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 مقدمة

قد تكون جزئية، تشكل من قاضي فرد، وقد تكون كمية، تشكل من أكثر من قاض الدوائر القضائية 
يكون مجموعيم فرديًا. واألصل أن تشكل الدوائر القضائية من قضاة فقط، يستوي في ذلك الدوائر الجزئية 

وائر استحدث المشرع د ،2017( لسنة 10رقم ). غير أنو، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي (1)والدوائر الكمية
. وستكون ىذه الدوائر، والتي يمكن أن نطمق عمييا تعبير (2)قضائية تشكل من قاض يعاونو اثنان من الخبراء

 ، موضوع ىذه الدراسة أو ورقة العمل.«دوائر الخبراء»
 

 خطة الدراسة
 المبحث األول: األساس القانوني لدوائر الخبراء.
 استقاللية أعضائيا.المبحث الثاني: تشكيل دوائر الخبراء وضمانات 

 المبحث الثالث: اختصاص دوائر الخبراء.
 المبحث الرابع: نظام عمل دوائر الخبراء.

 المبحث الخامس: استئناف األحكام الصادرة عن دوائر الخبراء.
 المبحث السادس: استشراف مستقبل دوائر الخبراء.

 

  

                                                           

 م.2018( لسنة 18ن من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، معدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )و الثالثالمادة  (1)
ه الموافق الثامن عشر من سبتمبر 1438المرسوم بقانون اتحادي في السابع والعشرين من ذي الحجة  صدر ىذا (2)

م، وبدأ العمل بو 2017ه الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر 1439م، ونشر بالجريدة الرسمية في الثامن من محرم 2017
مارات العربية المتحدة، السنة السابعة واألربعون، ممحق العدد بعد ستة أشير من تاريخ نشره. راجع: الجريدة الرسمية لدولة اإل

 م.2017سبتمبر  28 –ه 1439محرم  8، 622
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 المبحث األول
 األساس القانوني لدوائر الخبراء

 
( مكررًا من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، مستحدثة بموجب المرسوم بقانون 30)تنص المادة 

يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجية القضائية المحمية كل بحسب »ن أعمى  ،2017( لسنة 10اتحادي رقم )
المادة  ( من2اختصاصو أن يحيل كل أو بعض الدعاوي التي تختص بيا الدوائر الكمية المحددة في البند )

( من ىذا القانون إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونو اثنين من الخبراء المحميين أو الدوليين 30)
وتصدر األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من ىذا القانون ويوقع 

( من 1تأنف أحكام الدوائر المشار إلييا في البند )تس القاضي منفردا عمى الحكم ويوقع الخبراء عمى مسودتو.
والمستفاد من ىذا النص أن  .«ىذه المادة أمام الدوائر االستئنافية المنصوص عمييا في ىذا المرسوم بقانون

إنشاء ىذه الدوائر جوازي غير إلزامي، والقرار باإلنشاء من عدمو منوط بوزير العدل )فيما يتعمق بالقضاء 
و رئيس الجية القضائية المحمية )فيما يتعمق بجيات القضاء المحمي، كما ىو الشأن في إمارة االتحادي( أ

مارة رأس الخيمة(. مارة دبي وا   أبو ظبي وا 
 

( 10( من القانون ذاتو، مستحدثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )1( مكرر )30لممادة ) ووفقاً 
ة القضائية المحمية كل بحسب اختصاصو القرارات يصدر وزير العدل أو رئيس الجي»، م2017لسنة 

 التنظيمية بشأن ما يأتي:
 ( مكرر من ىذا المرسوم بقانون.30ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إلييا في المادة ) -أ

ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتعيينيم وتحديد مكافآتيم أو رواتبيم وتوزيعيم بالدوائر المشكمة  -ب
 (.1( مكرر من ىذا المرسوم القانون )30عمى النحو الوارد في المادة )
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( مكرر من ىذا المرسوم بقانون قبل مباشرة مياميم 30( من المادة )1يؤدي الخبراء المشار إلييم في البند )
م أقس) :لتاليةوفقًا لمصيغة ا اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجية القضائية المحمية بحسب األحوال

خالصالقوانين وأن أؤدي ميمتي بكل أمانة و  أن أحترمباهلل العظيم أن أحكم بالعدل و    (.ا 
 

( مكرر من ىذا المرسوم بقانون ذات األحكام 30( من المادة )1تسري عمى الخبراء المشار إلييم في البند )
انون وعمييم االلتزام بذات الواجبات التي المتعمقة بعدم صالحية القضاة وردىم ومخاصمتيم الواردة في ىذا الق

يمتزم بيا القضاة كما تطبق عمييم ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش عمى أعماليم وذلك عمى النحو 
 .«الوارد بقوانين السمطة القضائية ذات الصمة

 
( 6صدر قرار رئيس دائرة القضاء رقم ) ،سالفة الذكر تفويض التشريعي الوارد في المادةوبناء عمى ال

( لسنة 10( مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم )30) بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة 2019لسنة 
 . ض احكام قانون االجراءات المدنيةبتعديل بع 2017

 

  



5 
 

 المبحث الثاني
 تشكيل دوائر الخبراء وضمانات استقاللية أعضائها

 

 لخبراءتشكيل دوائر ا
( مكررًا من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، مستحدثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي 30ممادة )ل طبقاً 
ن من الخبراء المحميين أو ابرئاسة قاض فرد يعاونو اثن يتم تشكيل دوائر الخبراء ،2017( لسنة 10رقم )

 . الدوليين
 

برئاسة قاض فرد يعاونو اثنين من الخبراء »والمالحظ في نص ىذه المادة أن المشرع قد استخدم صيغة 
برئاسة قاض وعضوية اثنين من الخبراء الدوليين أو ». فمم يستخدم المشرع صياغة (3)«المحميين أو الدوليين

ن رأي القاضي ىو األساس، وأن . ومن ثم، قد يرى البعض في صياغة النص داللة معينة، زاعمًا أ«المحميين
رأي الخبراء ال يخرج عن كونو رأيًا استشاريًا يمكن األخذ بو من قبل القاضي ويمكن طرحو جانبًا، منظورًا 

 . «الخبير األعمى في الدعوى»إلى القاضي باعتباره 
 

تسن عرضو والواقع أن النص آنف الذكر قد صدر من خالل مرسوم بقانون اتحادي، ويعني ذلك أنو لم ي
ومناقشتو من قبل المجمس الوطني االتحادي، حتى يمكن الرجوع إلى مضابط المجمس والوقوف عمى األعمال 
التحضيرية والمناقشات التي يمكن أن تسيم في استجالء األمر والوقوف عمى إرادة المشرع من وراء ىذا 

 النص.
 

دور ىذا النص، يمكننا القول بأن األسباب ومع ذلك، ومن خالل مساىمتنا في االجتماعات السابقة عمى ص
الدافعة لو تقطع بأن إرادة المشرع ذىبت في اتجاه أن يكون لمخبراء الداخمين في عضوية المحكمة رأيًا كاماًل 
                                                           

. كذلك، لم تكن ثمة «يعاونو اثنان من الخبراء»، وصحتيا ىو: «يعاونو اثنين من الخبراء...»لغوي في عبارة  ثمة خطأ (3)
 .«برئاسة قاض يعاونو اثنان من الخبراء...»، ومن ثم كان يمكن صياغة العبارة عمى النحو التالي: «فرد»حاجة لذكر لفظ 
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شأنيم في ذلك شأن القاضي. ولعل ذلك يبدو جميًا من خالل الخمفية المينية لمخبراء الذين تم تعيينيم في 
ة ىذه الدوائر، والذين جاءوا من سمك القضاء في الواليات المتحدة األمريكية والمممكة دائرة القضاء لعضوي

( من قانون اإلجراءات المدنية 1( مكررا )30المتحدة. كذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة )
اليمين لمخبراء تحدد صيغة  2017( لسنة 10االتحادي، مضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )

( مكرر 30( من المادة )1يؤدي الخبراء المشار إلييم في البند )»أعضاء الدوائر القضائية، بنصيا عمى أن 
من ىذا المرسوم بقانون قبل مباشرة مياميم اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجية القضائية 

القوانين وأن أؤدي  أن أحترمو  أحكم بالعدلباهلل العظيم أن  مأقس) :وفقًا لمصيغة التالية المحمية بحسب األحوال
خالصميمتي بكل أمانة و  . «أن أحكم بالعدل»ووجو االستدالل بيذا النص أن المشرع قد استخدم عبارة  .«(ا 

تسري عمى الخبراء المشار إلييم »كذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة ذاتيا تنص عمى أن 
( مكرر من ىذا المرسوم بقانون ذات األحكام المتعمقة بعدم صالحية القضاة 30( من المادة )1البند )في 

وردىم ومخاصمتيم الواردة في ىذا القانون وعمييم االلتزام بذات الواجبات التي يمتزم بيا القضاة كما تطبق 
مى النحو الوارد بقوانين السمطة عمييم ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش عمى أعماليم وذلك ع

ويعني ذلك أن المشرع يقرر ليؤالء الخبراء مركزًا مماثاًل لمركز القضاة، األمر الذي  .«القضائية ذات الصمة
 يباعد بينيم وبين الخبراء الذين يمارسون مينة الخبرة أمام المحاكم.

 
ول( أن يصدر الحكم بإجماع آراء وبناء عمى ما سبق، فإن األمر ال يخرج عن أحد فروض ثالثة: )األ

القاضي والخبراء. وىنا ال توجد أدنى اشكالية. )الثاني( أن يكون رأي أحد الخبيرين موافقًا لرأي القاضي، 
بحيث تتوافر ليما األغمبية. وال يثير ىذا الفرض أدنى إشكالية أيضًا. )الثالث( أن يكون رأي القاضي في 

خبيرين في اتجاه مغاير أو مختمف. وىنا نرى االعتداد برأي الخبيرين، بحيث اتجاه معين، بينما يذىب رأي ال
 ينبغي أن يصدر الحكم موافقًا لرأييما. 
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 ضوابط اختيار الخبراء وآلية تعيينهم
بشأن الدوائر المستحدثة بموجب  2019( لسنة 6قرار رئيس دائرة القضاء رقم )من حدد المادة الخامسة ت

يتم اختيار »بنصيا عمى أن  ،ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتوزيعيم بالدوائر ،( مكرر30) المادة
المجمس  ةيصيين بقرار من الرئيس بناء عمى تو الخبراء المتخصصين من بين الخبراء المحميين أو الدول

واقتراح التفتيش القضائي. يشترط في الخبير المختار لعضوية الدوائر المنظمة بموجب ىذا القرار أن تكون 
 .«خبرتو منسجمو مع طبيعة النزاع المحال إلييا

 
 أداء الخبراء اليمين

 2019لسنة ( 6قرار رئيس دائرة القضاء رقم )ادة السادسة من تنص الم ،«أداء الخبراء اليمين»تحت عنوان 
يؤدى الخبراء المعينون لعضوية الدوائر المشار »ن أعمى  ( مكرر30) بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة

م أقس) :، بالصيغة التاليةمن يفوضو في ذلكاليمين القانونية أمام الرئيس أو  ،إلييا أعاله، قبل مباشرة مياميم
خالص( أؤديين وأن باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوان . يكون أداء اليمين مرة ميمتي بكل أمانة وا 

خبراء غير العاممين بدائر ، ويتكرر أداء اليمين بالنسبة لملمخبراء العاممين بدائرة القضاء واحدة بالنسبة
 .«، كمما تكرر تعيينيم لعضوية الدوائرالقضاء

 
 والمخاصمة والتفتيش عمى الخبراءاإلجراءات التأديبية وأسباب عدم الصالحية والرد 

، تنص «أسباب عدم الصالحية والرد والمخاصمة والتفتيش عمى الخبراءاإلجراءات التأديبية و »تحت عنوان 
 بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة 2019( لسنة 6قرار رئيس دائرة القضاء رقم )مادة السابعة من ال
، في المادة الثانية من ىذا القرارلمعينين في الدوائر المشار إلييا تسري عمى الخبراء ا»ن أعمى  ( مكرر30)

انون االجراءات المدنية ذات االحكام المتعمقة بعدم صالحية القضاة وردىم ومخاصمتيم الواردة في ق
، وعمييم االلتزام بذات الواجبات التي يمتزم بيا القضاة كما تطبق عمييم ذات إجراءات المساءلة االتحادي

 .«عماليم وذلك عمى النحو الوارد بالقوانين والموائح الساريةأأديبية والتفتيش عمى تال
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 المبحث الثالث
 اختصاص دوائر الخبراء

 

 االختصاص النوعي لدوائر الخبراء
م بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة 2019( لسنة 6رئيس دائرة القضاء رقم ) قرارطبقًا لممادة الثالثة من 

يجوز إحالتيا إلى  التيتكون الدعاوى »، «ضوابط إحالة الدعاوى إلى الدوائر»وتحت عنوان  ( مكررا،30)
 الدوائر المنظمة بموجب ىذا القرار عمى النحو التالي:

 .التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية -
 الدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية االصمية والتبعية أيًا كانت قيمتيا. -
 دعاوى اإلفالس والصمح والواقي.  -
  .الدعاوى التي ينص القانون عمى اختصاص الدوائر الكمية بنظرىا -

نطاق الدعاوى المذكورة بقرار من المجمس بناء عمى اقتراح إدارة يتم تحديد نوعية الدعاوى القابمة لإلحالة في 
 .«التفتيش القضائي

 
صمي بنظر الطمبات المرتبطة بالطمب األ، تختص الدوائر المشار إلييا لممادة الرابعة من القرار ذاتو ووفقاً 

 .طمبات العارضةالمستعجمة وسائر ال، كما تختص بنظر الطمبات الوقتية أو ميما تكن قيمتيا أو نوعيا
 

وبإمعان النظر في نص المادتين سالفتي الذكر، يالحظ أنيا قد جاءت بذات عبارات البند الثاني من المادة 
الثالثين من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، وىو البند المتعمق باختصاصات الدوائر الكمية. ومن جماع 

ي لدوائر الخبراء يشمل طائفتين من الدعاوى: إحداىما كل ىذه النصوص، يمكن القول بأن االختصاص النوع
 محددة بنصاب قيمي معين، واألخرى غير محددة بنصاب قيمي. 

 
 أواًل: الدعاوى المحددة بنصاب قيمي معين
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الدعاوى »عند بيان اختصاصات الدوائر الكمية بوجو عام، ودوائر الخبراء بوجو خاص، استخدم المشرع عبارة 
. وغني عن البيان أن المعيار الفصل «ية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئيةالمدنية والتجار 

بين اختصاص الدوائر الجزئية واختصاص الدوائر الكمية ىو الحد األعمى لقيمة المطالبة المالية، فإذا لم 
ذا تجاوزت ىذا الحد كانت من  اختصاص الدوائر تتجاوز حد معين كانت من اختصاص الدوائر الجزئية، وا 

 الكمية أو دوائر الخبراء. 
 

 ثانيًا: الدعاوى غير المحددة بنصاب قيمي
إذا كان المشرع قد حرص عمى توزيع االختصاص فيما يتعمق بالدعاوى المدنية والتجارية والعمالية بين 
الدوائر الجزئية والدوائر الكمية، وذلك بحسب قيمة المطالبة، فإن المشرع لم يتبع ذات النيج فيما يتعمق 

رًا اختصاص الدوائر الكمية ودوائر الخبراء بالدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية األصمية والتبعية، مقر 
ذا كان المشرع قد استخدم عبارات ال لبس فييا فيما  «أيًا كانت قيمتيا»بنظرىا،  عمى حد وصف المشرع. وا 

يتعمق بيذه الدعاوى، مقررًا اختصاص الدوائر الكمية ودوائر الخبراء بنظرىا، أيًا كانت قيمتيا، فقد استخدم 
. والواقع أن ىذا اإلغفال «أيًا كانت قيمتيا»دون أن يمحقيا بعبارة  «س والصمح الواقيدعاوى اإلفال»عبارة 

نما يقتصر الغرض  كان مقصودًا من جانب المشرع، وذلك بالنظر ألن ىذه الدعاوى ليس ليا قيمة محددة، وا 
القول بأن المغايرة منيا عمى إشيار اإلفالس أو اتخاذ قرار بشأن الصمح الواقي من اإلفالس. ومن ثم، يمكن 

في األلفاظ المستخدمة بين الدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية وبين دعاوى اإلفالس والصمح الواقي 
من اإلفالس ال يستتبع مغايرة في الحكم، حيث ينعقد االختصاص بشأنيا جميعًا لمدوائر الكمية ودوائر 

 الخبراء.
 

 االختصاص القيمي لدوائر الخبراء
( مكررًا من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، مستحدثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30ممادة )ل وفقاً 
يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجية القضائية المحمية كل بحسب اختصاصو أن يحيل » ،2017( لسنة 10)

( من ىذا القانون 30( من المادة )2)كل أو بعض الدعاوي التي تختص بيا الدوائر الكمية المحددة في البند 
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. ويعني ذلك أن «...إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونو اثنين من الخبراء المحميين أو الدوليين
( من 2االختصاص القيمي لدوائر الخبراء ىو ذات االختصاص القيمي لمدوائر الكمية المحددة في البند )

 مدنية.( من قانون اإلجراءات ال30المادة )
 

 بقانون مرسومال بموجبالثالثين من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، معدلة  المادةوباالطالع عمى 
 فرد قاض من المشكمة الجزئية الدوائر تختص -1»م، نجدىا تنص عمى أن 2018 لسنة( 18) رقم اتحادي
 :يأتي فيما اً ابتدائي بالحكم

 .قيمتيا كانت اً أي المتقابمة والدعاوى والعمالية، والتجارية المدنية الدعاوى - أ
 المتعمقة والدعاوى التوقيع، صحة ودعاوى الشائع، المال قسمة ودعاوى الشخصية، األحوال دعاوى - ب

 .قيمتيا كانت اً أي حكميما في وما والمرتبات باألجور بالمطالبة
 .االنتيائية لألحكام القيمي والنصاب الدوائر، ليذه القيمي النصاب القانون ليذا التنظيمية الالئحة وتحدد
 من أكثر أو دائرة تخصيص األحوال، بحسب المحمية القضائية الجية رئيس أو العدل وزير من بقرار ويجوز
 فقط، واحدة جمسة خالل عمييا المعروضة الدعاوى في لمفصل الفقرة، ىذه في عمييا المنصوص الدوائر
 وحاالت عنيا، الصادرة واألحكام الدوائر، تمك أمام المتبعة اإلجراءات القانون ليذا التنظيمية الالئحة وتنظم
 .وتنفيذىا فييا الطعن

 :يأتي بما قضاة ثالثة من المشكمة الكمية الدوائر تختص -2
 .الجزئية الدوائر اختصاص من ليست التي والعمالية والتجارية المدنية الدعاوى جميع في الحكم - أ

 .قيمتيا كانت اً أي والتبعية األصمية العقارية العينية والدعاوى اإلدارية الدعاوى -ب
 بالطمب المرتبطة الطمبات في وكذلك العارضة الطمبات وسائر المستعجمة أو الوقتية بالطمبات الحكم -ج

 .نوعيا أو قيمتيا تكن ميما األصمي
 .الواقي والصمح اإلفالس دعاوى -د
 .«بيا اختصاصيا عمى القانون ينص التي الدعاوى -ىـ
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 1992( لسنة 11وطبقًا لممادة الثالثة والعشرين البند األول من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )
( 30( من المادة )1تختص الدوائر الجزئية المنصوص عمييا في الفقرة )»بشأن قانون اإلجراءات المدنية، 
الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ال تجاوز قيمتيا مميون درىم، من القانون، بالحكم ابتدائيًا في 
 .«والدعاوى المتقابمة أيًا كانت قيمتيا

 
وبالجمع بين نصوص المواد سالفة الذكر، يبدو سائغًا القول بأن االختصاص القيمي لدوائر الخبراء يشمل 

يتعمق فقط  –كما سبق أن ذكرنا  –لقيمي الدعاوى التي تجاوز قيمتيا مميون درىم. وىذا االختصاص ا
 بالدعاوى المدنية والتجارية والعمالية دون سواىا.
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 المبحث الرابع
 نظام عمل دوائر الخبراء

 
( مكررًا من قانون اإلجراءات المدنية 30المادة ) فيما يتعمق بنظام عمل دوائر الخبراء، يالحظ أن
... »تضمنت النص عمى أن  ،2017( لسنة 10االتحادي، مستحدثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )

تصدر األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من ىذا القانون ويوقع 
 «دوائر الخبراء»وىكذا، وفيما يتعمق بإصدار  .«...ويوقع الخبراء عمى مسودتو القاضي منفردا عمى الحكم

أحكاميا، تحيل المادة سالفة الذكر إلى اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من 
كم ويوقع يوقع القاضي منفردا عمى الح»، مع إضافة النص عمى أن (4)قانون اإلجراءات المدنية االتحادي

 .«الخبراء عمى مسودتو
 
( 6رئيس دائرة القضاء رقم ) ووفقًا لممادة التاسعة من قرار، «نظام عمل دوائر الخبراء»تحت عنوان و 

تعقد الدوائر جمساتيا وفق منظومة العمل »( مكرر، 30) بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة 2019لسنة 
ات ميا بذات االجراءاوتصدر أحك (أي مجمس القضاءمجمس )دائرة القضاء وما يراه ال القضائي لدى

ويوقع القاضي  ،ن اإلجراءات المدنية المشار إليوول من الباب التاسع من قانو والضوابط الواردة في الفصل األ
حكام مام الدوائر االستئنافية وفق األأميا ا، وتستأنف أحكمنفردًا عمى الحكم، ويوقع الخبراء عمى مسودتو

ويستفاد من ىذا النص أن ثمة قاعدتين تحكمان نظام عمل دوائر  .«المنصوص عمييا في ىذا القانون
الخبراء: أوالىما، أن عقد الجمسات يكون وفق منظومة العمل القضائي لدى دائرة القضاء وما يراه مجمس 

الفصل األول من الباب القضاء. أما ثانيتيما، فيي صدور األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في 
 التاسع من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي. 

 

                                                           

 .132إلى  125، ويضم المواد من «إصدار األحكام»ىذا الفصل تحت عنوان  ورد (4)
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ونعتقد أن األمر يحتاج إلى إلقاء الضوء عمى بعض اإلشكاليات التي تكتنف عمل ىذه الدوائر، 
بالنظر إلى ذاتية تشكيميا، وبالنظر إلى اختالف لغة الخبراء عن لغة القاضي والخصوم، األمر الذي 

و من خالل تبيان وجو الرأي في العديد من المسائل ذات الصمة بنظام عمل دوائر الخبراء، يستوجب مراعات
 وذلك عمى النحو التالي:  

 

 لغة اإلعالنات القضائية )اإلعالن مزدوج المغة(
م، أصدر وكيل دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي القرار اإلداري 2018بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر 

انجميزي(. وطبقًا لممادة األولي من  –باعتماد اإلعالن القضائي مزدوج المغة )عربي  2018( لسنة 228رقم )
انجميزي(، المرافق ليذا القرار، وذلك في  –يعتمد نموذج اإلعالن القضائي مزدوج المغة )عربي »ىذا القرار، 

ة القرار، فإن مبرراتو تكمن في وكما ىو واضح من ديباج«. كافة اإلعالنات القضائية الصادرة عن الدائرة
توفير اإللمام الواعي وسبل العمم واإلدراك الكامل بمضمون اإلعالن القضائي لدى المدعى »الحرص عمى 

 «. عميو األجنبي، ممن ال يجيد المغة العربية
 

في محاكم  وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا اإلجراء تم بادئ األمر في إطار التطوير اإلداري لممنظومة القضائية
، دونما أي التزام تشريعي عمى الجية القضائية بالمجوء إليو. غير أن اإلعالن دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي

القضائي مزدوج المغة قد أصبح بعد ذلك أمرًا إلزاميًا، وذلك بموجب المادة الخامسة البند الثالث من قرار 
 1992( لسنة 11لتنظيمية لمقانون االتحادي رقم )في شأن الالئحة ا 2018( لسنة 57مجمس الوزراء رقم )

فإذا كانت المغة الرسمية لجنسية المدعى عميو غير العربية، »بشأن قانون اإلجراءات المدنية، بنصيا عمى أن 
يمتزم المدعي بأن يرفق باإلعالن ترجمة معتمدة لو بالمغة اإلنجميزية، ما لم يكن ىناك اتفاق سابق بين 

اق الترجمة بمغة أخرى. ويسري حكم الفقرة السابقة عمى جميع الدعاوى المدنية والتجارية األطراف عمى إرف
 «. عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى األحوال الشخصية
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 اإلعالن بالنشر الموجه إلى أجنبي
م بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات المدنية الصادر 2014( لسنة 10بموجب القانون االتحادي رقم )

 –في بندىا الرابع  –م، تم تعديل المادة الثامنة منو بحيث نصت 1992( لسنة 11بالقانون االتحادي رقم )
أنو ليس  –بحسب األحوال  –إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة »عمى أنو 

لممطموب إعالنو موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد 
االلكتروني، أو لم يتم الطرفان عمى وسيمة لإلعالن، فيتم إعالنو عمى لوحة اإلعالنات بالمحكمة، وبالمصق 

جد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة االنتشار بشكل واضح عمى باب آخر مكان كان يقيم فيو إن و 
وبصحيفة أخرى تصدر بمغة أجنبية إن اقتضى األمر إذا كان المطموب تصدر في الدولة بالمغة العربية، 

 «.، ويعتبر تاريخ إتمام المصق أو النشر تاريخًا إلجراء اإلعالنإعالنو أجنبياً 

 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات المدنية، تم  2017( لسنة 10وبمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم )
جراءاتو وبعض  تفويض مجمس الوزراء في إصدار الئحة لتنظيم اإلجراءات المدنية، تنظم طرق اإلعالن وا 
اإلجراءات األخرى. وبصدور ىذه الالئحة، تمغى المواد من الخامسة إلى التاسعة عشرة من قانون اإلجراءات 

م. 2018( لسنة 57وقد صدرت ىذه الالئحة التنظيمية بموجب قرار مجمس الوزراء رقم ) المدنية االتحادي.
( 1إذا تعذر إعالن المطموب إعالنو وفق البند )»ووفقًا لممادة السادسة البند الثالث من الالئحة التنظيمية، 

ئرة بحسب من ىذه المادة، يعرض األمر عمى مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدا
األحوال، لمتحري من جية واحدة عمى األقل من الجيات ذات العالقة ثم إعالنو بالنشر في صحيفة يومية 

وبصحيفة أخرى تصدر بمغة أجنبية إن اقتضى األمر وكان واسعة االنتشار تصدر في الدولة بالمغة العربية، 
 «.المطموب إعالنو أجنبياً 
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 )صحيفة الدعوى الذكية التفاعمية مزدوجة المغة( صحف الدعاوى لغة
باعتماد نماذج  2018( لسنة 242م، صدر القرار اإلداري رقم )2018بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 

صحف الدعاوى المقامة أمام محاكم دائرة القضاء، وبدأ العمل بو بعد أسبوعين من تاريخ صدوره. وطبقًا 
. تعتمد النماذج الذكية التفاعمية لصحف الدعاوى والتظممات والطمبات 1»قرار، لممادة األولى من ىذا ال

المرافقة ليذا القرار، أمام محاكم دائرة القضاء، عممًا بأن تقديم ىذه الصحف والتظممات والطمبات الذكية يتم 
، وبعد االنتياء من . يقوم المدعي بملء وتعبئة النموذج الكترونياً 2من خالل الموقع االلكتروني لمدائرة. 

ييدف ىذا »وتحدد المادة الثانية أىداف القرار، بنصيا عمى أن «. تعبئتو، يقوم بطباعتو وتوقيعو وتقديمو لمقيد
. توحيد نماذج 2. 2021تطوير الخدمات القضائية بما يتناسب مع خطة غدا  -1القرار إلى تحقيق ما يمي: 

شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج محكمة مزدوجة  زيادة -3المحكمة عبر اعتماد نماذج موحدة. 
المغة بالعربية واالنجميزية وىو ما يسيل لألجنبي غير الناطق بالعربية فيم إجراءات التقاضي ومعرفة حقوقو 

. تسييل إجراءات قيد الدعوى لمجميور عبر توفير نماذج سيمة وبسيطة يمكن 4وواجباتو دون حاجز لغوي. 
. توفير نوع من التوعية القانونية لممتقاضي من خالل نموذج تفاعمي لصحيفة 5يولة ويسر. تعبئتيا بس

 «.الدعوى بما يكفل لو االطالع عمى المواد القانونية ذات الصمة بالنزاع
 

 لغة المستندات
بشأن قانون  1992( لسنة 11طبقًا لممادة العشرين البند الرابع من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )

في كل األحوال، يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقًا لمقانون إذا كانت »اإلجراءات المدنية، 
. ويقرر ىذا النص وجوب ترجمة المستندات المحررة بمغة أجنبية إلى المغة العربية، «محررة بمغة أجنبية

منظورًا إلى لغة الضاد باعتبارىا المغة الرسمية لمدولة. ولكن، ما ىو الحكم إذا كان المستند محررًا بالمغة 
ظيا وعباراتيا وال يمكنو قراءة العربية، وكان المدعى عميو أجنبيًا ال يجيد التحدث بالمغة العربية وال يفيم ألفا

 حروفيا وكمماتيا. 
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والواقع أن ىذا الموضوع قد تم طرحو في المراحل األخيرة إلعداد الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية 
م، ولكن لم تجد فكرة ترجمة المستندات إلى 2018( لسنة 57قبل أن تصدر رسميًا بقرار مجمس الوزراء رقم )

لرفض إدراج نص في الالئحة بيذا الشأن لغة المدعى عميو األجنبي استجابة، والحجة التي ساقيا البعض 
إضافة أية تكمفة عمى المدعي عند قيد الدعوى تؤثر سمبًا عمى تنافسية الدولة في تقرير البنك الدولي »ىي أن 

وتحديدًا عنصر التكمفة في محور إنفاذ العقود التجارية. وفي حالة تعدد جنسيات المدعى عمييم السيما وأنو 
ي أكثر من جنسية يتطمب توفير ترجمة مستقمة بكل لغة مما يزيد في التكمفة عمى قد يحمل الطرف األجنب

المدعي وال يجدي القول بتحميميا خاسر الدعوى. كذلك، فإن أية أخطاء في الترجمة قد تكون محاًل لمطعن 
ضي في محور بالبطالن مما يؤثر سمبًا عمى تنافسية الدولة في تقرير البنك الدولي وتحديدًا عنصر مدة التقا

 . «إنفاذ العقود التجارية
 

م، أصدر وكيل دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي التعميم اإلداري 2018في السابع من نوفمبر في المقابل، و 
. وطبقًا لمبند )أواًل( من ىذا (5)بشأن ترجمة مستندات الدعاوى ذات العنصر األجنبي 2018( لسنة 30رقم )

ميو أجنبيًا ال يتحدث المغة العربية، يمتزم المدعي بإرفاق ترجمة إلى المغة إذا كان المدعى ع»التعميم، 
«. االنجميزية، وذلك فيما يتعمق بورقة اإلعالن القضائي وصحيفة الدعوى والمستندات الثبوتية المرفقة بيا

اريف لممدعي أن يطمب إضافة تكاليف الترجمة ضمن مص»وينص البند )ثانيًا( من التعميم ذاتو عمى أن 
يسري ىذا التعميم عمى »وينص البند )ثالثًا( عمى أن «. الدعوى التي يحكم بيا عمى الخصم خاسر الدعوى
 «.الدعاوى التجارية والمدنية ودعاوى األحوال الشخصية

 
، 2030تنفيذًا لخطة أبو ظبي »وتجدر اإلشارة إلى أن ديباجة التعميم المشار إليو قد أشارت إلى أنو يأتي 

لمجاالت االىتمام السبعة لمسياسة االقتصادية في أبو ظبي، والسيما المجال األول منيا )بناء بيئة  وتحقيقاً 
 «.أعمال منفتحة وفاعمة ومؤثرة ومندمجة في االقتصاد العالمي(

 

                                                           

 م.2018بدأ سريان ىذا التعميم اعتبارًا من يوم األحد الموافق الحادي عشر من نوفمبر ( 5)
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 لغة محاضر الجمسات
بشأن قانون  1992( لسنة 11تنص المادة الرابعة عشرة من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )

يحضر مع القاضي في الجمسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عميو »اإلجراءات المدنية عمى أن 
التساؤل عن لغة محاضر . ويثور «الكترونيًا أو ورقيًا، ويعتبر محضر الجمسة سندًا رسميًا بما دون فيو

الجمسات، وما إذا كانت المغة العربية كما ىو الشأن في الدوائر العادية المشكمة من قضاة فقط، أم أن من 
المالئم أن يتم ترجمة محاضر الجمسات إلى المغة اإلنجميزية مراعاة لضرورة اطالع الخبراء الدوليين ممن ال 

ذا تمت  ترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية، فيل يمزم التوقيع عمى المحضر بعد يجيدون المغة العربية عمييا. وا 
 ترجمتو بواسطة كال من المترجم والكاتب معًا، أم يكفي توقيعيا من المترجم فقط. 

 
وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل، نعتقد من الضروري ترجمة محاضر الجمسات إلى المغة اإلنجميزية، مع 

 توقيعيا من المترجم. 
 

 ولة بين القاضي والخبراءالمدا
بشأن قانون  1992( لسنة 11تنص المادة التاسعة واألربعون من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )

. تكون المداولة في األحكام 1( مكرر من القانون: 30مع مراعاة أحكام المادة )»اإلجراءات المدنية عمى أنو 
. يجمع الرئيس 2يشترك فييا غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.  سرية بين القضاة مجتمعين وال يجوز أن

اآلراء ويبدأ بأحدث القضاة فاألقدم ثم يبدى رأيو، وتصدر األحكام بإجماع اآلراء أو بأغمبيتيا فإذا لم تتوافر 
 األغمبية وتشعبت اآلراء ألكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق األقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث

. يصدر الحكم من 3القضاة ألحد الرأيين الصادرين من الفريق األكثر عددًا وذلك بعد أخذ اآلراء مرة ثانية. 
 .«القاضي أو رئيس الدائرة حسب األحوال

 
والمستفاد من ىذا النص أن المشرع يقرر كأصل عام أن المداولة في األحكام سرية بين القضاة مجتمعين، 

( مكرر من القانون. وغني عن البيان، وكما سبق أن أشرنا، 30اة أحكام المادة )وذلك دون إخالل ومع مراع
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( مكرر من القانون تتعمق بدوائر الخبراء. والمراد بمراعاة حكم ىذه المادة ىو أن المداولة 30فإن المادة )
القضاة )في حالة  بالنسبة لدوائر الخبراء تكون بين القاضي والخبيرين. فال يجوز أن يشترك في المداولة غير

الدوائر العادية( أو القضاة والخبراء )في حالة دوائر الخبراء(. وفي جميع األحوال، ينبغي أن تكون المداولة 
سرية، فال يطمع عمييا شخص آخر من غير تشكيل المحكمة. غير أن التساؤل يثور بالنسبة لدوائر الخبراء، 

اتقان الخبراء لغة القاضي، األمر الذي يمزم معو وجود مترجم في حالة عدم إتقان القاضي لغة الخبراء وعدم 
 أثناء المداولة.  

 

 التوقيع عمى الحكم ومسودته
. ونعتقد أن مراد المشرع ىو «يوقع القاضي منفردًا عمى الحكم، ويوقع الخبراء عمى مسودتو»يقرر المشرع أن 

فميس متصورًا أن يكون قصد المشرع ىو قيام  أن يقوم كل من القاضي والخبراء بالتوقيع عمى مسودة الحكم،
الخبراء فقط بالتوقيع عمى المسودة. أما نسخة الحكم األصمية، فيتم التوقيع عمييا من القاضي منفردًا. وىكذا، 
يمايز المشرع بين التوقيع عمى مسودة الحكم وبين التوقيع عمى الحكم ذاتو، بحيث يتطمب توقيع كافة أعضاء 

 مسودة، بينما يكتفي بتوقيع القاضي منفردًا عمى نسخة الحكم التي يتم التنفيذ بموجبيا. الدائرة عمى ال
 

وىذا التمييز بين مسودة الحكم ونسخة الحكم األصمية فيما يتعمق بالتوقيع عمييما ليس أمرًا مستحدثًا تنفرد بو 
نما كان ذلك ىو القاعدة المقررة في قانون اإلجراءات ا لمدنية االتحادي فيما يتعمق بتوقيع دوائر الخبراء، وا 

قبل  –البند الرابع من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي  128األحكام بوجو عام. بيان ذلك أن المادة 
 –م بشأن قانون اإلجراءات المدنية 1992( لسنة 11إلغائيا بصدور الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )

القضاة الذين اشتركوا في المداولة تالوة الحكم فإذا حصل ألحدىم مانع يجب أن يحضر »تنص عمى أن 
. وتنص المادة «غير من واليتو وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم عمى أن يثبت ذلك في محضر الجمسة

( يجب في جميع األحوال أن تشتمل األحكام عمى 1»من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي عمى أن  129
التي بنيت عمييا وتودع مسودة الحكم المشتممة عمى أسبابو موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق األسباب 

. ويجوز في المواد المستعجمة إذا نطق بالحكم في جمسة المرافعة أن تودع المسودة 2بو في ممف الدعوى. 
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. وتحفظ المسودة 3لدعوى. المشتممة عمى أسبابو خالل ثالثة أيام عمى األكثر من تاريخ النطق بو في ممف ا
. ويترتب عمى مخالف األحكام الواردة في الفقرتين 4المشتممة عمى منطوق الحكم وأسبابو بممف الدعوى. 

( يوقع 1»من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي عمى أن  131. وتنص المادة «( بطالن الحكم2(، )1)
تممة عمى وقائع الدعوى واألسباب والمنطوق وذلك رئيس الجمسة وكاتبيا عمى نسخة الحكم األصمية المش

خالل ثالثة أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجمة وعشرة أيام في القضايا األخرى وتحفظ تمك النسخ 
ذا قام سبب يمنع رئيس الجمسة من التوقيع عمى نسخة الحكم األصمية أو يعطل 2فورًا في ممف الدعوى.  ( وا 

ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عمييا رئيس المحكمة أو من ينوب عنو التوقيع عمى نحو 
ذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجمسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بداًل منو ويثبت كل ذلك عمى ىامش نسخة  وا 

حادي تنص من قانون اإلجراءات الجزائية االت 219. كذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المادة «الحكم األصمية
يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قمم كتاب المحكمة مسودتو المشتممة عمى أسبابو »عمى أن 

 . «موقعًا عمييا من الرئيس والقضاة، ويوقع عمى نسخة الحكم األصمية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبيا

 
م بشأن قانون اإلجراءات المدنية، 1992( لسنة 11غير أنو بصدور الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )

ومراعاة لمتطور التكنولوجي في كتابة األحكام بواسطة الحاسب اآللي، ارتأى المشرع االستغناء عن فكرة 
التمييز بين نسخة الحكم األصمية ومسودتو، مكتفيًا بصدور نسخة الحكم، دونما إشارة إلى مسودتو. بيان ذلك 

يجب في جميع األحوال أن تشتمل »لبند األول من الالئحة التنظيمية تنص عمى أن أن المادة الخمسين ا
األحكام عمى األسباب التي بنيت عمييا، وتودع في ممف الدعوى موقعة من الرئيس والقضاة سواء الكترونيًا 

نسخة الحكم يوقع القضاة عمى ». وتنص المادة الثانية والخمسون من الالئحة التنظيمية عمى أن «أو يدوياً 
. وىكذا، فقد أدى التطور إلى «المشتممة عمى وقائع الدعوى واألسباب والمنطوق وتحفظ في ممف الدعوى

حدوث اختالف وتباين بين دوائر الخبراء المشكمة من قاض وخبيرين وبين الدوائر العادية المشكمة من قضاة 
 فقط. 
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 لغة مسودة الحكم
تشكيل المحكمة قد ال يجيدون المغة العربية، فإن التساؤل يثور عن المغة بالنظر ألن الخبراء الداخمين في 

التي يتم كتابة مسودة الحكم بيا، وما إذا كان يتم كتابتيا بالمغتين العربية واالنجميزية، والكيفية التي تتم بيا 
لصفحة إلى قسمين ىذه الكتابة. ونعتقد من الضروري كتابة مسودة الحكم بالمغتين معًا، بحيث يتم تقسيم ا

طوليين، ويتم كتابة الحكم بالمغة العربية عمى يمين الصفحة، مع ترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية عمى يسار 
قرارىم بما ورد فييا.   ذات الصفحة، وذلك حتى يتسنى إلمام كافة أعضاء المحكمة بفحواىا وا 

 
 مدى لزوم توقيع المترجم عمى مسودة الحكم

كما سبق أن قمنا، فإن المترجم قد يقوم بعممية الترجمة أثناء المداولة. كذلك، يقوم المترجم بترجمة مسودة 
الحكم إلى المغة اإلنجميزية، كي يطمع عمييا الخبراء. وقد يرى الخبراء إضافة فقرة أو حذف فقرة من مشروع 

سيقومون بتحرير ما يصدر عنيم بالمغة مسودة الحكم قبل التوقيع عمييا. وغني عن البيان أن الخبراء 
زاء الدور الميم الذي يقوم بو  اإلنجميزية، ويتولى المترجم ترجمتو إلى المغة العربية الطالع القاضي عميو. وا 

 المترجم في عممية إنشاء الحكم، يغدو من الضروري أن يقوم المترجم بالتوقيع عمى مسودة الحكم. 
 

 لغة الحكم
بالنسبة لمغة الحكم، التي يوقع عمييا القاضي منفردًا، وما إذا كانت ىي المغة الرسمية يثور التساؤل كذلك 

لمدولة أي المغة العربية وحدىا، أم بالمغتين معًا )العربية واالنجميزية(، السيما وأن مسودة الحكم قد يتم تحريرىا 
 دتو. بالمغتين معًا. ومن ثم، ينبغي مراعاة االتساق المغوي بين الحكم ومسو 

 
كذلك، يثور التساؤل عن الحكم القانوني في حالة اختالف مضمون الحكم )منطوقو أو أسبابو( المحرر بالمغة 
العربية عن مضمون الحكم )منطوقو أو أسبابو( المحرر بالمغة اإلنجميزية. فمن المتصور حدوث أخطاء في 

ل يكون السبيل اإلجرائي في مواجية ىذه الترجمة أو عدم الدقة في ترجمة بعض األلفاظ أو المصطمحات. في
الحالة ىو تقديم طمب تفسير يقدم إلى الدائرة ذاتيا أم يكون السبيل لعالج ىذا الوضع ىو الطعن في الحكم. 
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ذا تم الطعن في الحكم، فيل يكون المعول عميو ىو الحكم المحرر بالمغة العربية أم الحكم المحرر بالمغة  وا 
 اإلنجميزية؟ 

 
 الخصوم في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكممدى حق 

نظم المشرع كيفية الحصول عمى نسخة الحكم األصمية مذيمة بالصيغة التنفيذية ومن ليم الحق في الحصول 
عمييا، والحاالت التي يجوز فييا الحصول عمى صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم، ومن ليم الحق في الحصول 

حكم، حيث تنص المادة الثالثة والخمسون من الالئحة التنظيمية لمقانون عمى صورة مصدقة من نسخة ال
. تختم صورة الحكم التي يكون 1»م بشأن قانون اإلجراءات المدنية عمى أن 1992( لسنة 11االتحادي رقم )

 التنفيذ بموجبيا بخاتم المحكمة ويوقعيا الموظف المختص بعد أن يذيميا بالصيغة التنفيذية وال تسمم إال
لمخصم الذي لو مصمحة في تنفيذ الحكم، ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ أو يتم تذييل الحكم بالصيغة 

. ال يجوز تسميم صورة تنفيذية ثانية لذات 2التنفيذية بالتوقيع االلكتروني في حالة الحصول عمييا عن بعد. 
ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الخصم إال إذا فقدت الصورة األولى أو تعذر استعماليا ويكون 

. يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم الكترونية أو ورقية لمن يطمبيا من ذي الشأن وال 3األحوال. 
. والمستفاد من ىذا النص أن صورة «تعطى لغيرىم إال بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب األحوال

ال تسمم إال لمخصم الذي لو مصمحة في تنفيذ الحكم. ويجوز إعطاء صورة  الحكم المذيمة بالصيغة التنفيذية
مصدقة من نسخة الحكم لمن يطمبيا من ذوي الشأن. وال يجوز أن تعطى لغيرىم صورة مصدقة من نسخة 

 الحكم إال بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة حسب األحوال.  
 

خة الحكم ومسودتو قائمة بعد سريان الالئحة التنظيمية لمقانون وكما سبق أن رأينا، لم تعد فكرة التمييز بين نس
بشأن قانون اإلجراءات المدنية. ومن ثم، لم يعد متصورًا التساؤل عن حق  1992( لسنة 11االتحادي رقم )

األطراف في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكم الصادر من الدوائر العادية المشكمة من قضاة فقط. غير 
تساؤل يثور فيما يتعمق بدوائر الخبراء، والتي احتفظ المشرع في شأنيا بفكرة التمييز بين نسخة أن ىذا ال
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الحكم ومسودتو. وسبب وراء إثارة ىذا التساؤل ىو أن مسودة الحكم تصدر بتوقيع كل من القاضي والخبراء، 
 وىي األكثر تعبيرًا عن إرادة القاضي والخبراء الداخمين في تشكيل المحكمة.

 
قبل  –( من قانون اإلجراءات المدنية 129وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل، تجدر اإلشارة إلى أن المادة )

. يجب في جميع األحوال أن تشتمل األحكام 1»كانت تنص عمى أن  –إلغائيا بصدور الالئحة التنظيمية 
عة من الرئيس، والقضاة عند عمى األسباب التي بنيت عمييا، وتودع مسودة الحكم المشتممة عمى أسبابو موق

. ويجوز في المواد المستعجمة إذا نطق بالحكم في جمسة المرافعة أن تودع 2النطق بو في ممف الدعوى. 
. وتحفظ 3المسودة المشتممة عمى أسبابو خالل ثالثة أيام عمى األكثر من تاريخ النطق بو في ممف الدعوى. 

. ويترتب عمى مخالفة األحكام الواردة في 4بممف الدعوى.  المسودة المشتممة عمى منطوق الحكم وأسبابو
. وىكذا، كانت ىذه المادة خموًا من النص عمى حق األطراف في الحصول «( بطالن الحكم2( و)1الفقرتين )

من قانون  177عمى نسخة من مسودة الحكم أو حتى مجرد االطالع عمييا. خالفًا لذلك، تنص المادة 
تحفظ مسودة الحكم المشتممة عمى منطوقو وأسبابو بالممف، »لتجارية المصري عمى أن المرافعات المدنية وا

 .«وال تعطى منيا صور، ولكن يجوز لمخصوم االطالع عمييا إلى حين إتمام نسخة الحكم األصمية
 

زاء خمو القانون اإلماراتي من نص صريح بشأن حق األطراف في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكم  وا 
ر من دوائر الخبراء، نعتقد أن اعتبارات العدالة والشفافية في العمل القضائي تستوجب القول بحق الصاد

 الخصوم أو األطراف في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكم.
 

 بيانات الحكم
بشأن قانون  1992( لسنة 11( البند األول من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم )51تنص المادة )

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرتو وتاريخ إصداره ومكانو ونوع »اإلجراءات المدنية عمى أن 
النطق بو وعضو النيابة العامة  القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا

الذي أبدى رأيو في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابيم وصفاتيم وموطن كل منيم أو محل عممو 
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القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص ». ويضيف البند الثالث من المادة ذاتيا أن «وحضورىم أو غيابيم
وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب  أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتيم

 .«عميو بطالن الحكم
 

ورغم أن النصوص آنفة الذكر توجب فقط كتابة أسماء القضاة، فمم تشير إلى كتابة أسماء الخبراء 
 «أسماء الخبراء الذين اشتركوا في إصدار الحكم»( مكرر، فإننا نعتقد بأن 30المنصوص عمييم في المادة )

ىو أحد البيانات الجوىرية التي ينبغي أن يشتمل عمييا الحكم. يؤيد ذلك أن المشرع قد أعطى لمخبراء 
 الداخمين في تشكيل ىذه الدوائر وضعًا أشبو بالقضاة، فيما يتعمق بضماناتيم ومساءلتيم والتفتيش عمييم. 

 
 هيكمة الحكم ومشتمالته

بشأن قانون  1992( لسنة 11لتنظيمية لمقانون االتحادي رقم )( البند الثاني من الالئحة ا51تنص المادة )
يجب أن يشتمل الحكم عمى عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طمبات الخصوم »اإلجراءات المدنية عمى أن 

. وينص البند «وخالصة موجزة لدفاعيم الجوىري ورأي النيابة العامة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقو
القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء »المادة عمى أن الثالث من ذات 

ويضيف  «الخصوم وصفاتيم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عميو بطالن الحكم
ى في األحكام ( من ىذه المادة، يكتف3( و)2استثناء من أحكام البندين )»البند الرابع من المادة ذاتيا أنو 

في  –الصادرة في الدعاوى الجزئية ببيان طمبات المدعي وخالصة موجزة لدفاع الخصوم ورأي النيابة العامة 
وأسباب الحكم ومنطوقو، وال يعد ذلك قصورًا في أسباب الحكم الواقعية أو  –الحاالت التي نص عمييا القانون 

 .«نقصًا فييا وال يترتب عمى ذلك بطالن الحكم
 
 ستفاد من ىذا النص أن ىيكمة الحكم في الدعاوى الكمية تكون عمى النحو التالي:وي

 عرض مجمل لوقائع الدعوى. -
 طمبات الخصوم. -



24 
 

 خالصة موجزة لدفاع الخصوم الجوىري. -
 رأي النيابة العامة. -
 أسباب الحكم. -
 منطوق الحكم. -

 
 أما ىيكمة الحكم في الدعاوى الجزئية، فتكون عمى النحو التالي:

 بيان طمبات المدعي. -
 خالصة موجزة لدفاع الخصوم. -
 رأي النيابة العامة في الحاالت التي ينص عمييا القانون. -
 أسباب الحكم. -
 منطوق الحكم. -

 
وىكذا، يمايز المشرع فيما يتعمق بييكمة الحكم بين األحكام الصادرة في الدعاوى الكمية واألحكام الصادرة في 

ي الدعاوى الكمية أن يشتمل الحكم عمى عرض مجمل لوقائع الدعوى، بينما ال الدعاوى الجزئية، بحيث يمزم ف
 يعد ذلك عنصرًا الزمًا في ىيكمة الحكم الصادر في الدعاوى الجزئية.

 
وبالنظر ألن االختصاص القيمي لدوائر الخبراء ىو ذات االختصاص القيمي لمدوائر الكمية، فضاًل عن 

 التزام الييكمة المتبعة بالنسبة لمدعاوى الكمية في إصدار أحكاميا. تشكيميا من أكثر من فرد، لذا نرى
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 المبحث الخامس
 استئناف األحكام الصادرة عن دوائر الخبراء

 
( مكررًا من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، مستحدثة بموجب المرسوم 30المادة )عجز نص ي

( من 1تستأنف أحكام الدوائر المشار إلييا في البند )... »ن أعمى  ،2017( لسنة 10بقانون اتحادي رقم )
ويعني ذلك أن استئناف  .«ىذه المادة أمام الدوائر االستئنافية المنصوص عمييا في ىذا المرسوم بقانون

األحكام الصادرة عن دوائر الخبراء يتم أمام الدوائر االستئنافية ذات التشكيل العادي المكون من قضاة فقط. 
تعمق بالطعن بالنقض، فمم يتضمن النص أي إشارة إلى ىذا الطريق من طرق الطعن، ومن ثم أما فيما ي

 تسري في شأنو األحكام العامة في الطعن بالنقض. 
 

ولموقوف عمى مصير الطعن أمام محكمة االستئناف ومحكمة النقض، نرى من المالئم عرض بعض 
عمل المحكمة، والسيما فيما يتعمق بازدواجية نسخة  المبادئ القضائية التي يمكن أن تكون ذات صمة بآلية
 الحكم األصمية ومسودة الحكم، وذلك عمى النحو التالي: 

 
 القيمة القانونية لمسودة الحكم

استقرت أحكام القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى ضرورة وجود مسودة الحكم. ففيما يتعمق 
 الحقوق تقرر القضائية األحكام كانتلما »في إمارة أبو ظبي بأنو  بالقضاء الجنائي، قضت محكمة النقض

 ويجب بدونو، الحكم يستقيم ال شكمي عنصر الكتابة إذ مكتوبة تكون أن ينبغي فإنو لممنازعات حداً  وتضع
 ىي الحكم ومسودة األخرى، عن يغني ال أحداىما ووجود أصمية ونسخة مسودة لو تجتمع أن الحكم لسالمة
ذا منفرداً  كان  أن بخطو القاضي يدونيا التي  مشتممة وتكون زمالئو بمشاركة أحدىم دونيا القضاة تعدد وا 
 الحكم نسخة أما بو النطق عن إيداعيا الحكم لصحة ويمزم الحكم عمييا قام التي واألسباب المنطوق عمى

 الحكم أصدرت التي المحكمة ىيئة ورئيس ىو عمييا ويوقع لممسودة طبقاً  السر أمين يحررىا فيي األصمية
ذا عمييا أقيم التي األسباب عمى بناءً  بو صدر الذي الوجو عمى وجوده عمى الوحيد الدليل وىي  ممف خال وا 
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ًً  بطالناً  الحكم بطالن ذلك عمى ترتب أييما من الدعوى  النقض لمحكمة يتسنى ال ألنو العام بالنظام متعمقَا
 أمور في القانوني التطبيق سالمة عمى رقابتيا وبسط الحكم إصدار إجراءات صحة من التحقق كذلك والحال
 .(6)«القضائي التنظيم بأسس متعمقة

 
( من قانون اإلجراءات االتحادي 912لما كان من المقرر وفقًا لممادة )»وفي حكم آخر، قضت المحكمة بأنو 

قمم كتاب المحكمة مسودتو وتعديالتو أنو )يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع  53/29رقم 
المشتممة عمى أسبابو موقعًا عمييا من الرئيس والقضاة الذين أصدروه، وىو أمر متعمق بالنظام العام لتعمقو 
بواحدة من أسس النظام القضائي يترتب عمى مخالفتو بطالن الحكم ذاتو. ومن المقرر ان تتصدى ىذه 

نظام العام وان لم يثرىا أحد. لما كان ذلك وكان الثابت من المحكمة من تمقاء نفسيا لألسباب المتعمقة بال
إال ان مسودة ىذا الحكم لم تودع وخمت منيا  6/11/9112مدونات الحكم المطعون فيو انو صدر بجمسة 
مما يؤكد ان مسودة الحكم المطعون فيو لم  91/7/9112األوراق وان حوت مسودة لحكم صادر بجمسة 

 .(7)«لمقانون مما يجعمو باطاًل بطالنًا متعمقًا بالنظام العام ويتعين الحكم بنقضو تودع عند النطق بو وفقاً 
 

خالفًا لذلك، وفي شرحيم لمنصوص القانونية بشأن قواعد إصدار األحكام بوجو عام، يقول بعض الفقو 
الصورة  ما اشترط المشرع تحريره وتطمب أن يحمل توقيع رئيس المحكمة وكاتبيا ىو»الجنائي في مصر إن 

األصمية لمحكم، أما المسودة التي تسبق تحرير ىذه الصورة، فميست ليا في ذاتيا قيمة، فيي مجرد مشروع 
حكم، ولذلك ال يجوز االحتجاج بيا، ولممحكمة أن تعدل فييا، إذ لم يتعمق بيا حق ما. ويترتب عمى ذلك أنو 

ذا ثبت ىذا ال يجوز الطعن في الحكم لوجود اختالف بين ما ورد في مسودت و وما ورد في نسختو األصمية، وا 
ذا شاب المسودة عيب، ولكن ىذا العيب لم يمحق الصورة  االختالف فالعبرة بما ورد في النسخة األصمية. وا 
ذا تطمب المشرع إيداع الحكم في خالل أجل معين ورتب البطالن عمى عدم  األصمية، فالحكم صحيح. وا 

البطالن أن مسودة الحكم قد أودعت في خالل ىذا األجل إذا كانت النسخة الوفاء بذلك، فإنو ال يحول دون 

                                                           

 .190ق. أ، مجموعة األحكام، رقم  4س  2010لسنة  483جزائي، الطعن رقم  2010أغسطس  29ظبي،  نقض أبو (6)
 .215ق. أ، مجموعة األحكام، رقم  3س  2008لسنة  1123جزائي، الطعن رقم  2009نوفمبر  22نقض أبو ظبي،  (7)



27 
 

األصمية لم تودع. واألىمية الوحيدة لمسودة الحكم أنو إذا حصل مانع ألحد القضاة حال بينو وبين الحضور 
 .(8)«أثناء النطق بالحكم، فيكفي أن يوقع عمى مسودتو

 

بو فيما يتعمق بدوائر الخبراء، وذلك بالنظر ألن مسودة الحكم  ونعتقد أن ىذا التفسير األخير ال يمكن األخذ
تصدر بتوقيع كل من القاضي والخبراء، وىي األكثر تعبيرًا عن إرادة القاضي والخبراء الداخمين في تشكيل 
المحكمة. وال يمكن قبول القول بأن مسودة الحكم فيما يتعمق بدوائر الخبراء ىي مجرد مشروع حكم، بل ىي 

م ذاتو الذي يعبر عن قرار المحكمة. وحسنًا فعمت أحكام القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث الحك
 قضت بضرورة إيداع مسودة الحكم.

 
 حكم فقدان مسودة الحكم

 المدنية االجراءات أوراق من ورقة ىي الحكم مسودة كانت لما»قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو 
 المادة نصت وقد ايداعيا، وتاريخ أصدروه الذي القضاة توقيع عمى تشتمل كما وأسبابو منطوقو عمى تشتمل
 األسباب عمى االحكام تشتمل أن األحوال جميع في يجب -1) أنو عمى المدنية االجراءات قانون من 129
 في بو النطق عند والقضاة الرئيس من موقعو أسبابو عمى المشتممة الحكم مسودة وتودع عمييا، بينت التي
 المشتممة المسودة تودع أن المرافعة جمسو في بالحكم نطق اذا المستعجمة المواد في ويجوز -2 الدعوى ممف
 المسودة وتحفظ -3 الدعوى، ممف في بو النطق تاريخ من األكثر عمى أيام ثالثة خالل أسبابو عمى

 الفقرتين في الواردة األحكام مخالفة عمى ويترتب -4. الدعوى بممف وأسبابو الحكم منطوق عمى المشتممة
 يكون أن بو مقصودا المادة بيذه المبين النحو عمى المسودة إيداع ايجاب وكان. (الحكم بطالن( 2( )1)

 ورد ما أساس عمى بشأنو المحكمة عقيدة واستقرت ومنطوقو أسبابو شممت مداولة بعد صدر قد الحكم
 المسودة إيداع عدم عمى البطالن رتب قد المشرع أن مفاده مما. بو النطق عند وأودعت وقعت التي بالمسودة

 تاريخ في تبين ثم صدوره عند الممف أودعت اذا لمبطالن محل ثمة يكون ال بحيث الحكم، صدور وقت
                                                           

ث التعديالت التشريعية، المجمد الثاني، تنقيح الدكتورة د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية وفقًا ألحد (8)
 .1081و 1080، ص 1088م، رقم 2016فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة، 
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 ولم بالممف المسودة حفظ أوجبت الثالثة فقرتيا في البيان سالفة المادة أن ذلك يؤيد بو وجودىا عدم الحق
 األصمية الحكم نسخة تحرير بعد فقدىا يكون أن ذلك شرط أن الإ حكميا، مخالفة عمى جزاء البطالن ترتب

 الكاتب يحررىا التي األصمية الحكم بنسخة العبرة وأن لتحضيره ورقة إال ىي ما الحكم مسودة أن باعتبار
 وغيرىا التنفيذية الصورة اخذ في المرجع وتكون الدعوى ممف في تحفظ التي فيي الجمسة رئيس عمييا ويوقع
 ذلك كان لما معدوما، يكون الحكم فإن االصمية الحكم نسخة تحرير قبل المسودة فقدت إذا أما الصور، من

 والتي المدنية االجراءات قانون من 131 المادة نص المشرع ليا فردأ تيال األصمية الحكم نسخة وكانت
 شيء في المجادلة تقبل ال وىي الكافة بو يحاج الذى الرسمي المحرر أصل ىي وكاتبيا الجمسة رئيس يوقعيا

 أو تنفيذية أو بسيطة رسمية صور من عداىا ما لكل المرجع ىي ذإ بالتزوير الطعن طريق بغير بياناتيا من
 فإن األصمية، النسخة تطابق ما بمقدار الإ حجية ال فكميا بالميكروفيمم المحفوظة ذلك في بما فوتوغرافية

 إال وكاتبيا، الجمسة رئيس من توقيعيا بعد الدعوى ممف األصمية الحكم نسخة يداعإ أوجبت المادة تمك كانت
 الإ فقدىا، عمى البطالن جزاء يرتب لم القانون فإن وتوقيعيا تحريرىا بعد األصمية الحكم نسخة فقدت إذا نوأ
 تكون نأ أو لو، نسخة وتوجد نسخ قد يكون نأ أو الدعوى فمم مودعة مسودتو تكون بأن مشروط ذلك نأ

 عمى الصورة حجية وتتوقف لألصل مطابقتيا عدم في الخصم ينازع الأ وبشرط بالميكروفيمم محفوظة نسختو
 قضى عما ويكشف إليو الرجوع يمكن لو بديل وجود عمى يدل ما ىناك يكون نأ بمعنى المنازعة، في الفصل

 االستئنافات ممف نأ العين استئناف محكمة من الصادرة الشيادة من الثابت وكان ذلك كان لما. الحكم بو
 من خمت قد األوراق وكانت. األصمية ونسختو الحكم مسودة من خالية 2015 لسنة 98-96-77 أرقام
 يمكن بديل وجود عمى يدل ما ىناك ليس نووأ بالميكروفيمم محفوظة نسختو نأ أو الحكم من نسخة وجود
 .(9)«محمو في يكون السبب ليذا بالبطالن عميو النعي فإن الحكم، بو قضى عما ويكشف إليو الرجوع

 

 حكم االختالف بين نسخة الحكم األصمية ومسودته
 نسخة تخالف ال أن يتعين أنو البدييي من»في المواد الجزائية، قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن 

 الثابت وكان ذلك، كان لما. لمحكم وحيثيات أسس من تتضمن فيما عنيا نقمت التي المسودة األصمية الحكم

                                                           

 .157ق. أ، مجموعة األحكام، رقم  9س  2015لسنة  564م )تجاري(، الطعن رقم 2015أكتوبر  8أبو ظبي،  نقض (9)
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 أسباب تأييدىا بعد المحكمة إن عجزىا في تضمنت قد أنيا األصمية فيو المطعون الحكم نسخة مطالعة من
 االتحادي العقوبات قانون من 401/1 المادة بو تسمح ما نطاق في بالعقوبة النزول ترى المستأنف الحكم
 وتأييد االستئناف رفض إلى المنطوق في انتيت أنيا إال قضاءىا، منطوق عميو سيجرى الذي النحو عمى
 إلى وخموصيا بالعقوبة النزول تضمنيا عدم من الحكم مسودة عميو جرت ما يخالف ما وىو المستأنف الحكم
 أسس الختالف البطالن شابو قد يكون الحكم ىذا إصدار إجراءات نفإ ثم ومن المستأنف، الحكم تأييد

 فضالً  نفسيا تمقاء من المحكمة ىذه تثيره الذي العام بالنظام يتعمق مما األصمية نسختو عن الحكم مسودة
 أول محكمة بو قضت عما بالعقوبة المحكمة نزول عن األصمية نسختو في الحكم أسباب إفصاح في نأ عن

 القانون في خطأ عمى عالوة وأسبابو منطوقو بين تنافض عمى ينطوي ما المنطوق في ذلك إعمال دون درجة
 .(10)«واإلحالة فيو المطعون الحكم نقض معو يتعين بما
 

 219 لممادة وفقاً  قانوناً  المقرر من كان لما»وفي حكم آخر، قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو 
 الكتاب قمم تودع أن بالحكم النطق عند المحكمة عمى يجب) أنو االتحادي، الجزائية االجراءات قانون من

 قربأ في صميةاأل الحكم نسخة عمى ويوقع والقضاة الرئيس من عمييا موقعاً  أسبابو عمى المشتممة مسودتو
 مسودتو ألسباب مطابقة األصمية الحكم نسخة أسباب تكون أن يجب أنو مفاده (وكاتبيا المحكمة رئيس وقت
 المتعمق بالبطالن تعيب قد يكون فإنو أجميا من ضده المطعون أدان التي والواقعة أسبابيما اختمفت فإذا

 إدانتو تمت قد ضده المطعون أن األصمية الحكم نسخة مطالعة من البين وكان ذلك كان لما العام، بالنظام
 درجة أول محكمة فيو وقضت لمسحب وقابل وقائم كاف وفاء مقابل لو ليس نية وبسوء شيك إعطاء أجل من

 تضمنت مسودتو وأن. المستأنف الحكم بتأييد قضت االستئناف محكمة وأن اليو نسب عما درىم الف بتغريمو
دانتو محاكمتو تمت قد ضده المطعون أن  أول محكمة وقضت صاحبو إلرادة خالفا العقار دخول أجل من وا 

 باطال صدر قد المطعون الحكم معو يكون مما استئنافيا تأييده وتم اليو نسب عما أشير ثالثة بحبسو درجة
 .  (11)«حالةواإل نقضو معو يتعين الذي األمر العام، بالنظام يتعمق بطالنا
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الـنص فـي »خالفًا لما سبق، وفيما يتعمق بالمنازعـات المدنيـة، قضـت محكمـة الـنقض فـي إمـارة أبـو ظبـي بـأن 
 يجــب فــي جميــع االحــوال ان تشــمل االحكــام عمــى -1نــو )مــن قــانون االجــراءات المدنيــة عمــى أ( 192المــادة )

االسباب التي  بنيت عمييا وتودع مسودة الحكم المشتممة عمى اسبابو موقعو من الـرئيس والقضـاة عنـد النطـق 
يوقــع رئــيس المحكمــة وكاتبيــا عمــى نســخة القــانون عمــى أنــو ) ( مــن ذات151بــو فــي ممــف الــدعوى( والمــادة )

يــداع المســودة فــي ة أيــام مــن إى واألســباب والمنطــوق خــالل ثالثــالحكــم االصــمية المشــتممة عمــى وقــائع الــدعو 
 –نمــا يــدل تمــك النســخ فــورا فــي ممــف الــدعوى ( إالقضــايا المســتعجمة وعشــرة ايــام فــي القضــايا االخــرى وتحفــظ 

ن مســودة الحكــم ىــي األســاس المعتمــد فــي الــدعوى وتكــون عمــى أ –وحســبما جــرى عميــو قضــاء ىــذه المحكمــة 
صـمية الموقعـة بـين مسـودة الحكـم ونسـخة الحكـم األ ضموقعو من جميع قضاة ىيئة المحكمة وعند وجود تعـار 

 سالفة 192حة الحكم بمقتضي المادة وجبو القانون لصعتمد مسودة الحكم وأن ما أمن رئيس الجمسة وكاتبيا ت
الذكر ىو أن تشتمل مسودتو عمى أسبابو وأن توقع مـن الـرئيس والقضـاة الـذين نطقـوا بـو. لمـا كـان ذلـك وكـان 

لحكم المطعون فيو المحفوظة بالممف االستئنافي أنيا لم تتضمن عبـارة )بقبـول االسـتئنافين الثابت من مسودة ا
دت فــي شــكال ورفضــيما موضــوعا وتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت كــل مســتأنف بمصــاريف اســتئنافو( التــي ور 

المطعـون فيـو صمية لمحكم المطعـون فيـو عـن طريـق الخطـأ المـادي فـإن ذلـك ال يجعـل الحكـم نياية النسخة األ
مطعـون فيـو بالتناقض ألن مسودة الحكم المطعون فيو ىي المعتمـدة ومـن ثـم يكـون النعـي عمـى الحكـم ال معيباً 

 .(12)«ساسبما سمف عمى غير أ
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 عدم كفاية التوقيع عمى األسباب دون المنطوق
 بو جرى ما وعمى المحكمة ىذه قضاء في المقرر من كان لما»قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن 

 أن بالحكم النطق عند المحكمة عمى يجب أنو االتحادي الجزائية اإلجراءات قانون من 219 المادة نص
 المقرر من أن كما والقضاة، الرئيس من عمييا موقعاً  أسبابو عمى المشتممة مسودتو المحكمة كتاب قمم تودع
 عمى الحكم أصدروا الذين القضاة من اثنان ووقع منفصمة أوراق عمى محررة المسودة تمك كانت إذا أنو

 متعمقاً  بطالناً  الحكم بطالن ذلك عمى ترتب الثالث، القاضي دون الحكم لمنطوق المتضمنة األخيرة الصفحة
 – فيو تداولت أن بعد الحكم أصدرت التي الييئة أن األوراق من البّين وكان ذلك كان لما. العام بالنظام
 من كل وعضوية رئيساً  اإلبراىيمي محمد الرحمن عبد القضاة من مشكمة كانت 15/2/2011 بجمسة

 القاضيين من وقعت منيا األخيرة الصفحة وأن منفصمة أوراق عمى ُحررت الحكم مسودة وأن ..... القاضيين
 .(13)«نقضو ويوجب العام بالنظام المتعمق بالبطالن الحكم يعيب مما ...... الثالث القاضي دون ......

 
 االجراءات قانون من 219 المادة كانت لما»وفي حكم آخر، قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو 

 مسودتو المحكمة كتاب قمم تودع نأ بالحكم النطق عند المحكمة عمى يجب نوأ عمى نصت قد الجزائية
 رئيس وقت قربأ في صميةاأل الحكم نسخة عمى ويوقع والقضاة الرئيس من عمييا موقع سبابوأ عمى المشتممة
 التي الدعوى وراقأ من ورقة ىي الحكم مسودة نأ عمى المحكمة ىذه قضاء استقر وقد وكاتبيا، المحكمة

 وراقاأل عمى التوقيع يكفي وال صدروه،أ الذين القضاة توقيع وعمى ومنطوقو سبابوأ عمى تشتمل نأ يجب
 عمى المشتممة المسودة عمى التوقيع يتعين بل المنطوق، عن منفصمة كانت متى لألسباب المتضمنة
 الورقة عمى التوقيع وجب – الماثمة الدعوى في الحال ىو كما – وراقأ عدة عمى الحكم حرر ذاوا   المنطوق،

 من التوقيع يكفي نوفإ ،متصمة وراقأ عمى حررا قد والمنطوق سباباأل كانت ذاإ ماأ .قلاأل عمى منيا خيرةاأل
 مسودتو نأ فيو المطعون الحكم مدونات من الثابت وكان ،ذلك كان لما. المنطوق نياية في جميعاً  القضاة

 من اثنان عمييا وقع قد فقط الحكم منطوق تضمنت والتي المنفصمة خيرةاأل صفحتو في سبابوأ عمى المشتممة
 بالمخالفة وذلك اليسار، عضو عمييا يوقع نأ ودون اليمين وعضو الدائرة رئيس وىما صدروهأ الذين القضاة
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 فيو المطعون الحكم نفإ ثم ومن الييا، االشارة سالف الجزائية االجراءات قانون من 219 المادة وجبتوأ لما
 سبابأ لبحث حاجة بغير واالحالة نقضو يوجب بما العام بالنظام متعمقاً  بطالناً  باطالً  صدر قد يكون
 .(14)«الطعن

 
 األسبابمدى كفاية التوقيع عمى المنطوق دون 
 الدعوى في الحال ىو كما – وراقأ عدة عمى الحكم حرر ذاإ»قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو 

 عمى حررا قد والمنطوق سباباأل كانت ذاإ ماأ .قلاأل عمى منيا خيرةاأل الورقة عمى التوقيع وجب – الماثمة
 .(15)«المنطوق نياية في جميعاً  القضاة من التوقيع يكفي نوفإ ،متصمة وراقأ
 

 اختالف الهيئة التي نظرت الدعوى عن الهيئة التي أصدرت الحكم
من قانون اإلجراءات  128حيث إن الفقرة الرابعة من المادة »قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو 

مانع المدنية قد نصت عمى وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تالوة الحكم فإذا حصل ألحدىم 
غّير منو لواليتو وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم عمى أن يثبت ذلك في محضر الجمسة، كما أوجبت 

من ذات القانون أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرتو وتاريخ إصداره  130الفقرة األولى من المادة 
حكم وحضروا النطق بو، ورتبت ومكان ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في ال

سماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطالن الحكم، وتمك ألثة من ذات المادة عمى عدم بيان الفقرة الثا
النصوص واجبة اإلعمال عمى األحكام الجزائية طبقًا لنص الفقرة الخامسة من المادة األولى من قانون 

ص في ىذا الشأن. لما كان ذلك وكان البّين من مطالعة اإلجراءات الجزائية لخمو ىذا القانون من نص خا
أن الييئة التي  12/01/2016المؤرخ  –بعد اإلحالة  - محضر جمسة المحاكمة أمام المحكمة االستئنافية

سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتيا لمحكم فييا كان من بينيا القاضي يوسف العبيد في حين جاء بمحضر 
ومدونات الحكم ورود اسم القاضي أحمد بمغازي بداًل منو دون أن يثبت سبب ىذا  جمسة النطق بيذا الحكم
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التغيير سواء بمحضر الجمسة وفقًا لمقانون أو بالحكم ذاتو، فإن الحكم يكون باطاًل عمى السياق المار ذكره 
المحاكمات  فضاًل عما جاء بمسودة الحكم من توقيع القاضي أحمد بمغازي عمييا، وذلك لتعمق األمر بأسس

صدار األحكام التي تتصل بالنظام العام وقد رتب القانون جزاء البطالن لمخالفتيا، ومن ثم يتعين نقض  وا 
 .(16)«الحكم المطعون فيو

 

 وجوب توقيع مسودة الحكم من الهيئة التي نظرت الدعوى

الخامسة من المادة األولى من لما كان من المقرر وفقًا لمفقرة »قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن 
قانون اإلجراءات الجزائية )ان تسري أحكام قانون اإلجراءات المدنية عمى مالم يرد فيو نص خاص في ىذا 

تكون المداولة في )ن أن اإلجراءات المدنية قد نصت عمى من قانو  128القانون( وكانت الفقرة األولى من المادة 
ونصت الفقرة  (وال يجوز ان يشترك فييا غير القضاة الذين سمعوا المرافعة األحكام سرية بين القضاة مجتمعين

يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تالوة الحكم، فإذا حصل )نو أالرابعة من المادة المذكورة عمى 
لما  (لجمسةن يثبت ذلك في محضر اأان يكون قد وقع مسودة الحكم عمى ألحدىم مانع غير منو لواليتو وجب 

ن الييئة التي نظرت الدعوى أستئناف كان ذلك، وكان الثابت من االطالع عمى محاضر جمسات محكمة اال
وحجزتيا لمحكم كانت مشكمة من القضاة .............. رئيسًا  10/6/2015وسمعت المرافعة بجمسة 

كانت  21/6/2015الحكم بتاريخ  ن الييئة التي أصدرتأعضاء. إال أو.................  ...............
ن أالمالحظة المدونة في ذيل الحكم  عضاء وقد ورد فيأو..........  مشكمة من ............. رئيسًا .........

الييئة التي حجزت القضية لمحكم وتداولت فييا ووقعت عمى مسودتيا مشكمة من القاضي ................... 
ن القاضي أفًا لما ىو ثابت في األوراق إذ ..........و.............. وذلك خال رئيسًا وعضوية كل من القاضيين

ن القاضي أحمد أت المرافعة وحجزت الدعوى لمحكم و لم يكن في عداد الييئة التي سمع األستاذ .............
يثير التباسًا شديدًا بمغاري الذي سمع المرافعة وحجزت الدعوى لمحكم بحضوره لم يوقع مسودة الحكم. األمر الذي 

في شأن الييئة التي أصدرت ىذا الحكم وما إذا كانت ذات الييئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى لمحكم. 
أم ىي الييئة التي وقعت مسودة الحكم أم ىي الييئة التي نطقت بالحكم بما يصم الحكم بالبطالن المطمق 
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 246ة من القواعد األساسية المتعمقة بإصدار األحكام وفقًا لممادتين المتعمق بالنظام العام لمخالفتو قاعدة جوىري
مما يتعين نقضو واإلحالة دون حاجة لبحث أوجو الطعن المقدمة من  ،من قانون اإلجراءات الجزائية 222و

 .(17)«الطاعن
 

 قانون من 246و 222 المادتين لنص وفقاً  المقرر من كان لما»قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن 
 بينيا ومن العام، بالنظام المتعمقة لألسباب نفسيا تمقاء من المحكمة تتصدى ان االتحادي الجزائية االجراءات
 الفصل عناصر وتوافرت فيو، المطعون بالحكم تعمقت متى األحكام واصدار التقاضي بإجراءات المتعمقة المسائل

ال المرافعة سمع الذي القاضي غير من الحكم يصدر نأ يجوز ال نوأ المقرر من وكان ذلك كان لما. فييا  بطل وا 
 محاضر من الثابت كان لما. نفسيا تمقاء من المحكمة ىذه لو تتصدى مما. العام بالنظام متعمقاً  مطمقاً  بطالناً 
 القاضي مامأ 4/10/2012و 12/9/2012 بجمستي نظرت الدعوى ان درجة اول محكمة امام المحاكمة جمسات

 الحكم صدر االخيرة الجمسة ىذه وفي. 8/10/2012 بجمسة لمحكم وحجزىا المرافعة سمع الذي............... 
 نأ سبق مما البين وكان ذلك، كان لما. الجمسة وبمحضر الحكم ديباجة في ذكر كما.............  القاضي من

 االبتدائي الحكم نفإ لمحكم، الدعوى وحجز المرافعة سمع الذي القاضي ىو ليس الحكم صدرأ الذي القاضي
 حكاماأل صداروا   القضائي النظام قواعد من أساسية قاعدة لخرقو العام بالنظام متعمقاً  مطمقاً  بطالنا باطالً  يكون
 حالأو  سبابو،أ عمى وبني الباطل الحكم ىذا فيو المطعون الحكم أيد ذوا   نفسيا، تمقاء من المحكمة بو تقضي الذي

 فيو المطعون الحكم نقض معو يتعين بما بدوره، يطولو البطالن فإن البطالن، ليذا يفطن نأ دون ليوإ
 .(18)«واإلحالة
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 اختالف الهيئة التي وقعت المسودة عن هيئة النطق بالحكم
 سمعوا الذين القضاة يحضر نأ يجب نوأ المقرر من كان لئن»قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو 

 منو غير ألحدىم مانع حصل قد يكون نأ الإ بو النطق جمسة الحكم وأصدروا المداولة في واشتركوا المرافعة
 جمساتو محاضر في ذلك يثبت نوأ مسودتو عمى وقع قد القاضي ىذا يكون ان الحكم لسالمة فيمزم لواليتو
 الييئة ان وجمساتو ومحاضر فيو المطعون الحكم مدونات من الثابت وكان ذلك كان لما األصمية، الحكم وصورة
 من مشكمة كانت مسودتو ووقعت فيو تداولت نأ بعد وأصدرتو لمحكم الدعوى وحجزت المرافعة سمعت التي

 بجمسة عمناً  بو نطقت التي الييئة نوأ ،..........و ....... القاضيين من كل وعضوية رئيساً ........  القضاة
....................  القاضيين وعضوية رئيساً  البصير عبد أحمد سيد القاضي من مشكمة كانت 27/7/2010
 عمى صدر وقد فيو المطعون الحكم معو يكون مما األصمية ونسختو بالحكم النطق جمسة بمحضر ذلك أثبت وقد
 .(19)«برفضو خميقاً  محمو غير في النعي ويكون البطالن، من مبرأً  لمقانون مطابقاً  سميماً  – النحو ىذا
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 المبحث السادس
 استشراف مستقبل دوائر الخبراء

 
 نواح إحدى القانونية الدراسات عمى يغمب إذ. القانون مجال في االستشرافية الدراسات ىي نادرة

 البيئة بقانون متأثرة عناصره، وتحمل الحاضر، الوقت في ىو كما القانون في وتبحث التحميمية، الناحية: ثالث
 بعضيا القوانين تقارن بل محددة، ببيئة تتأثر وال معين، قانون عند تقف ال وىي المقارنة، والناحية. والجيل
 تتعقب وىي التاريخية، والناحية. القوانين كل عمى تتمشى قواعد المقارنة ىذه من وتستخمص اآلخر، بالبعض
  .(20)وتطوره ونموه نشوئو قواعد فتسجل جيل، إلى جيل من تنقمو في وتتبعو تطوره، مراحل في القانون

 
 ببعض فقاموا القانون، عمم في االستشرافية الدراسات أىمية الفقو بعض أدرك فقد ذلك، ومع
 القانونية الدراسات بعض تظير بدأت كذلك،. (21)معينة موضوعات بشأن المستقبل الستشراف المحاوالت
 الدراسات حجم بزيادة التنبؤ ويمكن. الرابعة الصناعية بالثورة الصمة ذات اإلشكاليات تتناول التي االستشرافية
 يسمى فيما العالم يشيدىا التي التطورات بفعل وذلك القادمة، القميمة األعوام في القانون مجال في االستشرافية

 القانونية اإلشكاليات بشأن المستقبل استشراف ضرورة من التطورات ىذه تتطمبو وما الرابعة، الصناعية الثورة
كذلك، نعتقد أن الدراسات االستشرافية في مجال القانون ستزداد  .(22)عمييا تترتب أو بيا تقترن أن يمكن التي

 في السنوات القميمة القادمة بفعل العولمة وتأثيرىا عمى النظم القانونية الوطنية.
 

                                                           

أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مطبعة لجنة  راجع: د. عبد الرزاق أحمد السنيوري ود. أحمد حشمت أبو ستيت،( 20)
 .1م، ص 1950التأليف والترجمة والنشر، القاىرة، 

 573م، ص 2006راجع عمى سبيل المثال: د. محمد كامل عبيد، نظرية الدولة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، طبعة ( 21)
 ، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولى، «الخاصة القوانين الجنائية»وما بعدىا. راجع أيضًا: كتابنا بعنوان 

النائب »( راجع عمى سبيل المثال: د. ىمام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت )تأثير نظرية 22)
لخاص بالروبوت، دراسة تحميمية استشرافية في قواعد القانون المدني األوربي ا –عمى جدوى القانون في المستقبل( « اإلنساني

  وما بعدىا. 77، ص 2018مايو  25العدد  –مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة  –مجمة جيل البحث العممي 
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بالموضوع الذي نحن بصدده، وبالنظر لحداثة التجربة، يبدو سائغًا توقع خضوع األحكام  يتعمق وفيما
المنظمة لدوائر الخبراء لمعديد من التعديالت في المستقبل القريب. ونعتقد أن ازدواجية وثنائية المسودة ونسخة 

م الوارد في الالئحة التنظيمية الحكم ستختفي، بحيث يتسق الحكم المقرر بالنسبة لدوائر الخبراء مع الحكم العا
 بشأن قانون اإلجراءات المدنية.  1992( لسنة 11لمقانون االتحادي رقم )

 


