الشروط الواجب تو

قع، فإذا أمكن توقعه فال يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ  يجب أن يكون الحادث املفاجئ أو القوة القاهرة غير ممكن التو  •

. 

يجب أن يكون الحادث أمرا ال يستطاع دفعه، فإذا أمكن دفع الحادث فال يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ حتى ولو   •

 استحال توقعه.  

من قانون التجارة البحرية األردني "يعفى الناقل البحري    213من املادة    4نصت الفقرة     اإلضراب أو إيصاد أبواب العمل: .6

من املسؤولية إذا أثبت أن سبب هالك البضاعة يرجع إلى إضراب عن العمل أو إيصاد أبوب العمل"، وعلى الناقل البحري  

ب العمل إلعفائه من املسؤولية. باإلضافة إلى  إثبات أن الضرر الذي لحق البضائع يرجع إلى إضراب العمال أو إيصاد أبوا

أن االمتناع عن العمل ال يتطلب أن يكون مستمر أو ملدة معينة يكتفي أن يكون اإلضراب جزء من اليوم، أما في حالة إذا  

توقفوا عن العمل باالتفاق مع صاحب العمل فال يعد ذلك إضراب، ويقع عبء اإلثبات على الناقل البحري، أن الضرر  

 الذي لحق بالبضاعة نتيجة عن اإلضراب. 

/ي:" )ي( كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو منع أو  252وأما على صعيد القانون البحري العماني فقد نص في املادة  

 قيد عليه، إذا كان من شأن هذه األفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا. 

ها كاملة من حيث مقدارها ولكن تالفة كما يعرف التلف بأنه " يقصد بتلف البضاعة وصول  العيب الخاص بالبضاعة: .7

ال يسأل الناقل البحري عن الهالك أو الضرر  و  ،كل عطب في مادة الش يء يؤثر على قيمة لحسب االستعمال الذي اعد له

 للفقرة  
ً
البحرية األردني.  من قانون التجارة    213من املادة    5الذي لحق بالبضائع إذا كان سببه عيب خاص بالبضاعة سندا

اما القانون البحري العماني وضح الحاالت التي ال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها الناش ئ عن واحد أو أكثر  

 )ع(:"–ومنها ما جاء في الفقرات من )ن(  252وذلك في املادة 
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ن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها.  )ن( العجز في الحجم أو الوزن أو أي عجز آخر ناتج عن خلل متأصل في البضائع أو ع

 )س(عدم كفاية التغليف.)ع( عدم كفاية العالمات كما أو نوعا. 

إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة لإللتهاب أو اإلنفجار جاز للناقل في    - 1بالقول :”    1الفقرة  243وتنص املادة  

ورتها بدون أي تعويض في جميع الحاالت إذا أثبت أنه لم يكن  كل وقت ،أن يفرغها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خط

الناشئة بطريق   أو بطبيعتها .وفضال عن ذلك ،يسأل الشاحن عن األضرار واملصاريف  يرض ى بشحنها أصال، لو علم بنوعها 

 مباشر أو غير مباشرة عند شحنها في السفينة ” 

البحري  .8 إ  :1اإلسعاف  املسؤولية  البحري من  الناقل  القيام  يعفى  بالبضائع سببه  الذي لحق  أن الضرر  أثبت  ذا 

 للفقرة  
ً
من قانون التجارة البحرية األردني.    213من املادة    6بمساعدة أو إسعاف بحري أو إن تاهت السفينة، وذلك سندا

، وهذا ما أكده القانون  
ً
البحري العماني  و لم يميز املشرع األردني بين حالة إنقاذ البضائع واألرواح فقد جاء النص مطلقا

والتي بينت األمور التي يعفى الناقل من املسؤولية عنها :" )ل( أعمال اإلنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو األموال    252باملادة  

   في البحر.

( من القانون البحري العماني والتي تنص أنه: “ال يسأل  252( من املادة )1/3البند ): جاء في  إنقاذ األرواح واألموال .9

الناقل البحري عن هالك البضائع أو تلفها الناش ئ عن واحد أو أكثر من األسباب اآلتية: ….. م: أي إنحراف في السير إلنقاذ  

 األرواح أو ألموال ….”.

 بطالن شروط اإلعفاء من املسؤولية  

ال يقتصر نطاق البطالن على شروط اإلعفاء من املسؤولية، بل إنه يتسع ألية شروط أخرى يكون من شأنها تعديل التزامات  

الناقل، أو تحديد املسؤولية على خالف ما قررته اتفاقية بروكسل، وتتعرض مثل هذه الشروط للبطالن املطلق ولو لم تكن  

تؤدي إلى ذلك بطريقة غير مباشرة، وقد سايرت اتفاقية هامبورغ معاهدة سندات    صريحة في إعفاء الناقل من املسؤولية، بل 

إعفاء   يعتبر صحيحا كل شرط ال يؤدي  العكس من ذلك  الشحن عندما قضت ببطالن شرط اإلعفاء من املسؤولية، وعلى 

 2  الناقل من املسؤولية التي تفرضها عليه سندات اإلتفاقية، أو إلى تخفيف هذه املسؤولية .

 النتائج 

لم تنص مواد قانون التجارة البحرية األردني على العديد من أسباب قيام املسؤولية العقدية أو التقصيرية وهو   .1

األمر الذي تميز به القانون البحري العماني الذي فصل في العديد من مواده على األسباب التي تقوم بناًء عليها املسؤولية  

 للناقل البحري . 

الت .2 من  كل  مسؤولية  اتفق  هي  الشاحن  مواجهة  في  البحري  الناقل  مسؤولية  أن  على  والعماني  األردني  شريعين 

في   املنصوص عليها  إثبات إحدى حاالت اإلعفاء من املسؤولية  الناقل  املسؤولية يتوجب على  إعفائه من  عقدية؛ ولدى 

 القانون حتى يتخلص من املسؤولية.

في اإلعفاء من املسؤولية على األخطاء املالحية، أما فيما يخص باألخطاء اقتصر كل من التشريعين األردني والعماني   .3

  . التجارية فال يعفى الناقل البحري منها، كما ال يعفى الناقل البحري من املسؤولية عن أخطاء الربان في حالة الغش 

 
في عقد النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة    –نة  دراسة مقار   –عمر،عمر فؤاد إعفاء الناقل البحري من املسؤولية    1

 . 52م، ص2000األولى، عام 
 201( مسؤولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية، عمان ، ص 2000الكوماني، لطيف جبر) 2
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 التوصيات

املادة   .1 نص  تعديل  األردني  املشرع  التجارة    213نوص ي  قانون  البضائع من  إنقاذ  حالة  بين  لم  أنه  األردني حيث  البحرية 

 على غرار ما اخذت به التشريعات الحديثة كالقانون البحري العماني .
ً
 واألرواح فقد جاء النص مطلقا

األضرار   .2 يتضمن  بحيث  للبضائع،  البحري  النقل  عقد  في  التأخير  عن  الناتج  االقتصادي  الضرر  مفهوم  بتحديد  نوص ي 

 ر املتوقعة واملوجبة للتعويض إذا توافرت في الضرر جميع شروطه . االقتصادية غي 

 املراجع 
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 نظرية العقد، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األولى، عمان. 

 ،دار الجامعة الجديدة،  عقد نقل البضائع بالحاويات( 2004حسن، سوزان علي ) .4
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صرخوه، يعقوب النظام القانوني ملسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي، القسم االول، مجلة   .11
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1999 . 
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