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مقدمة
الدوائر القضائية قد تكون جزئية ،تشكل من قاض فرد ،وقد تكون كمية ،تشكل من أكثر من قاض
يكون مجموعيم فردياً .واألصل أن تشكل الدوائر القضائية من قضاة فقط ،يستوي في ذلك الدوائر الجزئية
والدوائر الكمية(  .)1غير أنو ،وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة  ،2017استحدث المشرع دوائر
قضائية تشكل من قاض يعاونو اثنان من الخبراء(  . )2وستكون ىذه الدوائر ،والتي يمكن أن نطمق عمييا تعبير
«دوائر الخبراء» ،موضوع ىذه الدراسة أو ورقة العمل.

خطة الدراسة
إللقاء الضوء عمى الدوائر القضائية موضوع الدراسة ،واإللمام بكافة األحكام القانونية المنظمة ليا ،نرى من
المالئم تقسيم ىذه الدراسة عمى النحو التالي:
المبحث األول :األساس القانوني لدوائر الخبراء.
المبحث الثاني :تشكيل دوائر الخبراء وضمانات استقاللية أعضائيا.
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.

( )1المادة الثالثون من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،معدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة 2018م.
راجع :الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،السنة

( )2صدر ىذا المرسوم بقانون اتحادي في السابع والعشرين من ذي الحجة  1438ه الموافق الثامن عشر من سبتمبر

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

 8 ،622محرم 1439ه –  28سبتمبر 2017م.
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المبحث األول
األساس القانوني لدوائر الخبراء
تنص المادة ( )30مكر ًار من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،مستحدثة بموجب المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )10لسنة  ،2017عمى أن « يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجية القضائية المحمية كل بحسب
اختصاصو أن يحيل كل أو بعض الدعاوي التي تختص بيا الدوائر الكمية المحددة في البند ( )2من المادة
( )30من ىذا القانون إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونو اثنين من الخبراء المحميين أو الدوليين
وتصدر األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من ىذا القانون ويوقع
القاضي منفردا عمى الحكم ويوقع الخبراء عمى مسودتو .تستأنف أحكام الدوائر المشار إلييا في البند ( )1من
ىذه المادة أمام الدوائر االستئنافية المنصوص عمييا في ىذا المرسوم بقانون» .والمستفاد من ىذا النص أن
إنشاء ىذه الدوائر جوازي غير إلزامي ،والقرار باإلنشاء من عدمو منوط بوزير العدل (فيما يتعمق بالقضاء
االتحادي) أو رئيس الجية القضائية المحمية (فيما يتعمق بجيات القضاء المحمي ،كما ىو الشأن في إما ةر
أبو ظبي وامارة دبي وامارة رأس الخيمة).
ووفقاً لممادة ( )30مكرر ( )1من القانون ذاتو ،مستحدثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ()10
لسنة 2017م « ،يصدر وزير العدل أو رئيس الجية القضائية المحمية كل بحسب اختصاصو الق اررات
التنظيمية بشأن ما يأتي:
أ  -ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إلييا في المادة ( )30مكرر من ىذا المرسوم بقانون.
ب  -ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتعيينيم وتحديد مكافآتيم أو رواتبيم وتوزيعيم بالدوائر المشكمة
عمى النحو الوارد في المادة ( )30مكرر من ىذا المرسوم القانون (.)1
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يؤدي الخبراء المشار إلييم في البند ( )1من المادة ( )30مكرر من ىذا المرسوم بقانون قبل مباش ةر مياميم
اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجية القضائية المحمية بحسب األحوال وفقًا لمصيغة التالية( :أقسم
باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي ميمتي بكل أمانة واخالص).
تسري عمى الخبراء المشار إلييم في البند ( )1من المادة ( )30مكرر من ىذا المرسوم بقانون ذات األحكام
المتعمقة بعدم صالحية القضاة وردىم ومخاصمتيم الواردة في ىذا القانون وعمييم االلتزام بذات الواجبات التي
يمتزم بيا القضاة كما تطبق عمييم ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش عمى أعماليم وذلك عمى النحو
الوارد بقوانين السمطة القضائية ذات الصمة».
وبناء عمى ال تفويض التشريعي الوارد في المادة سالفة الذكر ،صدر قرار رئيس دائ ةر القضاء رقم ()6
لسنة  2019بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة ( )30مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة
 2017بتعديل بعض احكام قانون االجراءات المدنية( .)3

( )3صدر ىذا القرار في الثامن من جمادى اآلخرة  1440ه الموافق الثالث عشر من فبراير 2019م ،ونشر بالجريدة الرسمية
في الثامن والعشرين من فبراير 2019م ،وبدأ العمل بو م ن اليوم التالي لتاريخ نشره .راجع :الجريدة الرسمية إلمارة أبو ظبي،

السنة  ،48العدد الثاني 28 ،فبراير 2019م ،ص  15وما بعدىا.
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المبحث الثاني
تشكيل دوائر الخبراء وضمانات استقاللية أعضائيا
تمييد وتقسيم:
تتضمن النصوص القانونية المنظمة لدوائر الخبراء بيان تشكيميا وضمانات واستقاللية أعضائيا ،األمر الذي
نتناولو في أربعة مطالب ،عمى النحو التالي:
المطمب األول :تشكيل دوائر الخبراء.
المطمب الثاني :ضوابط اختيار الخبراء وآلية تعيينيم.
المطمب الثالث :أداء الخبراء اليمين.
المطمب الرابع :اإلجراءات التأديبية وأسباب عدم الصالحية والرد والمخاصمة والتفتيش عمى الخبراء.

المطمب األول
تشكيل دوائر الخبراء
طبقًا لممادة ( )30مكر ًار من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،مستحدثة بموجب المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )10لسنة  ،2017يتم تشكيل دوائر الخبراء برئاسة قاض فرد يعاونو اثنان من الخبراء المحميين
أو الدوليين.
والمالحظ في نص ىذه المادة أن المشرع قد استخدم صيغة « برئاسة قاض فرد يعاونو اثنين من
الخبراء المحميين أو الدوليين»(  .)4فمم يستخدم المشرع صياغة « برئاسة قاض وعضوية اثنين من الخبراء
الدوليين أو المحميين» .ومن ثم ،قد يرى البعض في صياغة النص داللة معينة ،زاعمًا أن رأي القاضي ىو

( )4ثمة خطأ لغوي في عبارة « يعاونو اثنين من الخبراء ،» ...وصحتيا ىو« :يعاونو اثنان من الخبراء » .كذلك ،لم تكن ثمة

حاجة لذكر لفظ «فرد »  ،ومن ثم كان يمكن صياغة العبارة عمى النحو التالي « :برئاسة قاض يعاونو اثنان من الخبراء.» ...
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األساس ،وأن رأي الخبراء ال يخرج عن كونو رأيًا استشاريًا يمكن األخذ بو من قبل القاضي ويمكن طرحو
جانبًا ،منظو ًار إلى القاضي باعتباره «الخبير األعمى في الدعوى».
والواقع أن النص آنف الذكر قد صدر من خالل مرسوم بقانون اتحادي ،ويعني ذلك أنو لم يتسن
عرضو 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.
ومع ذلك ،ومن خالل مساىمتنا في االجتماعات السابقة عمى صدور ىذا النص ،يمكن القول إن
األسباب الدافعة لو تقطع بأن إرادة المشرع ذىبت في اتجاه أن يكون لمخبراء الداخمين في عضوية المحكمة
ال شأنيم في ذلك شأن القاضي .ولعل ذلك يبدو جميًا من خالل قراءة الفقرة الثانية من المادة ()30
رأيًا كام ً
مكر ار ( ) 1من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،مضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة
2017م ،والتي تحدد صيغة اليمين لمخبراء أعضاء الدوائر القضائية ،بنصيا عمى أن « يؤدي الخبراء المشار
إلييم في البند ( )1من المادة ( )30مكرر من ىذا المرسوم بقانون قبل مباشرة مياميم اليمين القانونية أمام
وزير العدل أو رئيس الجية القضائية المحمية بحسب األحوال وفقاً لمصيغة التالية( :أقسم باهلل العظيم أن
أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي ميمتي بكل أمانة واخالص)» .ووجو االستدالل بيذا النص أن
المشرع قد استخدم عبارة «أن أحكم بالعدل» .وغني عن البيان أن استخدام ىذه العبارة يباعد بين الخبراء
الداخمين في عضوية ىذه الدوائر وبين الخبراء الذين تستعين بيم المحاكم إلبداء رأي فني في الدعوى .كذلك،
تجدر اإلشارة إلى أن الفق ةر الثالثة من المادة ذاتيا تنص عمى أن « تسري عمى الخبراء المشار إلييم في البند
( )1من المادة ( ) 30مكرر من ىذا المرسوم بقانون ذات األحكام المتعمقة بعدم صالحية القضاة وردىم
ومخاصمتيم الواردة في ىذا القانون وعمييم االلتزام بذات الواجبات التي يمتزم بيا القضاة كما تطبق عمييم
ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش عمى أعماليم وذلك عمى النحو الوارد بقوانين السمطة القضائية ذات
ال لمركز القضاة ،األمر الذي يباعد بينيم
الصمة» .ويعني ذلك أن المشرع يقرر ليؤالء الخبراء مرك ًاز مماث ً
وبين الخبراء الذين يمارسون مينة الخبرة أمام المحاكم .وقد تطمب المشرع أيضاً توقيع الخبراء عمى مسودة
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ال
ال بو بالنسبة لمدوائر المدنية المشكمة من قضاة فقط ،وما زال معمو ً
الحكم ،وىو ذات المبدأ الذي كان معمو ً
بيذا المبدأ بالنسبة لدوائر المحاكم الجزائية .وأخي ًار ،تجدر اإلشارة إلى الخمفية المينية لمخبراء الذين تم تعيينيم
في دائرة القضاء لعضوية ىذه الدوائر ،والذين جاءوا من سمك القضاء في الواليات المتحدة األمريكية والمممكة
المتحدة( .)5
وبناء عمى ما سبق  ،فإن األمر ال يخرج عن أحد فروض ثالثة( :األول) أن يصدر الحكم بإجماع
آراء القاضي والخبراء .وىنا ال توجد أدنى اشكالية( .الثاني) أن يكون رأي أحد الخبيرين موافقاً لرأي القاضي،
بحيث تتوافر ليما األغمبية .وال يثير ىذا الفرض أدنى إشكالية أيضًا( .الثالث) أن يكون رأي القاضي في
اتجاه معين ،بينما يذىب رأي الخبيرين في اتجاه مغاير أو مختمف .وىنا نرى االعتداد برأي الخبيرين ،بحيث
ينبغي أن يصدر الحكم موافقاً لرأييما.

المطمب الثاني
ضوابط اختيار الخبراء وآلية تعيينيم
تحدد المادة الخامسة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم ( )6لسنة  2019بشأن الدوائر المستحدثة
بموجب المادة ( )30مكرر ،ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتوزيعيم بالدوائر ،بنصيا عمى أن «يتم
اختيار الخبراء المتخصصين من بين الخبراء المحميين أو الدول يين بقرار من الرئيس بناء عمى توصية
المجمس واقتراح التفتيش القضائي .يشترط في الخبير المختار لعضوية الدوائر المنظمة بموجب ىذا القرار أن
تكون خبرتو منسجمو مع طبيعة النزاع المحال إلييا».

( )5راجع :صحيفة اإلمارات اليوم 11 ،مايو 2019م ،خبر تحت عنوان «دائرة القضاء في أبو ظبي تعين قضاة أميركيين في

المحاكم التجارية » .أنظر أيض ًا:
US Judges to preside over cases at Abu Dhabi court, The National, May 11, 2019.
7

المطمب الثالث
أداء الخبراء اليمين
تحت عنوان «أداء الخبراء اليمين» ،تنص المادة السادسة من قرار رئيس دائ ةر القضاء رقم ( )6لسنة
 2019بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة ( )30مكرر عمى أن « يؤدى الخبراء المعينون لعضوية
الدوائر المشار إلييا أعاله ،قبل مباشرة مياميم ،اليمين القانونية أمام الرئيس أو من يفوضو في ذلك،
بالصيغة التالية( :أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي ميمتي بكل أمانة
واخالص) .يكون أداء اليمين مرة واحدة بالنسبة لمخبراء العاممين بدائ ةر القضاء ،ويتكرر أداء اليمين بالنسبة
بدائر القضاء ،كمما تكرر تعيينيم لعضوية الدوائر».
ة
لمخبراء غير العاممين
وجدير بالذكر أن قرار رئيس دائرة القضاء المشار إليو قد صدر بالمغتين العربية واالنجميزية ،وقد
جاءت صيغة اليمين في نسخة القرار الصاد ةر بالمغة اإلنجميزية عمى النحو اآلتي:
(I swear by Almighty God to judge fairly, to respect the laws, and to perform my
mission with honesty and sincerity).

وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن العمل قد جرى في الدول األنجمو سكسونية عمى أن يتم أداء اليمين عند
بداية تولي القاضي ميام وظيفتو ،بحيث يضع القاضي يده عمى االنجيل إذا كان من ذوي الديانة المسيحية
أو عمى القرآن إذا كان مسمماً .وىذا التقميد ليس قاص اًر عمى القضاة فقط ،وانما يشمل كافة الوظائف التي
يمزم القانون موظفييا بأداء اليمين(  .)6كذلك ،يتم اتباع ذات اآللية في أداء الشيود اليمين(  .)7ولكن ىذا التقميد

(6 ) USING A QURAN TO SWEAR IN TO CONGRESS: A BRIEF HISTORY OF OATHS
AND TEXTS, This year, members of the most diverse Congress ever opted for over a dozen
different religious and non-religious texts in their swearing-in ceremonies, Pacific Standard, Jan
4, 2019.
8

ليس متبعًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث يكفي أن يردد القاضي عبارات اليمين أو القسم مع
استحضار سمطان الضمير .ومن ثم ،نعتقد بأن من الجائز أداء اليمين بالنسبة لمخبراء بأي كيفية كانت،
وسواء تم ذلك بدون وضع اليد عمى االنجيل أو مع وضع اليد عميو ،ولو كان ىؤالء الخبراء قد جاءوا من
دول تنتمي إلى النظام األنجموسكسوني.

المطمب الرابع
اإلجراءات التأديبية وأسباب عدم الصالحية والرد والمخاصمة والتفتيش عمى الخبراء
تحت عنوان «اإلجراءات التأديبية وأسباب عدم الصالحية والرد والمخاصمة والتفتيش عمى الخبراء»،
تنص المادة السابعة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم ( )6لسنة  2019بشأن الدوائر المستحدثة بموجب
المادة ( )30مكرر عمى أن « تسري عمى الخبراء المعينين في الدوائر المشار إلييا في المادة الثانية من ىذا
القرار  ،ذات االحكام المتعمقة بعدم صالحية القضاة وردىم ومخاصمتيم الواردة في قانون االجراءات المدنية
االتحادي  ،وعمييم االلتزام بذات الواجبات التي يمتزم بيا القضاة كما تطبق عمييم ذات إجراءات المساءلة
التأديبية والتفتيش عمى أ عماليم وذلك عمى النحو الوارد بالقوانين والموائح السارية».
ووفقاً لممادة األولى البند الثاني من القرار اإلداري رقم ( )96لسنة  2019بشأن توزيع عمل الخبراء
األجانب المكمفين بالعمل في الدوائر المستحدثة بموجب المادة ( )30مكرر من قانون اإلجراءات المدنية« ،ال
يجوز لمخبراء المشار إلييم في البند ( ) 1من ىذه المادة حضور أي فعالية أو منتدى أو مؤتمر خارج دائ ةر
القضاء إال بعد الحصول عمى تصريح أو إذن من مدير إدا ةر التفتيش القضائي»( .)8

(7 ) Judge dismisses case after Muslim swears oath on Bible, Judge regrets stopping trial because
Muslim man gave evidence having sworn on the Bible instead of the Koran, The Telegraph, 27
Feb 2015.
( )8صدر ىذا القرار في الرابع من شير رمضان 1440ىـ الموافق  9مايو 2019م ،وبدأ سريانو اعتبا اًر من تاريخ صدوره.
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المبحث الثالث
اختصاص دوائر الخبراء
تمييد وتقسيم:
لموقوف عمى اختصاص دوائر الخبراء ،نرى من المالئم أن نتناول الموضوع في أربعة مطالب ،عمى النحو
التالي:
المطمب األول :االختصاص النوعي لدوائر الخبراء.
المطمب الثاني :االختصاص القيمي لدوائر الخبراء.
المطمب الثالث :اختصاص بدعاوى أم إحالة قضايا.
المطمب الرابع :مدى جواز االختصاص االتفاقي لدوائر الخبراء.

المطمب األول
االختصاص النوعي لدوائر الخبراء
طبقًا لممادة الثالثة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم ( )6لسنة 2019م بشأن الدوائر المستحدثة
بموجب المادة ( )30مكررا ،وتحت عنوان «ضوابط إحالة الدعاوى إلى الدوائر»« ،تكون الدعاوى التي يجوز
إحالتيا إلى الدوائر المنظمة بموجب ىذا القرار عمى النحو التالي:
 الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية. الدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية االصمية والتبعية أياً كانت قيمتيا. دعاوى اإلفالس والصمح الواقي. الدعاوى التي ينص القانون عمى اختصاص الدوائر الكمية بنظرىا.يتم تحديد نوعية الدعاوى القابمة لإلحالة في نطاق الدعاوى المذكو ةر بقرار من المجمس بناء عمى اقتراح إدا ةر
التفتيش القضائي».
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ووفقًا لممادة الرابعة من القرار ذاتو ،تختص الدوائر المشار إلييا بنظر الطمبات المرتبطة بالطمب
األصمي ميما تكن قيمتيا أو نوعيا ،كما تختص بنظر الطمبات الوقتية أو المستعجمة وسائر الطمبات
العارضة.
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 كل ىذه النصوص ،يمكن القول بأن االختصاص النوعي لدوائر الخبراء يشمل طائفتين من الدعاوى:
إحداىما محددة بنصاب قيمي معين ،واألخرى غير محددة بنصاب قيمي.

أو ًال :الدعاوى المحددة بنصاب قيمي معين
عند بيان اختصاصات الدوائر الكمية بوجو عام ،ودوائر الخبراء بوجو خاص ،استخدم المشرع عبا ةر «الدعاوى
المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية» .وغني عن البيان أن المعيار الفصل
بين اختصاص الدوائر الجزئية واختصاص الدوائر الكمية ىو الحد األعمى لقيمة المطالبة المالية ،فإذا لم
تتجاوز حد معين كانت من اختصاص الدوائر الجزئية ،واذا تجاوزت ىذا الحد كانت من اختصاص الدوائر
الكمية أو دوائر الخبراء.

ثاني ًا :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
بالدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية األصمية والتبعية ،مقر ًار اختصاص الدوائر الكمية ودوائر الخبراء
بنظرىا« ،أياً كانت قيمتيا» عمى حد وصف المشرع .واذا كان المشرع قد استخدم عبارات ال لبس فييا فيما
يتعمق بيذه الدعاوى ،مقر اًر اختصاص الدوائر الكمية ودوائر الخبراء بنظرىا ،أياً كانت قيمتيا ،فقد استخدم
عبارة «دعاوى اإلفالس والصمح الواقي» دون أن يمحقيا بعبارة «أيًا كانت قيمتيا» .والواقع أن ىذا اإلغفال
كان مقصوداً من جانب المشرع ،وذلك بالنظر ألن ىذه الدعاوى ليس ليا قيمة محددة ،وانما يقتصر الغرض
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منيا عمى إشيار اإلفالس أو اتخاذ قرار بشأن الصمح الواقي من اإلفالس .ومن ثم ،يمكن القول بأن المغاي ةر
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 جميعاً لمدوائر الكمية ودوائر
الخبراء.

المطمب الثاني
االختصاص القيمي لدوائر الخبراء
وفقاً لممادة ( )30مكر اًر من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،مستحدثة بموجب المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )10لسنة  « ،2017يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجية القضائية المحمية كل بحسب
اختصاصو أن يحيل كل أو بعض الدعاوي التي تختص بيا الدوائر الكمية المحددة في البند ( )2من المادة
( )30من ىذا القانون إلى دائ ةر أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونو اثنين من الخبراء المحميين أو الدوليين.»...
ويعني ذلك أن االختصاص القيمي لدوائر الخبراء ىو ذات االختصاص القيمي لمدوائر الكمية المحددة في
البند ( )2من المادة ( )30من قانون اإلجراءات المدنية.
وباالطالع عمى المادة الثالثين من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،معدلة بموجب المرسوم
بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة 2018م ،نجدىا تنص عمى أن « -1تختص الدوائر الجزئية المشكمة من
قاض فرد بالحكم ابتدائياً فيما يأتي:
أ  -الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ،والدعاوى المتقابمة أياً كانت قيمتيا.
ب  -دعاوى األحوال الشخصية ،ودعاوى قسمة المال الشائع ،ودعاوى صحة التوقيع ،والدعاوى المتعمقة
بالمطالبة باألجور والمرتبات وما في حكميما أياً كانت قيمتيا.
وتحدد الالئحة التنظيمية ليذا القانون النصاب القيمي ليذه الدوائر ،والنصاب القيمي لألحكام االنتيائية.
ويجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجية القضائية المحمية بحسب األحوال ،تخصيص دائرة أو أكثر من
الدوائر المنصوص عمييا في ىذه الفقرة ،لمفصل في الدعاوى المعروضة عمييا خالل جمسة واحدة فقط،
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وتنظم الالئحة التنظيمية ليذا القانون اإلجراءات المتبعة أمام تمك الدوائر ،واألحكام الصادرة عنيا ،وحاالت
الطعن فييا وتنفيذىا.
 -2تختص الدوائر الكمية المشكمة من ثالثة قضاة بما يأتي:
أ  -الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية.
ب  -الدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية األصمية والتبعية أياً كانت قيمتيا.
ج  -الحكم بالطمبات الوقتية أو المستعجمة وسائر الطمبات العارضة وكذلك في الطمبات المرتبطة بالطمب
األصمي ميما تكن قيمتيا أو نوعيا.
د  -دعاوى اإلفالس والصمح الواقي.
ىـ  -الدعاوى التي ينص القانون عمى اختصاصيا بيا».
وطبقًا لممادة الثالثة والعشرين البند األول من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة
 1992بشأن قانون اإلجراءات المدنية « ،تختص الدوائر الجزئية المنصوص عمييا في الفق ةر ( )1من المادة
( )30من القانون ،بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ال تجاوز قيمتيا مميون درىم،
والدعاوى المتقابمة أيًا كانت قيمتيا».
وبالجمع بين نصوص المواد سالفة الذكر ،يبدو سائغاً القول بأن االختصاص القيمي لدوائر الخبراء
يشمل الدعاوى التي تجاوز قيمتيا مميون درىم .وىذا االختصاص القيمي – كما سبق أن ذكرنا – يتعمق فقط
بالدعاوى المدنية والتجارية والعمالية دون سواىا.

المطمب الثالث
اختصاص بدعاوى أم إحالة قضايا
المالحظ في النصوص القانونية المتعمقة بدوائر الخبراء أن المشرع قد استخدم ىنا لفظ «إحالة» .وقد
يستدعي استخدام ىذا المفظ االستخدامات األخرى لو في القانون اإلجرائي .وباستقراء االستخدامات المختمفة
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لمفظ «اإلحالة» في التشريعات المنظمة إلجراءات التقاضي ،سواء في ذلك التشريعات الجنائية أو التشريعات
المدنية ،يالحظ أن المشرع قد استخدم ىذا المفظ في حالة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ،بحيث
يتعين عمييا إحالتيا إلى المحكمة المختصة .وبوجو عام ،يمكن استخدام ىذا المفظ في حاالت اإلحالة من
محكمة إلى أخرى ،أياً كان سبب اإلحالة(  . )9وفي المواد الجزائية ،يستخدم المشرع ىذا المفظ لمداللة عمى
اإلجراء الذي تقوم بو النيا بة العامة لمتصرف في التيمة أو في الدعوى ،بإحالة المتيم إلى المحكمة
المختصة ،إذا رأت أن األدلة عمى المتيم كافية( .)10
ومن خالل االستخدامات سالفة الذكر لمفظ اإلحالة ،يمكن القول بأنيا تتعمق بقضايا محددة ،وليس
بتحديد مجرد ألنواع معينة من الدعاوى .ويبدو أن ىذا الفيم ىو الذي ساد لدى مجمس القضاء في إما ةر أبو
ظبي في تطبيقو لمنصوص القانونية المنظمة لدوائر الخبراء .فوفقاً لممادة األولى من قرار مجمس القضاء رقم
( )33لسنة  2019بشأن إنشاء دائ ةر الخبراء التجارية الكمية بمحكمة أبو ظبي االبتدائية خالل العام القضائي
2019 - 2018م(  ، )11تم تشكيل دائرة الخبراء التجارية الكمية بمحكمة أبو ظبي االبتدائية برئاسة القاضي/
أحمد سعيد البادي ،وعضوية كل من القاضيين /كولين ماري أتولي وأوران فريسنو وايتنغ .وطبقاً لممادة الثانية
من القرار ذاتو « ،تختص بنظر الدعاوى التجارية ذات األرقام (- 1079 - 1076 – 1074 – 1103
 1109 - 1094 - 1081لسنة  2019تجاري كمي أبو ظبي) ،وما قد يحال إلييا ،وتعقد جمساتيا يوم
الثالثاء من كل أسبوع».

( )9راجع عمى سبيل المثال :المواد  85و 86و 87و 88و 89من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم  11لسنة 1992م؛ المادة  124من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 35

لسنة 1992م.

( )10راجع :المادة  120من قانون اإلجراءات الجزائ ية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  35لسنة 1992م ،معدلة
بموجب القانون االتحادي رقم  29لسنة 2005م.

( )11صدر ىذا القرار في التاسع من رمضان  1440ه الموافق الرابع عشر من مايو 2019م ،وبدأ سريانو اعتبا اًر من يوم
الثالثاء الموافق  21مايو 2019م.
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في المقابل ،واذا كان المقصود ىو تقرير اختصاص عام ليذه الدوائر بنظر أنواع معينة من
الدعاوى ،فإن ذلك كان مقتضيًا استخدام صياغة بديمة لمفظ «اإلحالة» ،بحيث تكون صيغة المادة ()30
مكرر عمى النحو اآلتي « :يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجية القضائية المحمية كل بحسب اختصاصو أن
ينشأ دائرة أو أكثر ،برئاسة قاض وعضوية اثنين من الخبراء المحميين أو الدوليين ،تختص بنظر كل أو
بعض الدعاوى التي تختص بيا الدوائر الكمية المحددة في البند ( )2من المادة ( )30من ىذا القانون،
وتصدر األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من ىذا القانون ويوقع
القاضي منفرداً عمى الحكم ويوقع القاضي والخبراء عمى مسودتو .وتستأنف أحكام الدوائر المشار إلييا في
الفق ةر األولى من ىذه المادة أمام الدوائر االستئنافية المنصوص عمييا في ىذا القانون».

المطمب الرابع
مدى جواز االختصاص االتفاقي لدوائر الخبراء
تنص المادة السادسة والثمانون من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
رقم ( )11لسنة 1992م عمى أنو « إذا اتفق الخصوم عمى التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليو
الدعوى جاز لممحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عمييا» .ورغم أن ىذا النص قد مضى
عمى صدوره أكثر من سبعة وعشرين عاماً ،إال أن التطبيقات القضائية نادرة ،ولم نعثر سوى عمى حكم
قضائي واحد بشأنيا ،صدر عن المحكمة االتحادية العميا بعد عشر سنوات تقريبًا من صدور القانون.
وتتحصل وقائع ىذا الحكم في أن المطعون ضدىا أقامت الدعوى رقم ( )2239لسنة 1998م مدني جزئي
أبو ظبي اختصمت فييا الطاعنة طمباً لمحكم بإلزاميا بأن تؤدي إلييا مبمغ ( )34.623.900ليرة إيطالية أو
ما يعادلو بدرىم اإلمارات ،عمى سند من أن المبمغ المطالب بو يمثل قيمة مواد رخام وسيراميك باعتيا لألخيرة
التي امتنعت عن السداد دون مبرر قانوني رغم المطالبات الودية المتكررة .دفعت الطاعنة بعدم اختصاص
محاكم أبو ظبي بنظر الدعوى وانعقاد ىذا االختصاص لمحكمة مدينة ماسا اإليطالية التي تقع في دائرتيا
مركز المطعون ضدىا ،ومحكمة أول درجة قضت في الحادي والثالثين من أكتوبر 1999م برفض الدعوى
لعدم االختصاص .استأنفت المطعون ضدىا قضاء الحكم المذكور باالستئناف رقم  764لسنة 1999م مدني
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أبو ظبي ،ومحكمة االستئناف قضت في الخامس عشر من يناير 2000م بإلغاء الحكم المستأنف
وباختصاص محكمة أبو ظبي االبتدائية والئيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلييا لمفصل في
موضوعيا ،فأقامت الطاعنة طعنيا بالنقض عمى ىذا الحكم ،ناعية عميو صدوره عمى خالف قواعد
االختصاص ،ذلك أنو َّ
كيف الدفع ((بعدم االختصاص المبدى من الطاعنة)) عمى أنو دفع بعدم االختصاص
الوالئي الذي تحكم بو المحكمة من تمقاء نفسيا ،وليس الدفع بعدم االختصاص المكاني ،في حين أن مناط
تكييف االختصاص ىو بحقيقة المستندات المطروحة في الدعوى والتي تنطق باتفاق الطرفين عمى إسناد
اختصاص نظر نزاعيما لمحكمة مدينة ماسا ،وىو ما يتوافق مع المادتين  5 /31و( )86من القانون آنف
الذكر (اإلجراءات المدنية) وما استقر عميو الفقو والقضاء بأن لمخصوم االتفاق عمى عرض نزاعيم عمى
محكمة معينة متفق عمييا ،وبأن العقد يخضع لمحل تحريره ويسري عميو قانون الدولة التي تم فييا ،واذ انتيى
معيبا بما يوجب
وفقيا
وقضاء في ىذا الصدد فإنو يكون ً
الحكم المطعون فيو إلى خالف ما ىو مقرر ً
ً
قانونا ً
نقضو .غير أن المحكمة االتحادية العميا رفضت ىذا النعي ،مؤكدة أنو في غير محمو ،مبينة أن «األصل أن
انعقاد االختصاص  -الدولي  -بالمحاكمة يكون لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المدعى عميو إال أن
ينص القانون عمى خالف ذلك ،واذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيو أنو أخذ بيذا األصل لتوافر
موجباتو وعقد لمحاكم الدولة والية الفصل في النزاع ،وأسند اختصاص نظره دوليًا إلى محكمة أبو ظبي
باعتبارىا المحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المدعى عمييا عمالً بالمادة ( )20من قانون اإلجراءات
قائما عمى غير أساس»( .)12
المدنية ،ومن ثم فإنو يكون قد أصاب صحيح القانون مما يغدو النعي ً
وازاء ندرة التطبيقات القضائية ليذا النص ،يغدو من المالئم االسترشاد بالنصوص النظيرة في
تشريعات الدول العربية األخرى واألحكام الصادرة عن محاكميا .وفي ىذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى المادة
 113من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السمطاني رقم 2002 /29م ،والتي
تنص عمى أنو «إذا اتفق الخصوم عمى التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إلييا الدعوى جاز
لممحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عمييا« .وقد أتيح لممحاكم العمانية تطبيق ىذا
( )12حكم المحكمة االتحادية العميا 30 ،يناير 2002م ،الطعن رقم ( )119لسنة  22القضائية ،مدني ،مجموعة األحكام،

السنة 2002( 24م) ،العدد األول ،رقم  ،40ص .330
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النص في حالة وحيدة ،أشار إلييا الحكم الصادر في الطعن رقم 2010 /131م شرعي لسنة 2010م – في
حيثياتو – بقولو« :ثم تدوولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وأجابت المدعى عمييا بمسان وكيميا بأن
خروجيا بسبب ما تعرضت لو من الضرب واألذى والمعاممة السيئة وأن موكمتو رفعت دعوى طمب التطميق
أمام المحكمة الشرعية بالسيب رقم ( )...ولما كانت محكمة السيب االبتدائية أحالت الدعوى المذكورة إلى
المحكمة االبتدائية بمسقط قررت ىذه المحكمة ضم الدعويين استناداً إلى المادة ( )113من قانون اإلجراءات
المدنية والتجارية«.
وفي القانون المصري ،تنص المادة الثانية والستون من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13
لسنة 1968م عمى أنو «إذا اتفق عمى اختصاص محكمة معينو يكون االختصاص ليذه المحكمة أو
لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المدعى عميو عمى أنو في الحاالت التي ينص فييا القانون عمى تخويل
االختصاص لمحكمة عمى خالف حكم المادة  49ال يجوز االتفاق مقدمًا عمى ما يخالف ىذا االختصاص«.
وتطبيقاً ليذا النص ،قضي بأنو «وحيث إن الطعن أقيم عمى سببين ينعى الطاعنان باألول منيما عمى الحكم
المطعون فيو الخطأ في تطبيق القانون ،وفى بيان ذلك يقوالن إنيما تمسكا في التظممين المرفوعين منيما
بعدم اختصاص قاضى األمور الوقتية بمحكمة بورسعيد االبتدائية محميًا بإصدار أمر الحجز التحفظي ،كما
دفعا في الدعوى المرفوعة من البنك المطعون ضده بعدم اختصاص تمك المحكمة محمياً بنظر الدعوى ،ألن
الثابت من السند التنفيذي المؤرخ  1988 /5 /29أنو نص فيو عمى أن يكون الدفع والتقاضي بمحكمة
القاىرة ،ولكن الحكم المطعون فيو أيد حكم أول درجة الذي قضى برفض التظممين موضوعًا ورفض الدفع،
رغم أن االتفاق عمى االختصاص المحمى جائز قانوناً وىو ما يعيبو بالخطأ في تطبيق القانون .وحيث إن
ىذا النعي غير سديد ،ذلك أنو لما كان النص في الفقرة األولى من المادة  62من قانون المرافعات عمى أن
(إذا اتفق عمى اختصاص محكمة معينة يكون االختصاص ليذه المحكمة أو لممحكمة التي يقع في دائرتيا
موطن المدعى عميو) ،يدل عمى أن االتفاق وان كان يترتب عميو منح االختصاص المحمى لمحكمة غير
مختصة إال أنو ال ينزع االختصاص من محكمة موطن المدعى عميو المختصة أصالً قبل االتفاق ذلك أن
االختصاص األخير  -وعمى ما أفصحت عنو المذكرة اإليضاحية  -ىو اختصاص أصيل قائم ال يبطمو
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النص عمى اختصاص محاكم أخرى ،فاالتفاق عمى اختصاص محكمة معينة يجعل لممدعى الخيار بين رفع
الدعوى أمام ىذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعى عميو»( .)13
وفيما عدا قانون اإلجراءات المدنية والتجارية العماني ،يالحظ أن تشريعات باقي دول مجمس التعاون
الخميجي قد خمت من نصوص نظيرة.
ولعل من المالئم في ىذا الصدد اإلشا ةر إلى أن بعض النظم القضائية األجنبية تعرف ىذا اإلجراء،
تحت مسمى ( )Forum Shoppingأو (.)Concurrent Jurisdiction

( )13نقض مصري ،الطعن رقم  3241لسنة  60ق.
18

المبحث الرابع
نظام عمل دوائر الخبراء
تمييد وتقسيم:
فيما يتعمق بنظام عمل دوائر الخبراء ،يالحظ أن المادة ( )30مكر ًار من قانون اإلجراءات المدنية
االتحادي ،مستحدثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة  ،2017تضمنت النص عمى أن «...
تصدر األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من ىذا القانون ويوقع
القاضي منفردا عمى الحكم ويوقع الخبراء عمى مسودتو .»...وىكذا ،وفيما يتعمق بإصدار «دوائر الخبراء»
أحكاميا ،تحيل المادة سالفة الذكر إلى اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من
قانون اإلجراءات المدنية االتحادي(  ،)14مع إضافة النص عمى أن « يوقع القاضي منفردا عمى الحكم ويوقع
الخبراء عمى مسودتو».
وتحت عنوان « نظام عمل دوائر الخبراء» ،ووفقاً لممادة التاسعة من قرار رئيس دائ ةر القضاء رقم ()6
لسنة  2019بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة ( )30مكرر « ،تعقد الدوائر جمساتيا وفق منظومة العمل
القضائي لدى دائرة القضاء وما يراه المجمس (أي مجمس القضاء) وتصدر أحكاميا بذات االجراءات
والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب التاسع من قانون اإلجراءات المدنية المشار إليو ،ويوقع القاضي
منفردًا عمى الحكم ،ويوقع الخبراء عمى مسودتو ،وتستأنف أحكاميا أمام الدوائر االستئنافية وفق األحكام
المنصوص عمييا في ىذا القانون» .ويستفاد من ىذا النص أن ثمة قاعدتين تحكمان نظام عمل دوائر
الخبراء :أوالىما ،أن عقد الجمسات يكون وفق منظومة العمل القضائي لدى دائرة القضاء وما يراه مجمس
القضاء .أما ثانيتيما ،فيي صدور األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة في الفصل األول من الباب
التاسع من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

( )14ورد ىذا الفصل تحت عنوان «إصدار األحكام » ،ويضم المواد من  125إلى .132
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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
يستوجب مراعاتو من خالل تبيان وجو الرأي في العديد من المسائل ذات الصمة بنظام عمل دوائر الخبراء،
وذلك عمى النحو التالي:

المطمب األول
لغة التقاضي
لغة اإلعالنات القضائية (اإلعالن مزدوج المغة)
بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر 2018م ،أصدر وكيل دائ ةر القضاء في إمارة أبو ظبي القرار اإلداري
رقم ( )228لسنة  2018باعتماد اإلعالن القضائي مزدوج المغة (عربي – انجميزي) .وطبقاً لممادة األولي من
ىذا القرار « ،يعتمد نموذج اإلعالن القضائي مزدوج المغة (عربي – انجميزي) ،المرافق ليذا القرار ،وذلك في
كافة اإلعالنات القضائية الصادرة عن الدائرة» .وكما ىو واضح من ديباجة القرار ،فإن مبرراتو تكمن في
الحرص عمى « توفير اإللمام الواعي وسبل العمم واإلدراك الكامل بمضمون اإلعالن القضائي لدى المدعى
عميو األجنبي ،ممن ال يجيد المغة العربية».
وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا اإلجراء تم بادئ األمر في إطار التطوير اإلداري لممنظومة القضائية في محاكم
دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي  ،دونما أي التزام تشريعي عمى الجية القضائية بالمجوء إليو .غير أن اإلعالن
القضائي مزدوج المغة قد أصبح بعد ذلك أم اًر إلزامياً ،وذلك بموجب المادة الخامسة البند الثالث من قرار
مجمس الوزراء رقم ( )57لسنة  2018في شأن الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992
بشأن قانون اإلجراءات المدنية ،بنصيا عمى أن « فإذا كانت المغة الرسمية لجنسية المدعى عميو غير العربية،
يمتزم المدعي بأن يرفق باإلعالن ترجمة معتمدة لو بالمغة اإلنجميزية ،ما لم يكن ىناك اتفاق سابق بين
األطراف عمى إرفاق الترجمة بمغة أخرى .ويسري حكم الفقرة السابقة عمى جميع الدعاوى المدنية والتجارية
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عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى األحوال الشخصية» .وقد قيل في تبرير ىذا الحكم إن
« اإلعالن إجراء جوىري تبدأ بو الخصومة وال تنعقد صحيحة دونو ،ونظ ًار لكون الدولة حاضنة لمعديد من
الجنسيات مختمفة األع ارق والمغات ،فإن اعتبارات العدالة وبما يتوافق مع القانون تتطمب عمم المدعى عميو
والتيقن من صحة إعالنو بيا بالمغة اإلنجميزية ،بحسبانو لغة االقتصاد العالمي وكذلك ىي لغة التعامالت
التجارية في الدولة إلى جانب المغة العربية وعمى األخص الدعاوى المدنية واالستثمارية والتجارية .التعديل
المقترح يتالفى شبية أي عوار دستوري نظ اًر ألنو وان كانت المغة العربية ىي المغة الرسمية لمدولة بما في
ذلك إجراءات المحاكمة ،إال أنو يشار إلى أن ترجمة اإلعالن ىو إجراء سابق عمى انعقاد الخصومة والزم
لصحتيا .التعديل المقترح لو مردوده اإليجابي عمى مؤشر إنفاذ القانون والتنافسية الدولية ،وأن ترجمة اإلعالن
إلى المغة اإلنجميزية أو المغة المتفق عمييا بين األطراف يكفي لصحة انعقاد الخصومة ويؤدى المبتغى من
توفير بيئة أعمال منفتحة عمى االقتصاد العالمي بإجراءات قضائية ريادية وذات تنافسية عالمية ،وبما يتوافق
مع اعتبارات العدالة وحسن تطبيق القانون .إن ما قد يثار من أن التعديل المقترح قد يترتب عميو كمفة مادية
تقع عمى عاتق المدعي ،مردود عميو بما تضمنو التعديل المقترح من استثناء الدعاوى العمالية المقدمة من
العمال ودعاوى األحوال الشخصية منو ،وقصره عمى الدعاوى ا لمدنية والتجارية لطبيعتيا وذاتيتيا .وتجدر
اإلشارة إلى ارتباط ذلك التعديل بتعديل آخر مقترح في البند  2من المادة ( )55بمشروع الالئحة عمى النحو
المبين أدناه» .ويتعمق ىذا التعديل اآلخر بإضافة تكمفة ترجمة اإلعالن إلى المصاريف التي يحكم بيا عمى
الخصم المحكوم عمي و في الدعوى .وقد قيل في تبرير ىذا التعديل إنو «لما كانت كافة التشريعات المقارنة
ومن بينيا تشريعات الدولة ،تمزم الخصم المحكوم عميو بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ،فإن اعتبارات
العدالة تتطمب إلزام خاسر الدعوى بمصاريف ترجمة اإلعالن ،وىو ما يحقق التوازن بين اع تبارات العدالة
التي تضمنيا التعديل المقترح عمى النحو المشار إليو أعاله ،وبين المواءمة في عدم المغاالة في الكمفة
المادية لمصاريف رفع الدعوى».
ومع ذلك ،يالحظ أن الالئحة التنظيمية تجعل ترجمة اإلعالن إلى المغة اإلنجميزية أو المغة التي يتفق عمييا
الطرفان في ال حاالت التي يكون فييا المغة الرسمية لجنسية المدعى عميو غير العربية .أما القرار اإلداري رقم
 228لسنة 2018م ،فيجعل من نموذج اإلعالن القضائي مزدوج المغة (عربي – انجميزي) نيجاً إدارياً متبعاً
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أمام محاكم دائرة القضاء ،أيًا كانت جنسية المدعى عميو .وال شك أن ذلك يسيم في نجاح تجربة دوائر
الخبراء ،بحيث يسيل عمى الخبراء االطالع عمى اإلعالن واإللمام بمضمونو وفحواه ،والتأكد من تطبيق
األحكام القانونية ذات الصمة بالتبميغات القضائية عمى النزاع المعروض أماميا.

اإلعالن بالنشر الموجو إلى أجنبي
بموجب القانون االتحادي رقم ( )10لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات المدنية الصادر
بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م ،تم تعديل المادة الثامنة منو بحيث نصت – في بندىا الرابع –
عمى أنو «إذا تحقق مكتب إدا ةر الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائ ةر – بحسب األحوال – أنو ليس
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
بشكل واضح عمى باب آخر مكان كان يقيم فيو إن وجد ،أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة االنتشار
تصدر في الدولة بالمغة العربية ،وبصحيفة أخرى تصدر بمغة أجنبية إن اقتضى األمر إذا كان المطموب
إعالنو أجنبياً ،ويعتبر تاريخ إتمام المصق أو النشر تاريخاً إلجراء اإلعالن».

وبمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة  2017بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات المدنية ،تم
تفويض مجمس الوزراء في إصدار الئحة لتنظيم اإلجراءات المدنية ،تنظم طرق اإلعالن واجراءاتو وبعض
اإلجراءات األخرى .وبصدور ىذه الالئحة ،تمغى المواد من الخامسة إلى التاسعة عش ةر من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي .وقد صدرت ىذه الالئحة التنظيمية بموجب قرار مجمس الوزراء رقم ( )57لسنة 2018م.
ووفقاً لممادة السادسة البند الثالث من الالئحة التنظيمية « ،إذا تعذر إعالن المطموب إعالنو وفق البند ()1
من ىذه المادة ،يعرض األمر عمى مكت ب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب
األحوال ،لمتحري من جية واحدة عمى األقل من الجيات ذات العالقة ثم إعالنو بالنشر في صحيفة يومية
واسعة االنتشار تصدر في الدولة بالمغة العربية ،وبصحيفة أخرى تصدر بمغة أجنبية إن اقتضى األمر وكان
المطموب إعالنو أجنبيًا».
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لغة صحف الدعاوى (صحيفة الدعوى الذكية التفاعمية مزدوجة المغة)
بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 2018م ،صدر القرار اإلداري رقم ( )242لسنة  2018باعتماد نماذج
صحف الدعاوى المقامة أمام محاكم دائرة القضاء ،وبدأ العمل بو بعد أسبوعين من تاريخ صدوره .وطبقًا
لممادة األولى من ىذا القرار . 1« ،تعتمد النماذج الذكية التفاعمية لصحف الدعاوى والتظممات والطمبات
المرافقة ليذا القرار ،أمام محاكم دائرة القضاء ،عمماً بأن تقديم ىذه الصحف والتظممات والطمبات الذكية يتم
من خالل الموقع االلكتروني لمدائرة .2 .يقوم المدعي بملء وتعبئة النموذج الكترونياً ،وبعد االنتياء من
تعبئتو ،يقوم بطباعتو وتوقيعو وتقديمو لمقيد» .وتحدد المادة الثانية أىداف القرار ،بنصيا عمى أن «ييدف ىذا
القرار إلى تحقيق ما يمي - 1 :تطوير الخدمات القضائية بما يتناسب مع خطة غدا  .2 .2021توحيد نماذج
المحكمة عبر اعتماد نماذج موحدة - 3 .زيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج محكمة مزدوجة
المغة بالعربية واالنجميزية وىو ما يسيل لألجنبي غير الناطق بالعربية فيم إجراءات التقاضي ومعرفة حقوقو
وواجباتو دون حاجز لغوي . 4 .تسييل إجراءات قيد الدعوى لمجميور عبر توفير نماذج سيمة وبسيطة يمكن
تعبئتيا بسيولة ويسر . 5 .توفير نوع من التوعية القانونية لممتقاضي من خالل نموذج تفاعمي لصحيفة
الدعوى بما يكفل لو االطالع عمى المواد القانونية ذات الصمة بالنزاع».

لغة المستندات
طبقًا لممادة العشرين البند الرابع من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون
اإلجراءات المدنية« ،في كل األحوال ،يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقاً لمقانون إذا كانت
محررة بمغة أجنبية» .ويقرر ىذا النص وجوب ترجمة المستندات المحررة بمغة أجنبية إلى المغة العربية،
منظو ًار إلى لغة الضاد باعتبارىا المغة الرسمية لمدولة .ولكن ،ما ىو الحكم إذا كان المستند محر ًار بالمغة
العربية ،وكان المدعى عميو أجنبياً ال يجيد التحدث بالمغة العربية وال يفيم ألفاظيا وعباراتيا وال يمكنو قراءة
حروفيا وكمماتيا؟
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والواقع أن ىذا الموضوع قد تم طرحو في المراحل األخي ةر إلعداد الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية
قبل أن تصدر رسميًا بقرار مجمس الوزراء رقم ( )57لسنة 2018م ،ولكن لم تجد فك ةر ترجمة المستندات إلى
لغة المدعى عميو األجنبي استجابة ،والحجة التي ساقيا البعض لرفض إدراج نص في الالئحة بيذا الشأن
ىي أن « إضافة أية تكمفة عمى المدعي عند قيد الدعوى تؤثر سمباً عمى تنافسية الدولة في تقرير البنك الدولي
وتحديداً عنصر التكمفة في محور إنفاذ العقود التجارية .وفي حالة تعدد جنسيات المدعى عمييم السيما وأنو
قد يحمل الطرف األجنبي أكثر من جنسية يتطمب توفير ترجمة مستقمة بكل لغة مما يزيد في التكمفة عمى
المدعي وال يجدي القول بتحميميا خاسر الدعوى .كذلك ،فإن أية أخطاء في الترجمة قد تكون محالً لمطعن
بالبطالن مما يؤثر سمبًا عمى تنافسية الدولة في تقرير البنك الدولي وتحديدًا عنصر مدة التقاضي في محور
إنفاذ العقود التجارية».
في المقابل ،وفي السابع من نوفمبر 2018م ،أصدر وكيل دائ ةر القضاء في إما ةر أبو ظبي التعميم اإلداري
رقم ( )30لسنة  2018بشأن ترجمة مستندات الدعاوى ذات العنصر األجنبي(  .)15وطبقاً لمبند (أوالً) من ىذا
التعميم« ،إذا كان المدعى عميو أجنبياً ال يتحدث المغة العربية ،يمتزم المدعي بإرفاق ترجمة إلى المغة
اإلنجميزية  ،وذلك فيما يتعمق بورقة اإلعالن القضائي وصحيفة الدعوى والمستندات الثبوتية المرفقة بيا».
وينص البند (ثانياً) من التعميم ذاتو عمى أن «لممدعي أن يطمب إضافة تكاليف الترجمة ضمن مصاريف
الدعوى التي يحكم بيا عمى الخصم خاسر الدعوى» .وينص البند (ثالثاً) عمى أن « يسري ىذا التعميم عمى
الدعاوى التجارية والمدنية ودعاوى األحوال الشخصية» .وتجدر اإلشا ةر إلى أن ديباجة التعميم المشار إليو قد
أشارت إلى أنو يأتي «تنفيذاً لخطة أبو ظبي  ،2030وتحقيقاً لمجاالت االىتمام السبعة لمسياسة االقتصادية
في أبو ظبي ،والسيما المجال األول منيا (بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعمة ومؤثرة ومندمجة في االقتصاد
العالمي)».
وغني عن البيان أن التعميم اإلداري المشار إليو يسيم في توفير البيئة اإلجرائية المناسبة لنجاح تجربة دوائر
ال بالمغة العربية ،من
الخبراء بتيسير السبيل أمام الخبراء األجانب لإللمام بمضمون المستندات المحررة أص ً
( )15بدأ سريان ىذا التعميم اعتبا اًر من يوم األحد الموافق الحادي عشر من نوفمبر 2018م.
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خالل إلزام المدعي بترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية .وم ع ذلك ،يبقى أن ىذا اإللزام قاصر عمى الحاالت التي
يكون فييا المدعى عميو أجنبيًا ال يتحدث المغة العربية .أما إذا كان المدعى عميو ممن يجيدون لغة الضاد،
فال محل ليذا اإللزام .ومن ثم ،يثور التساؤل في ىذه الحالة عن الكيفية التي يتسنى من خالليا تيسير العمم
أمام ا لخبراء بمضمون المستندات المحر ةر بالمغة العربية.

لغة محاضر الجمسات
تنص المادة الرابعة عشرة من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون
اإلجراءات المدنية عمى أن « يحضر مع القاضي في الجمسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عميو
الكترون يًا أو ورقيًا ،ويعتبر محضر الجمسة سندًا رسميًا بما دون فيو» .ويثور التساؤل عن لغة محاضر
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 لضرو ةر اطالع الخبراء الدوليين ممن ال
يجيدون المغة العربية عمييا .وا ذا تمت ترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية ،فيل يمزم التوقيع عمى المحضر بعد
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.

المطمب الثاني
المداولة بين القاضي والخبراء
تنص المادة التاسعة واألربعون من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن
قانون اإلجراءات المدنية عمى أنو «مع مراعاة أحكام المادة ( )30مكرر من القانون .1 :تكون المداولة في
األحكام سرية بين القضاة مجتمعين وال يجوز أن يشترك فييا غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .2 .يجمع
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الرئيس 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
القضاة ألحد الرأيين الصادرين من الفريق األكثر عدداً وذلك بعد أخذ اآلراء مرة ثانية .3 .يصدر الحكم من
القاضي أو رئيس الدائ ةر حسب األحوال».
والمستفاد من ىذا النص أن المشرع يقرر كأصل عام أن المداولة في األحكام سرية بين القضاة
مجتمعين ،وذلك دون إخالل ومع مراعاة أحكام المادة ( )30مكرر من القانون .وغني عن البيان ،وكما سبق
أن أشرنا ،فإن المادة ( ) 30مكرر من القانون تتعمق بدوائر الخبراء .والمراد بم ارعاة حكم ىذه المادة ىو أن
المداولة بالنسبة لدوائر الخبراء تكون بين القاضي والخبيرين .فال يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة
(في حالة 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 ،في حالة عدم إتقان القاضي لغة الخبراء وعدم اتقان الخبراء لغة القاضي ،األمر الذي يمزم معو
وجود مترجم أثناء المداولة.
والواقع أن التطورات التكنولوجية الحديثة يمكن أن تسيم في حل ىذه اإلشكالية ،من خالل الترجمة
اآللية أو الترجمة الذكية ،بحيث يمكن التواصل المغوي بين القاضي والخبراء بدون أي وسيط بشري.

المطمب الثالث
إصدار الحكم
التوقيع عمى الحكم ومسودتو
يقرر المشرع أن « يوقع القاضي منفرداً عمى الحكم ،ويوقع الخبراء عمى مسودتو» .ونعتقد أن مراد المشرع ىو
أن يقوم كل من القاضي والخبراء بالتوقيع عمى مسودة الحكم ،فميس متصو ًار أن يكون قصد المشرع ىو قيام
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الخبراء فقط بالتوقيع عمى المسودة .أما نسخة الحكم األصمية ،فيتم التوقيع عمييا من القاضي منفردًا .وىكذا،
يمايز المشرع بين التوقيع عمى م سودة الحكم وبين التوقيع عمى الحكم ذاتو ،بحيث يتطمب توقيع كافة أعضاء
الدائرة عمى المسودة ،بينما يكتفي بتوقيع القاضي منفرداً عمى نسخة الحكم التي يتم التنفيذ بموجبيا.
وىذا التمييز بين مسودة الحكم ونسخة الحكم األصمية فيما يتعمق بالتوقيع عمييما ليس أم اًر مستحدثاً تنفرد بو
دوائر الخبراء ،وانما كان ذلك ىو القاعدة المقررة في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي فيما يتعمق بتوقيع
األحكام بوجو عام .بيان ذلك أن المادة  128البند الرابع من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي – قبل
إلغائيا بصدور الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بشأن قانون اإلجراءات المدنية –
تنص عمى أن « يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تالوة الحكم فإذا حصل ألحدىم مانع
غير من واليتو وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم عمى أن يثبت ذلك في محضر الجمسة» .وتنص المادة
 129من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي عمى أن « )1يجب في جميع األحوال أن تشتمل األحكام عمى
األسباب التي بنيت عمييا وتودع مسودة الحكم المشتممة عمى أسبابو موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق
بو في ممف الدعوى . 2 .ويجوز في المواد المستعجمة إذا نطق بالحكم في جمسة المرافعة أن تودع المسودة
المشتممة عمى أسبابو خالل ثالثة أيام عمى األكثر من تاريخ النطق بو في ممف الدعوى .3 .وتحفظ المسودة
المشتممة عمى منطوق الحكم وأسبابو بممف الدعوى .4 .ويترتب عمى مخالف األحكام الواردة في الفقرتين
( )2( ،)1بطالن الحكم» .وتنص المادة  131من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي عمى أن « )1يوقع
رئيس الجمسة وكاتبيا عمى نسخة الحكم األصمية المشتممة عمى وقائع الدعوى واألسباب والمنطوق وذلك
خالل ثالثة أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجمة وعش ةر أيام في القضايا األخرى وتحفظ تمك النسخ
فو اًر في ممف الدعوى )2 .واذا قام سبب يمنع رئيس الجمسة من التوقيع عمى نسخة الحكم األصمية أو يعطل
التوقيع عمى نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عمييا رئيس المحكمة أو من ينوب عنو
واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجمسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدالً منو ويثبت كل ذلك عمى ىامش نسخة
الحكم األصمية».
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غير أنو بصدور الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بشأن قانون اإلجراءات المدنية،
ومراعاة لمتطور التكنولوجي في كتابة األحكام بواسطة الحاسب اآللي ،ارتأى المشرع االستغناء عن فك ةر
التمييز بين نسخة الحكم األصمية ومسودتو ،مكتفياً بصدور نسخة الحكم ،دونما إشا ةر إلى مسودتو .بيان ذلك
أن المادة الخمسين البند األول من الالئحة التنظيمية تنص عمى أن « يجب في جميع األحوال أن تشتمل
األحكام عمى األسباب التي بنيت عمييا ،وتودع في ممف الدعوى موقعة من الرئيس والقضاة سواء الكترونياً
أو يدوياً» .وتنص المادة الثانية والخمسون من الالئحة التنظيمية عمى أن « يوقع القضاة عمى نسخة الحكم
المشتممة عمى وقائع الدعوى واألسباب والمنطوق وتحفظ في ممف الدعوى» .وىكذا ،فقد أدى التطور إلى
حدوث اختالف وتباين بين دوائر الخبراء المشكمة من قاض وخبيرين وبين الدوائر العادية المشكمة من قضاة
فقط.
بل إن ىذا التمييز ما زال قائمًا فيما يتعمق باألحكام الجنائية ،حيث تنص المادة  219من قانون اإلجراءات
الجزائية االتحادي عمى أن « يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قمم كتاب المحكمة مسودتو
المشتممة عمى أسبابو موقعاً عمييا من الرئيس والقضاة ،ويوقع عمى نسخة الحكم األصمية في أقرب وقت
رئيس المحكمة وكاتبيا».

لغة مسودة الحكم
بالنظر ألن الخبراء الداخمين في تشكيل المحكمة قد ال يجيدون المغة العربية ،فإن التساؤل يثور عن المغة
التي يتم كتابة مسودة الحكم بيا ،وما إذا كان يتم كتابتيا بالمغتين العربية واالنجميزية ،والكيفية التي تتم بيا
ىذه الكتابة.
ونعتقد من الضروري كتابة مسودة الحكم بالمغتين معاً ،بحيث يتم تقسيم الصفحة إلى قسمين طوليين ،ويتم
كتابة الحكم بالمغة العربية عمى يمين الصفحة ،مع ترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية عمى يسار ذات الصفحة،
وذلك حتى يتسنى إلمام كافة أعضاء المحكمة بفحواىا واقرارىم بما ورد فييا .وىنا قد تنشأ إشكالية أخرى،
وتتعمق بحالة االختالف أو التعارض بين النسخة العربية من مسودة الحكم والنسخة اإلنجميزية ليا.
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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 فق ةر أو حذف فق ةر من مشروع
مسودة الحكم قبل التوقيع عمييا .وغني عن البيان أن الخبراء سيقومون بتحرير ما يصدر عنيم بالمغة
اإلنجميزية ،ويتولى المترجم ترجمتو إلى المغة العربية الطالع القاضي عميو .وازاء الدور الميم الذي يقوم بو
المترجم في عممية إنشاء الحكم ،يغدو من الضروري أن يقوم المترجم بالتوقيع عمى مسودة الحكم.

لغة الحكم
يثور التساؤل كذلك بالنسبة لمغة الحكم ،التي يوقع عمييا القاضي منفرداً ،وما إذا كانت ىي المغة الرسمية
لمدولة أي المغة العربية وحدىا ،أم بالمغتين معًا (العربية واالنجميزية) ،السيما وأن مسودة الحكم قد يتم تحريرىا
بالمغتين معاً .ومن ثم ،ينبغي مراعاة االتساق المغوي بين الحكم ومسودتو.
وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل ،يالحظ أن العولمة والتطورات التكنولوجية الحديثة سوف تؤدي إلى ترجمة
األحكام إلى أكثر من لغة ،مراعاة لحق أطراف المنازعة في العمم بمضمون األحكام الصادرة بشأن القضايا
المرفوعة منيم أو ضدىم بمجرد صدور ىذه األحكام ،حتى يتسنى ليم دراستيا وتقدير مدى جدوى سموك
سبيل الطعن عمييا من عدمو.
من ناحية أخرى  ،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 الترجمة أو عدم الدقة في ترجمة بعض األلفاظ أو المصطمحات .فيل يكون السبيل
اإلجرائي في مواجية ىذه الحالة ىو تقديم طمب تفسير يقدم إلى الدائرة ذاتيا أم يكون السبيل لعالج ىذا
الوضع ىو الطعن في الحكم .واذا تم الطعن في الحكم ،فيل يكون المعول عميو ىو الحكم المحرر بالمغة
العربية أم الحكم المحرر بالمغة اإلنجميزية؟
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مدى حق الخصوم في ا لحصول عمى نسخة من مسودة الحكم
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
عمى صورة مصدقة من نسخة الحكم ،حيث تنص المادة الثالثة والخمسون من الالئحة التنظيمية لمقانون
االتحادي رقم ( )11لسنة 1992م بشأن قانون اإلجراءات المدنية عمى أن « .1تختم صو ةر الحكم التي يكون
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
التنفيذية بالتوقيع االلكتروني في حالة الحصول عمييا عن بعد .2 .ال يجوز تسميم صو ةر تنفيذية ثانية لذات
الخصم إال إذا فقدت الصورة األولى أو تعذر استعماليا ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائ ةر حسب
األحوال .3 .يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم الكترونية أو ورقية لمن يطمبيا من ذي الشأن وال
تعطى لغيرىم إال بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب األحوال» .والمستفاد من ىذا النص أن صو ةر
الحكم المذيمة بالصيغة التنفيذية ال تسمم إال لمخصم الذي لو مصمحة في تنفيذ الحكم .ويجوز إعطاء صو ةر
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 الدائ ةر حسب األحوال.
وكما سبق أن رأينا ،لم تعد فكرة التمييز بين نسخة الحكم ومسودتو قائمة بعد سريان الالئحة التنظيمية لمقانون
االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون اإلجراءات المدنية .ومن ثم ،لم يعد متصو اًر التساؤل عن حق
األطراف في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكم الصادر من الدوائر العادية المشكمة من قضاة فقط .غير
أن ىذا التساؤل يثور فيما يتعمق بدوائر الخبراء ،والتي احتفظ المشرع في شأنيا بفكرة التمييز بين نسخة
الحكم ومسودتو .وال سبب وراء إثا ةر ىذا التساؤل ىو أن مسودة الحكم تصدر بتوقيع كل من القاضي والخبراء،
وىي األكثر تعبي اًر عن إ اردة القاضي والخبراء الداخمين في تشكيل المحكمة.
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وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل ،تجدر اإلشارة إلى أن المادة ( )129من قانون اإلجراءات المدنية – قبل
إلغائيا بصدور الالئحة التنظيمية – كانت تنص عمى أن « .1يجب في جميع األحوال أن تشتمل األحكام
عمى األسباب التي بنيت عمييا ،وتودع مسودة الحكم المشتممة عمى أسبابو موقعة من الرئيس ،والقضاة عند
النطق بو في ممف الدعوى . 2 .ويجوز في المواد المستعجمة إذا نطق بالحكم في جمسة المرافعة أن تودع
المسودة المشتممة عمى أسبابو خالل ثالثة أيام عمى األكثر من تاريخ النطق بو في ممف الدعوى .3 .وتحفظ
المسودة المشتممة عمى منطوق الحكم وأسبابو بممف الدعوى .4 .ويترتب عمى مخالفة األحكام الواردة في
الفقرتين ( )1و( )2بطالن الحكم» .وىكذا ،كانت ىذه المادة خمواً من النص عمى حق األطراف في الحصول
عمى نسخة من مسودة الحكم أو حتى مجرد االطالع عمييا .خالفًا لذلك ،تنص المادة  177من قانون
المرافعات المدنية والتجارية المصري عمى أن « تحفظ مسودة الحكم المشتممة عمى منطوقو وأسبابو بالممف،
وال تعطى منيا صور ،ولكن يجوز لمخصوم االطالع عمييا إلى حين إتمام نسخة الحكم األصمية».
وازاء خمو القانون اإلماراتي من نص صريح بشأن حق األطراف في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكم
الصادر من دوائر الخبراء ،نعتقد أن اعتبارات العدالة والشفافية في العمل القضائي تستوجب القول بحق
الخصوم أو األطراف في الحصول عمى نسخة من مسودة الحكم.

بيانات الحكم
تنص المادة ( ) 51البند األول من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون
اإلجراءات المدنية عمى أن « يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرتو وتاريخ إصداره ومكانو ونوع
القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ،واشتركوا في الحكم وحضروا النطق بو وعضو النيابة العامة
الذي أبدى رأيو في القضية إن كان ،وأسماء الخصوم وألقابيم وصفاتيم وموطن كل منيم أو محل عممو
وحضورىم أو غيابيم» .ويضيف البند الثالث من المادة ذاتيا أن «القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص
أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتيم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب
عميو بطالن الحكم».
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ورغم أن النصوص آنفة الذكر توجب فقط كتابة أسماء القضاة ،فمم تشير إلى كتابة أسماء الخبراء
المنصوص عمييم في المادة ( )30مكرر ،فإننا نعتقد بأن « أسماء الخبراء الذين اشتركوا في إصدار الحكم»
ىو أحد البيانات الجوىرية التي ينبغي أن يشتمل عمييا الحكم .يؤيد ذلك أن المشرع قد أعطى لمخبراء
الداخمين في تشكيل ىذه الدوائر وضعاً أشبو بالقضاة ،فيما يتعمق بضماناتيم ومساءلتيم والتفتيش عمييم.

ىيكمة الحكم ومشتمالتو
تنص المادة ( )51البند الثاني من الالئحة التنظيمية لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون
اإلجراءات المدنية عمى أن « يجب أن يشتمل الحكم عمى عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طمبات الخصوم
وخالصة موج ةز لدفاعيم الجوىري ورأي النيابة العامة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقو» .وينص البند
ال ثالث من ذات المادة عمى أن « القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء
الخصوم وصفاتيم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عميو بطالن الحكم» ويضيف
البند الرابع من المادة ذاتيا أنو « استثناء من أحكام البندين ( )2و( )3من ىذه المادة ،يكتفى في األحكام
الصاد ةر في الدعاوى الجزئية ببيان طمبات المدعي وخالصة موج ةز لدفاع الخصوم ورأي النيابة العامة – في
الحاالت التي نص عمييا القانون – وأسباب الحكم ومنطوقو ،وال يعد ذلك قصو ًار في أسباب الحكم الواقعية أو
نقصاً فييا وال يترتب عمى ذلك بطالن الحكم».
ويستفاد من ىذا النص أن ىيكمة الحكم في الدعاوى الكمية تكون عمى النحو التالي:
 عرض مجمل لوقائع الدعوى. طمبات الخصوم. خالصة موجزة لدفاع الخصوم الجوىري. رأي النيابة العامة. أسباب الحكم. -منطوق الحكم.
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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 الصاد ةر في الدعاوى الكمية واألحكام الصاد ةر في
الدعاوى الجزئية ،بح يث يمزم في الدعاوى الكمية أن يشتمل الحكم عمى عرض مجمل لوقائع الدعوى ،بينما ال
يعد ذلك عنص اًر الزماً في ىيكمة الحكم الصادر في الدعاوى الجزئية.
ال عن
وبالنظر ألن االختصاص القيمي لدوائر الخبراء ىو ذات االختصاص القيمي لمدوائر الكمية ،فض ً
تشكيميا من أكثر من فرد ،لذا نرى التزام الييكمة المتبعة بالنسبة لمدعاوى الكمية في إصدار أحكاميا.

مدى جواز إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم
كانت المادة ( ) 128البند الثاني من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي تنص عمى أن « ...تصدر األحكام
بإجماع اآلراء أو بأغمبيتيا مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم .»...وىكذا ،كان مسموحاً إثبات الرأي
المخالف في مسودة الحكم.
ولكن ،ومع صدور الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية ،تم إلغاء ثنائية مسودة الحكم ونسخة الحكم
األصمية من خالل االكتفاء بنسخة الحكم األصمية فقط ،األمر الذي استدعى حذف النص عمى إثبات الرأي
المخالف في المسودة.
وازاء بقاء ثنائية المسودة ونسخة الحكم األص مية فيما يتعمق بدوائر الخبراء ،فإن التساؤل يثور عن مدى جواز
إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم.
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المبحث الخامس
استئناف األحكام الصادرة عن دوائر الخبراء
تمييد وتقسيم:
ينص عجز المادة ( )30مكر ًار من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،مستحدثة بموجب المرسوم
بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة  ،2017عمى أن « ...تستأنف أحكام الدوائر المشار إلييا في البند ( )1من
ىذه المادة أمام الدوائر االستئنافية المنصوص عمييا في ىذا المرسوم بقانون» .ويعني ذلك أن استئناف
األحكام الصادرة عن دوائر الخبراء يتم أمام الدوائر االستئنافية ذات التشكيل العادي المكون من قضاة فقط.
أما فيما يتعمق بالطعن بالنقض ،فمم يتضمن النص أي إشارة إلى ىذا الطريق من طرق الطعن ،ومن ثم
تسري في شأنو األحكام العامة في الطعن بالنقض.
ولموقوف عمى مصير الطعن أمام محكمة االستئناف ومحكمة النقض ،نرى من المالئم عرض بعض
ال مبادئ القضائية التي يمكن أن تكون ذات صمة بآلية عمل المحكمة ،والسيما فيما يتعمق بازدواجية نسخة
الحكم األصمية ومسودة الحكم ،وذلك عمى النحو التالي:

المطمب األول
القيمة القانونية لمسودة الحكم
تمييد وتقسيم:
باستقراء األحكام القضائية الصادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي القانون المقارن بشأن القيمة
القانونية لمسودة الحكم ،يمكن التمييز بين اتجاىين :أوليما ،يقول بضرو ةر وجود مسودة الحكم .أما ثانييما،
فيقول بأن المسودة ليس ليا في ذاتيا قيمة .وسنتناول ىذين االتجاىين تباعاً ،كما يمي:
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االتجاه القضائي القائل بضرورة وجود مسودة الحكم
استقرت أحكام القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى ضرورة وجود مسودة الحكم .ففيما
يتعمق بالقضاء الجنائي ،قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو «لما كانت األحكام القضائية تقرر
الحقوق وتضع حداً لممنازعات فإنو ينبغي أن تكون مكتوبة إذ الكتابة عنصر شكمي ال يستقيم الحكم بدونو،
ويجب لسالمة الحكم أن تجتمع لو مسودة ونسخة أصمية ووجود أحداىما ال يغني عن األخرى ،ومسودة
الحكم ىي التي يدونيا القاضي بخطو إن كان منفرداً واذا تعدد القضاة دونيا أحدىم بمشاركة زمالئو وتكون
مشتممة عمى المنطوق واألسباب التي قام عمييا الحكم ويمزم لصحة الحكم إيداعيا عن النطق بو أما نسخة
الحكم األصمية فيي يحررىا أمين السر طبقًا لممسودة ويوقع عمييا ىو ورئيس ىيئة المحكمة التي أصدرت
بناء عمى األسباب التي أقيم عمييا واذا خال
الحكم وىي الدليل الوحيد عمى وجوده عمى الوجو الذي صدر بو ً

ممف الدعوى من أييما ترتب عمى ذلك بطالن الحكم بطالناً متعمقاً بالنظام العام ألنو ال يتسنى لمحكمة
النقض والحال كذلك التحقق من صحة إجراءات إصدار الحكم وبسط رقابتيا عمى سالمة التطبيق القانوني
في أمور متعمقة بأسس التنظيم القضائي»( .)16
وفي حكم آخر ،قضت المحكمة بأنو «لما كان من المقرر وفقًا لممادة ( )912من قانون اإلجراءات
االتحادي رقم  29/53وتعديالتو أنو (يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قمم كتاب المحكمة
مسودتو المشتممة عمى أسبابو موقعاً 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
المحكمة من تمقاء نفسيا لألسباب المتعمقة بالنظام العام وان لم يثرىا أحد .لما كان ذلك ،وكان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيو انو صدر بجمسة  9112/11/6إال أن مسودة ىذا الحكم لم تودع وخمت منيا
األوراق وان حوت مسودة لحكم صادر بجمسة  9112/7/91مما يؤكد أن مسودة الحكم المطعون فيو لم
تودع عند النطق بو وفقاً لمقانون مما يجعمو باطالً بطالناً متعمقاً بالنظام العام ويتعين الحكم بنقضو»( .)17
( )16نقض أبو ظبي 29 ،أغسطس  2010جزائي ،الطعن رقم  483لسنة  2010س  4ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .190
( )17نقض أبو ظبي 22 ،نوفمبر  2009جزائي ،الطعن رقم  1123لسنة  2008س  3ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .215
35

االتجاه القضائي القائل بأن المسودة ليس ليا في ذاتيا قيمة
خالفاً لالتجاه السابق  ،وفي شرحيم لمنصوص القانونية بشأن قواعد إصدار األحكام بوجو عام ،يقول
بعض الفقو الجنائي في مصر إن «ما اشترط المشرع تحري هر وتطمب أن يحمل توقيع رئيس المحكمة وكاتبيا
ىو الصورة 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 ال يجوز الطعن في الحكم لوجود اختالف بين ما ورد في مسودتو وما ورد في نسختو األصمية،
واذا ثبت ىذا االختالف فالعبرة بما ورد في النسخة األصمية .واذا شاب المسودة عيب ،ولكن ىذا العيب لم
يمحق الصورة األصمية ،فالحكم صحيح .واذا تطمب المشرع إيداع الحكم في خالل أجل معين ورتب البطالن
عمى عدم الوفاء بذلك ،فإنو ال يحول دون البطالن أن مسودة الحكم قد أودعت في خالل ىذا األجل إذا
كانت النسخة األصمية لم تودع .واألىمية الوحيدة لمسودة الحكم أنو إذا حصل مانع ألحد القضاة حال بينو
وبين الحضور أثناء النطق بالحكم ،فيكفي أن يوقع عمى مسودتو»(  .)18ويستند ىذا الرأي إلى العديد من
األحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية في ىذا الشأن.

ونعتقد أن ىذا التفسير األخير ال يمكن األخذ بو فيما يتعمق بدوائر الخبراء ،وذلك بالنظر ألن مسودة
الحكم تصدر بتوقيع كل من القاضي والخبراء ،وىي األكثر تعبي ًار 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 الحكم ذاتو الذي يعبر عن قرار المحكمة .وحسناً فعمت أحكام القضاء في دولة اإلمارات العربية
المتحدة حيث قضت بضرو ةر إيداع مسودة الحكم.

( )18د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية وفقاً ألحدث التعديالت التشريعية ،المجمد الثاني ،تنقيح الدكتورة
فوزية عبد الستار ،الطبعة الخامسة2016 ،م ،رقم  ،1088ص  1080و.1081
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المطمب الثاني
حكم فقدان مسودة الحكم
باستقراء أحكام القضاء في ىذا الشأن ،يمكن القول بأنيا تميز بين حالتين :أوالىما ،حالة فقدان
المسودة قبل تحرير نسخة الحكم األصمية ،واألخرى ىي حالة فقدان المسودة بعد تحرير نسخة الحكم
األصمية .ولعل ذلك يبدو جمياً من قراءة حكم محكمة النقض في إمارة أبو ظبي ،والذي تقول فيو إنو «لما
كانت مسودة الحكم ىي ورقة من أوراق االجراءات المدنية تشتمل عمى منطوقو وأسبابو كما تشتمل عمى
توقيع القضاة الذي أصدروه وتاريخ ايداعيا ،وقد نصت المادة  129من قانون االجراءات المدنية عمى أنو
( - 1يجب في جميع األحوال أن تشتمل االحكام عمى األسباب التي بينت عمييا ،وتودع مسودة الحكم
المشتممة عمى أسبابو موقعو من الرئيس والقضاة عند النطق بو في ممف الدعوى  - 2ويجوز في المواد
المستعجمة اذا نطق بالحكم في جمسو المرافعة أن تودع المسودة المشتممة عمى أسبابو خالل ثالثة أيام عمى
األكثر من تاريخ النطق بو في ممف الدعوى - 3 ،وتحفظ المسودة المشتممة عمى منطوق الحكم وأسبابو
بممف الدعوى - 4 .ويترتب عمى مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين ( )2( )1بطالن الحكم) .وكان ايجاب
إيداع المسودة عمى النحو المبين بيذه المادة مقصودا بو أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شممت أسبابو
ومنطوقو واستقرت عقيدة المحكمة بشأنو عمى أساس ما ورد بالمسودة التي وقعت وأودعت عند النطق بو.
مما مفاده أن المشرع قد رتب البطالن عمى عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم ،بحيث ال يكون ثمة محل
لمبطالن اذا أودعت الممف عند صدوره ثم تبين في تاريخ الحق عدم وجودىا بو يؤيد ذلك أن المادة سالفة
البيان في فقرتيا الثالثة أوجبت حفظ المسودة بالممف ولم ترتب البطالن جزاء عمى مخالفة حكميا ،إال أن
شرط ذلك أن يكون فقدىا بعد تحرير نسخة الحكم األصمية باعتبار أن مسودة الحكم ما ىي إال ورقة
لتحضيره وأن العبرة بنسخة الحكم األصمية التي يحررىا الكاتب ويوقع عمييا رئيس الجمسة فيي التي تحفظ
في ممف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وغيرىا من الصور ،أما إذا فقدت المسودة قبل
تحرير نسخة الحكم االصمية فإن الحكم يكون معدوما ،لما كان ذلك وكانت نسخة الحكم األصمية التي أفرد
ليا المشرع نص المادة  131من قانون االجراءات المدنية والتي يوقعيا رئيس الجمسة وكاتبيا ىي أصل
المحرر الرسمي الذى يحاج بو الكافة وىي ال تقبل المجادلة في شيء من بياناتيا بغير طريق الطعن
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بالتزوير إذ ىي المرجع لكل ما عداىا من صور رسمية بسيطة أو تنفيذية أو فوتوغرافية بما في ذلك
المحفوظة بالميكروفيمم فكميا ال حجية إال بمقدار ما تطابق النسخة األصمية ،فإن كانت تمك المادة أوجبت
إيداع نسخة الحكم األصمية ممف الدعوى بعد توقيعيا من رئيس الجمسة وكاتبيا ،إال أنو إذا فقدت نسخة
الحكم األصمية بعد تحريرىا وتوقيعيا فإن القانون لم يرتب جزاء البطالن عمى فقدىا ،إال أن ذلك مشروط بأن
تكون مسودتو مودعة ممف الدعوى أو أن يكون قد نسخ وتوجد نسخة لو ،أو أن تكون نسختو محفوظة
بالميكروفيمم وبشرط أال ينازع الخصم في عدم مطابقتيا لألصل وتتوقف حجية الصورة عمى الفصل في
المنازعة ،بمعنى أن يكون ىناك ما يدل عمى وجود بديل لو يمكن الرجوع إليو ويكشف عما قضى بو الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من الشيادة الصادرة من محكمة استئناف العين أن ممف االستئنافات أرقام - 77
 98- 96لسنة  2015خالية من مسودة الحكم ونسختو األصمية .وكانت األوراق قد خمت من وجود نسخة
من الحكم أو أن نسختو محفوظة بالميكروفيمم وأنو ليس ىناك ما يدل عمى وجود بديل يمكن الرجوع إليو
ويكشف عما قضى بو الحكم ،فإن النعي عميو بالبطالن ليذا السبب يكون في محمو»( .)19

المطمب الثالث
حكم االختالف بين نسخة الحكم األصمية ومسودتو
تمييد وتقسيم:
باستقراء األحكام القضائية الصادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن االختالف بين نسخة الحكم
األصمية ومسودتو ،يمكن التمييز بين ثالثة اتجاىات :أوليا ،يقضي ببطالن الحكم .أما ثانييا ،فيقول
بالتعويل عمى مسودة الحكم .ويقول ثالثيا بالتعويل عمى نسخة الحكم األصمية .وسنتناول ىذه االتجاىات
الثالثة تباعاً ،قبل أن نقول برأينا بشأن الترجيح بينيا ،وبيان أي اتجاه منيا أولى باالتباع والتأييد ،كما يمي:

( )19نقض أبو ظبي 8 ،أكتوبر 2015م (تجاري) ،الطعن رقم  564لسنة  2015س  9ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .157
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االتجاه القضائي القائل ببطالن الحكم
في المواد الجزائية ،قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن «من البدييي أنو يتعين أن ال
تخالف نسخة الحكم األصمية المسودة التي نقمت عنيا فيما تتضمن من أسس وحيثيات لمحكم .لما كان ذلك،
وكان الثابت من مطالعة نسخة الحكم المطعون فيو األصمية أنيا قد تضمنت في عجزىا إن المحكمة بعد
تأييدىا أسباب الحكم المستأنف ترى النزول بالعقوبة في نطاق ما تسمح بو المادة  1/401من قانون
العقوبات االتحادي عمى النحو الذي سيجرى عميو منطوق قضاءىا ،إال أنيا انتيت في المنطوق إلى رفض
االستئناف وتأييد الحكم المستأنف وىو ما يخالف ما جرت عميو مسودة الحكم من عدم تضمنيا النزول
بالعقوبة وخموصيا إلى تأييد الحكم المستأنف ،ومن ثم فإن إجراءات إصدار ىذا الحكم يكون قد شابو
البطالن الختالف أسس مسودة الحكم عن نسختو األصمية مما يتعمق بالنظام العام الذي تثيره ىذه المحكمة
ال عن أن في إفصاح أسباب الحكم في نسختو األصمية عن نزول المحكمة بالعقوبة عما
من تمقاء نفسيا فض ً
قضت بو محكمة أول درجة دون إعمال ذلك في المنطوق ما ينطوي عمى تنافض بين منطوقو وأسبابو عالوة
عمى خطأ في القانون بما يتعين معو نقض الحكم المطعون فيو واإلحالة»( .)20
وفي حكم آخر ،قضت محكمة النقض في إما ةر أبو ظبي بأنو «لما كان من المقرر قانونًا وفقًا لممادة
 219من قانون االجراءات الجزائية االتحادي ،أنو (يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قمم
الكتاب مسودتو المشتممة عمى أسبابو موقعاً عمييا من الرئيس والقضاة ويوقع عمى نسخة الحكم األصمية في
أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبيا) مفاده أنو يجب أن تكون أسباب نسخة الحكم األصمية مطابقة ألسباب
مسودتو فإذا اختمفت أسبابيما والواقعة التي أدان المطعون ضده من أجميا فإنو يكون قد تعيب بالبطالن
المتعمق بالنظام العام ،لما كان ذلك وكان البين من مطالعة نسخة الحكم األصمية أن المطعون ضده قد تمت
إدانتو من أجل إعطاء شيك وبسوء نية ليس لو مقابل وفاء كاف وقائم وقابل لمسحب وقضت فيو محكمة أول
درجة بتغريمو الف درىم عما نسب اليو وأن محكمة االستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف .وأن مسودتو
تضمنت أن المطعون ضده قد تمت محاكمتو وادانتو من أجل دخول العقار خالفا إلرادة صاحبو وقضت

( )20نقض أبو ظبي 29 ،أغسطس  2010جزائي ،الطعن رقم  483لسنة  2010س  4ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .190
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محكمة أول درجة بحبسو ثالثة أشير عما نسب اليو وتم تأييده استئنافيا مما يكون معو الحكم المطعون قد
صدر باطال بطالنا يتعمق بالنظام العام ،األمر الذي يتعين معو نقضو واإلحالة»( .)21

االتجاه القضائي القائل بالتعويل عمى مسودة الحكم
خالف ـاً لمــا س ــبق ،وفيمــا يتعمــق بالمنازع ــات المدنيــة ،قضــت محكم ــة الــنقض فــي إم ــارة أبــو ظبــي ب ــأن
«الـنص فــي المـادة ( )192مــن قـانون االج ـراءات المدنيـة عمــى أنـو ( - 1يجــب فـي جميــع االحـوال ان تشــمل
االحكــام عم ــى االســباب الت ــي بني ــت عمييــا وت ــودع مســودة الحك ــم المش ــتممة عمــى اس ــبابو موقعــو مـ ـن ال ــرئيس
والقضـاة عنـد النطــق بـو فـي ممــف الـدعوى) والمـادة ( )151مــن ذات القـانون عمـى أنــو (يوقـع رئـيس المحكمــة
وكاتبيـا عمـى نســخة الحكـم االصــمية المشـتممة عمــى وقـائع الــدعوى واألسـباب والمنطــوق خـالل ثالثــة أيـام مــن
إ يــداع المس ــودة فــي القض ــايا المس ــتعجمة وعش ـ ةر اي ــام ف ــي القضــايا االخـ ـرى وتحفــظ تم ــك النس ــخ فــو ار ف ــي مم ــف
الدعوى ) إنما يدل – وحسبما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة – عمى أن مسودة الحكـم ىـي األسـاس المعتمـد
في الدعوى وتكون موقعو من جميع قضاة ىيئة المحكمة وعند وجود تعارض بين مسودة الحكم ونسخة الحكم
األصمية الموقعة من رئيس الجمسة وكاتبيا تع تمد مسودة الحكم وأن ما أوجبـو القـانون لصـحة الحكـم بمقتضـي
المادة  192سالفة الذكر ىو أن تشتمل مسودتو عمـى أسـبابو وأن توقـع مـن الـرئيس والقضـاة الـذين نطقـوا بـو.
لما كان ذلك وكان الثابت من مسودة الحكم المطعون فيو المحفوظة بالممف االستئنافي أنيا لم تتضـمن عبـا ةر
(بقبول االستئنافين شكال ورفضيما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافو)
التي وردت في نياية النسخة األ صمية لمحكم المطعون فيو عن طريق الخطأ المادي فإن ذلك ال يجعل الحكـم
المطعون فيو معيبًا بالتناقض ألن مسودة الحكم المطعـون فيـو ىـي المعتمـدة ومـن ثـم يكـون النعـي عمـى الحكـم
المطعون فيو بما سمف عمى غير أساس»( .)22

( )21نقض أبو ظبي 9 ،نوفمبر 2016م (جزائي) ،الطعن رقم  705لسنة  2916س  10ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .170
( )22نقض أبو ظبي 3 ،أبريل ( 2016مدني) ،الطعن رقم  216لسنة  2015س  10ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .105
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االتجاه القضائي القائل بالتعويل عمى نسخة الحكم األصمية
كما سبق أن رأينا ،وفي شرحيم لمنصوص القانونية بشأن قواعد إصدار األحكام بوجو عام ،يقول
بعض الفقو الجنائي في مصر إن «ما اشترط المشرع تحري هر وتطمب أن يحمل توقيع رئيس المحكمة وكاتبيا
ىو الصورة 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
ع مى ذلك أنو ال يجوز الطعن في الحكم لوجود اختالف بين ما ورد في مسودتو وما ورد في نسختو األصمية،
واذا ثبت ىذا االختالف فالعبرة بما ورد في النسخة األصمية .واذا شاب المسودة عيب ،ولكن ىذا العيب لم
يمحق الصورة األصمية ،فالحكم صحيح .واذا تطمب المشرع إيداع الحكم في خالل أجل معين ورتب البطالن
عمى عدم الوفاء بذلك ،فإنو ال يحول دون البطالن أن مسودة الحكم قد أودعت في خالل ىذا األجل إذا
كانت النسخة األصمية لم تودع .واألىمية الوحيدة لمسودة الحكم أنو إذا حصل مانع ألحد القضاة حال بينو
وبين الحضور أثناء النطق بالحكم ،فيكفي أن يوقع عمى مسودتو»(  .)23ويستند ىذا الرأي إلى العديد من
األحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية في ىذا الشأن.

ترجيح االتجاه القائل بالتعويل عمى مسودة الحكم
القاعدة أنو إذا أصدر القاضي حكمو استنفد واليتو ،وال يجوز لو الرجوع فيو ،ولو اتضح لو عدم صحة الحكم
الذي أصدره.

( )23د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية وفقاً ألحدث التعديالت التشريعية ،المجمد الثاني ،تنقيح الدكتورة
فوزية عبد الستار ،الطبعة الخامسة2016 ،م ،رقم  ،1088ص  1080و.1081
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المطمب الرابع
عدم كفاية التوقيع عمى األسباب دون المنطوق
قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن «لما كان من المقرر في قضاء ىذه المحكمة وعمى ما
جرى بو نص المادة  219من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي أنو يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم
أن تودع قمم كتاب المحكمة مسودتو المشتممة عمى أسبابو موقعاً عمييا من الرئيس والقضاة ،كما أن من
المقرر أنو إذا كانت تمك المسودة محررة عمى أوراق منفصمة ووقع اثنان من القضاة الذين أصدروا الحكم
عمى الصفحة األخيرة المتضمنة لمنطوق الحكم دون القاضي الثالث ،ترتب عمى ذلك بطالن الحكم بطالنًا
البين من األوراق أن الييئة التي أصدرت الحكم بعد أن تداولت فيو
متعمقاً بالنظام العام .لما كان ذلك وكان ّ
– بجمسة  2011/2/15كانت مشكمة من القضاة عبد الرحمن محمد اإلبراىيمي رئيساً وعضوية كل من

القاضيين .....وأن مسودة الحكم ُحررت عمى أوراق منفصمة وأن الصفحة األخيرة منيا وقعت من
القاضيين ......دون القاضي الثالث ......مما يعيب الحكم بالبطالن المتعمق بالنظام العام ويوجب
نقضو»( .)24
وفي حكم آخر ،قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو «لما كانت المادة  219من قانون
االجراءات الجزائية قد نصت عمى أنو يجب عمى المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قمم كتاب المحكمة
مسودتو المشتممة عمى أسبابو موقع عمييا من الرئيس والقضاة ويوقع عمى نسخة الحكم األصمية في أقرب
وقت رئيس المحكمة وكاتبيا ،وقد استقر قضاء ىذه المحكمة عمى أن مسودة الحكم ىي ورقة من أوراق
الدعوى التي يجب أن تشتمل عمى أسبابو ومنطوقو وعمى توقيع القضاة الذين أصدروه ،وال يكفي التوقيع عمى
األوراق المتضمنة لألسباب متى كانت منفصمة عن المنطوق ،بل يتعين التوقيع عمى المسودة المشتممة عمى
المنطوق ،واذا حرر الحكم عمى عدة أوراق – كما ىو الحال في الدعوى الماثمة – وجب التوقيع عمى الورقة
األخيرة منيا عمى األقل .أما إذا كانت األسباب والمنطوق قد حر ار عمى أوراق متصمة ،فإنو يكفي التوقيع من
( )24نقض أبو ظبي 12 ،أبريل ( 2011جزائي) ،الطعن رقم  193لسنة  2011س  5ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .84
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القضاة جميعًا في نياية المنطوق .لما كان ذلك ،وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيو أن مسودتو
المشتممة عمى أسبابو في صفحتو األخيرة المنفصمة والتي تضمنت منطوق الحكم فقط قد وقع عمييا اثنان من
القضاة الذين أصدروه وىما رئيس الدائرة وعضو اليمين ودون أن يوقع عمييا عضو اليسار ،وذلك بالمخالفة
لما أوجبتو المادة  219من قانون االجراءات الجزائية سالف االشارة الييا ،ومن ثم فإن الحكم المطعون فيو
يكون قد صدر باطالً بطالناً متعمقاً بالنظام العام بما يوجب نقضو واالحالة بغير حاجة لبحث أسباب
الطعن»( .)25

المطمب الخامس
مدى كفاية التوقيع عمى المنطوق دون األسباب
قضت محكمة النقض في إما ةر أبو ظبي بأنو «إذا حرر الحكم عمى عدة أوراق – كما ىو الحال في
الدعوى الماثمة – وجب التوقيع عمى الورقة األخيرة منيا عمى األقل .أما إذا كانت األسباب والمنطوق قد
حر ار عمى أوراق متصمة ،فإنو يكفي التوقيع من القضاة جميعًا في نياية المنطوق»( .)26

المطمب السادس
اختالف الييئة التي نظرت الدعوى عن الييئة التي أصدرت الحكم
قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو «حيث إن الفقرة الرابعة من المادة  128من قانون
اإلجراءات المدنية قد نصت عمى وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تالوة الحكم فإذا حصل
غير منو لواليتو وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم عمى أن يثبت ذلك في محضر الجمسة،
ألحدىم مانع ّ

كما أوجبت الفقرة األولى من المادة  130من ذات القانون أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرتو وتاريخ
( )25نقض أبو ظبي 30 ،أغسطس 2015م (جزائي) ،الطعن رقم  818لسنة  2015س  9ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .89
( )26نقض أبو ظبي 30 ،أغسطس 2015م (جزائي) ،الطعن رقم  818لسنة  2015س  9ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .89
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إصداره ومكان ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق بو،
ورتبت الفقرة الثالثة من ذات المادة عمى عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطالن الحكم ،وتمك
النصوص واجبة اإلعمال عمى األحكام الجزائية طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة األولى من قانون
البين من مطالعة
اإلجراءات الجزائية لخمو ىذا القانون من نص خاص في ىذا الشأن .لما كان ذلك وكان ّ

محضر جمسة المحاكمة أمام المحكمة االستئنافية  -بعد اإلحالة – المؤرخ  2016/01/12أن الييئة التي
سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتيا لمحكم فييا كان من بينيا القاضي يوسف العبيد في حين جاء بمحضر

جمسة النطق بيذا الحكم ومدونات الحكم ورود اسم القاضي أحمد بمغازي بدالً منو دون أن يثبت سبب ىذا
ال عمى السياق المار ذكره
التغيير سواء بمحضر الجمسة وفقًا لمقانون أو بالحكم ذاتو ،فإن الحكم يكون باط ً
فضالً عما جاء بمسودة الحكم من توقيع القاضي أحمد بمغازي عمييا ،وذلك لتعمق األمر بأسس المحاكمات
واصدار األحكام التي تتصل بالنظام العام وقد رتب القانون جزاء ا لبطالن لمخالفتيا ،ومن ثم يتعين نقض
الحكم المطعون فيو»( .)27

المطمب السابع
وجوب توقيع مسودة الحكم من الييئة التي نظرت الدعوى

قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن «لما كان من المقرر وفقاً لمفقرة الخامسة من المادة
األولى من قانون اإلجراءات الجزائية (أن تسري أحكام قانون اإلجراءات المدنية عمى ما لم يرد فيو نص
خاص في ىذا القانون) وكانت الفق ةر األولى من المادة  128من قانون اإلجراءات المدنية قد نصت عمى أن
( تكون المداولة في األحكام سرية بين القضاة مجتمعين وال يجوز أن يشترك فييا غير القضاة الذين سمعوا
المرافعة) ونصت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة عمى أنو (يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في
المداولة تالوة الحكم ،فإذا حصل ألحدىم مانع غير منو لواليتو وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم عمى أن
يثبت ذلك في محضر الجمسة) لما كان ذلك ،وكان الثابت من االطالع عمى محاضر جمسات محكمة
(  )27نقض أبو ظبي 30 ،مارس 2016م ،الطعن رقم  175لسنة  2016جزائي.
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االستئناف أ ن الييئة التي نظرت الدعوى وسمعت المرافعة بجمسة  2015/6/10وحجزتيا لمحكم كانت
مشكمة من القضاة ........رئيسًا .........و .........أعضاء .إال أن الييئة التي أصدرت الحكم بتاريخ
 2015/6/21كانت مشكمة من ........رئيساً .......و .......أعضاء وقد ورد في المالحظة المدونة في
ذيل الحكم أ ن الييئة التي حجزت القضية لمحكم وتداولت فييا ووقعت عمى مسودتيا مشكمة من
القاضي .......رئيساً وعضوية كل من القاضيين ......و .......وذلك خالفاً لما ىو ثابت في األوراق إذ أن
القاضي األستاذ .......لم يكن في عداد الييئة التي سمع ت المرافعة وحجزت الدعوى لمحكم وأن القاضي
أحمد بمغاري الذي سمع المرافعة وحجزت الدعوى لمحكم بحضوره لم يوقع مسودة الحكم .األمر الذي يثير
التباسًا شديدًا في شأن الييئة التي أصدرت ىذا الحكم وما إذا كانت ذات الييئة التي سمعت المرافعة وحجزت
الدعوى لمحكم .أم ىي ا لييئة التي وقعت مسودة الحكم أم ىي الييئة التي نطقت بالحكم بما يصم الحكم
بالبطالن المطمق المتعمق بالنظام العام لمخالفتو قاعدة جوىرية من القواعد األساسية المتعمقة بإصدار األحكام
وفقًا لممادتين  246و 222من قانون اإلجراءات الجزائية ،مما يتعين نقضو واإلحالة دون حاجة لبحث أوجو
الطعن المقدمة من الطاعن»( .)28

قضت محكمة النقض في إما ةر أبو ظبي بأنو «لما كان من المقرر وفقًا لنص المادتين  222و246
من قانون االجراءات الجزائية االتحادي ان تتصدى المحكمة من تمقاء نفسيا لألسباب المتعمقة بالنظام العام،
ومن بينيا المسائل المتعمقة بإجراءات التقاضي واصدار األحكام متى تعمقت بالحكم المطعون فيو ،وتوافرت
عناصر الفصل فييا .لما كان ذلك وكان من المقرر أنو ال يجوز أن يصدر الحكم من غير القاضي الذي
سمع المرافعة واال بطل بطالناً مطمقاً متعمقاً بالنظام العام .مما تتصدى لو ىذه المحكمة من تمقاء نفسيا .لما
كان الثابت من محاضر جمسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدعوى نظرت بجمستي 2012/9/12
و 2012/10/4أمام القاضي ........الذي سمع المرافعة وحجزىا لمحكم بجمسة  .2012/10/8وفي ىذه
الجمسة االخيرة صدر الحكم من القاضي .......كما ذكر في ديباجة الحكم وبمحضر الجمسة .لما كان ذلك،
وكان البين مما سبق أن القاضي الذي أصدر الحكم ليس ىو القاضي الذي سمع المرافعة وحجز الدعوى
( )28نقض أبو ظبي 15 ،نوفمبر 2015م (جزائي) ،الطعن رقم  736لسنة  2015س  9ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .134
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ال بطالنا مطمقًا متعمقًا بالنظام العام لخرقو قاعدة أساسية من قواعد
لمحكم ،فإن الحكم االبتدائي يكون باط ً
النظام القضائي واصدار األحكام الذي تقضي بو المحكمة من تمقاء نفسيا ،واذ أيد الحكم المطعون فيو ىذا
الحكم الباطل وبني عمى أسبابو ،وأحال إليو دون أن يفطن ليذا البطالن ،فإن البطالن يطولو بدوره ،بما
يتعين معو نقض الحكم المطعون فيو واإلحالة»( .)29

المطمب الثامن
اختالف الييئة التي وقعت المسودة عن ىيئة النطق بالحكم

قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأنو «لئن كان من المقرر أنو يجب أن يحضر القضاة
الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم جمسة النطق بو إال أن يكون قد حصل مانع
ألحدىم غير منو لواليتو فيمزم لسالمة الحكم أن يكون ىذا القاضي قد وقع عمى مسودتو وأن يثبت ذلك في
محاضر جمساتو وصورة الحكم األصمية ،لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيو
ومحاضر وجمساتو ان الييئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى لمحكم وأصدرتو بعد أن تداولت فيو
ووقعت مسودتو كانت مشكمة من القضاة .......رئيساً وعضوية كل من القاضيين .......و ،.........وأن
الييئة التي نطقت بو عمنًا بجمسة  2010/7/27كانت مشكمة من القاضي سيد أحمد عبد البصير رئيسًا
وعضوية القاضيين ........وقد أثبت ذلك بمحضر جمسة النطق بالحكم ونسختو األصمية مما يكون معو
الحكم المطعون فيو وقد صدر عمى ىذا النحو سميماً مطابقاً لمقانون مب أًر من البطالن ،ويكون النعي في غير
محمو خميقًا برفضو»( .)30

( )29نقض أبو ظبي 22 ،أبريل ( 2013جزائي) ،الطعن رقم  6لسنة  2013س  7ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .72

( )30نقض أبو ظبي 28 ،فبراير ( 2011جزائي) ،الطعن رقم  746لسنة  2010س  5ق .أ ،مجموعة األحكام ،رقم .44
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المبحث السادس
استشراف مستقبل دوائر الخبراء
نادرة ىي الدراسات االستشرافية في مجال القانون .إذ يغمب عمى الدراسات القانونية إحدى نواح
ثالث :الناحية التحميمية ،وتبحث في القانون كما ىو في الوقت الحاضر ،وتحمل عناصره ،متأثرة بقانون البيئة
والجيل .والناحية المقارنة ،وىي ال تقف عند قانون معين ،وال تتأثر ببيئة محددة ،بل تقارن القوانين بعضيا
بالبعض اآلخر ،وتستخمص من ىذه المقارنة قواعد تتمشى عمى كل القوانين .والناحية التاريخية ،وىي تتعقب
القانون في مراحل تطوره ،وتتبعو في تنقمو من جيل إلى جيل ،فتسجل قواعد نشوئو ونموه وتطوره( .)31
ومع ذلك ،فقد أدرك بعض الفقو أىمية الدراسات االستشرافية في عمم القانون ،فقاموا ببعض
المحاوالت الستشراف المستقبل بشأن موضوعات معينة(  .)32كذلك ،بدأت تظير بعض الدراسات القانونية
االستشرافية التي تتناول اإلشكاليات ذات الصمة بالثورة الصناعية الرابعة .ويمكن التنبؤ بزيادة حجم الدراسات
االستشرافية في مجال القانون في األعوام القميمة القادمة ،وذلك بفعل التطورات التي يشيدىا العالم فيما يسمى
الثورة الصناعية الرابعة ،وما تتطمبو ىذه التطورات من ضرورة استشراف المستقبل بشأن اإلشكاليات القانونية
التي يمكن أن تقترن بيا أو تترتب عمييا(  .)33كذلك ،نعتقد أن الدراسات االستشرافية في مجال القانون ستزداد
في السنوات القميمة القادمة بفعل العولمة وتأثيرىا عمى النظم القانونية الوطنية.

( )31راجع :د .عبد الرزاق أحمد السنيوري ود .أحمد حشمت أبو ستيت ،أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون ،مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر ،القاىرة1950 ،م ،ص .1

( )32راجع عمى سبيل المثال :د .محمد كامل عبيد ،نظرية الدولة ،مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ،طبعة 2006م ،ص 573
وما بعدىا .راجع أيض ًا :كتابنا بعنوان «القوانين الجنائية الخاصة »  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األولى،

( ) 33راجع عمى سبيل المثال :د .ىمام القوصي ،إشكا لية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت (تأثير نظرية «النائب
اإلنساني » عمى جدوى القانون في المستقبل) – دراسة تحميمية استشرافية في قواعد القانون المدني األوربي الخاص بالروبوت،
مجمة جيل البحث العممي – مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة – العدد  25مايو  ،2018ص  77وما بعدىا.
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وفيما يتعمق بالموضوع الذي نحن بصدده ،وبالنظر لحداثة التجربة ،يبدو سائغًا توقع خضوع األحكام
المنظمة لدوائر الخبراء لمعديد من التعديالت في المستقبل القريب .ونعتقد أن ازدواجية وثنائية المسودة ونسخة
الحكم ستختفي ،بحيث يتسق الحكم المقرر بالنسبة لدوائر الخبراء مع الحكم العام الوارد في الالئحة التنظيمية
لمقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون اإلجراءات المدنية .كذلك ،نعتقد من المرجح أن تجد
المادة  186من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي حظيا من التطبيق لصالح دوائر الخبراء ،بحيث يمكن أن
يطمب األطراف نظر النزاعات الخاصة بيم أمام ىذه الدوائر.
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خاتمة
تناولنا في ىذه الدراسة « الدوائر القضائية المشكمة من قضاة وخبراء أو دوائر الخبراء ،المستحدثة
بموجب المادة  30مكرر من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي» .وقد تبين لنا عبر صفحات ىذا البحث
مدى األىمية التي يحظى بيا ىذا الموضوع ،وذلك بالنظر لحداثة نشأة ىذه الدوائر ،وند ةر الدراسات الفقيية
وعدم وجود أحكام قضائية يمكن أن يستعان بيا في تجمية الغموض الذي قد يكتنف النصوص القانونية
المنظمة ليذه الدوائر.
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