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ملخ�ص بحث

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، اأما بعد: 
االأتعاب،  تقدير  عند  الق�ساة  لدى  وا�سحاً  اإ�سكااًل  املحاماة  اأتعاب  تقدير  في�سّكل 
كان  ولذا  عادلة؛  اأتعاب  على  االتفاق  حماولة  عند  وعمالئهم  املحامني  لدى  وكذلك 
من املنا�سب حماولة روؤية ما لدى الدول االأخرى من جتارب يف تقدير هذه االأتعاب؛ 
ويقدم هذا البحث روؤية من منطلق النظام ال�سعودي والقانون االأمريكي. فاأما النظام 
بالعقد، واإما عن طريق املحكمة  اإما  اأتعاب املحاماة تقدر  اأن  فاإنه ن�ض على  ال�سعودي 
فاإنها  التقدير  املوؤثرة يف  العوامل  واأما  احلاالت.  من  اخلربة يف عدد  باأهل  وباال�ستعانة 
اأربعة عوامل، وهي: اجلهد املبذول من املحامي وفقاً للعرف، والنفع الذي عاد للموكل 
الطرفني.  بني  املعقود  واالتفاق  الق�سية،  بلغتها  التي  واملرحلة  املحامي،  عمل  ب�سبب 
اأن  للمحكمة على  العوامل  تقدير هذه  املحاماة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  اأرجعت  وقد 
من  اأو  املحاكم  يف  يعملون  الذين  اخلربة  اأهل  طريق  عن  االأتعاب  هذه  حتديد  يكون 

املتخ�س�سني خارجها.
واأما يف القانون االأمريكي فاإن هناك طريقتني للتعاقد بني املوكل واملحامي: اأوالهما 
 Lodestar ”والثانية ما ي�سمى بطريقة “لود�ستار ،Contingency Fees االأجرة امل�رشوطة
حتديد  على  تقوم  اإذ  االأمريكية؛  املحاكم  عند  عدالة  االأك��رث  الطريقة  وهي   Method
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املنطقة  ذات  يف  املحامي  اأجرة  يف  �رشبه  ثم  العمل  يف  املحامي  ق�ساه  الذي  الوقت 
لنف�ض اخلدمة واملهارة القانونية املقدمة. ولتطبيق هذه الطريقة فقد جعلت املحكمة اثني 
املبذول، وِجّدة  الوقت واجلهد  اأتعاب املحامي وهي:  تقدير  ي�ساعد على  ع�رش معياراً 
الق�سية و�سعوبتها، واملهارات القانونية املتطلبة الأداء اخلدمة القانونية ب�سكل منا�سب، 
وحرمان املحامي من ق�سايا اأخرى ب�سبب قبول هذه الق�سية، وقيمة االأجرة يف �سوق 
املحاماة املحلي لذات اخلدمات القانونية، ومبلغ الق�سية والنتيجة امل�ستح�سلة، والقيود 
والقدرات، وكون  وال�سمعة،  الطرفني وطوله، واخلربة،  بني  التعامل  الزمنية، وطبيعة 
االأجرة م�رشوطة اأو مقطوعة، وعدم الرغبة يف الق�سية، واالأتعاب املماثلة املمنوحة من 

املحكمة.
معقولة  املحامي  اأتعاب  تكون  اأن  وجوب  على  يتفقان  الق�سائيني  النظامني  وكال 
النظر  بغ�ض  الق�سية،و  ناظر  هو  واملعقولية  العدالة  يحدد هذه  من  اأن  وعلى  وعادلة، 
عن التنوع يف العوامل لدى النظامني، فاإن العامل املهم هو �سعر ال�سوق العادل الذي 

يفرت�ض – على االأقل نظرياً – اأن يكون مبنياً على العوامل االثني ع�رش اأو جزء منها.
واأما من حيث الفقه االإ�سالمي فهناك اأكرث من خم�سة ع�رش عاماًل موؤثراً يف تقدير 
جوانب  يف  وتنفرد  االأمريكي  اأو  ال�سعودي  النظام  مع  بع�سها  يف  تت�سابه  املثل  اأجرة 
اأخرى، والعوامل هي: العرف، وتقومي املقيمني واأهل اخلربة، وتاأثري رغبات النا�ض، واأال 
يزيد عن االأجر امل�سمى عند احلنفية، واأن يكون عليه عمل االأكرث، واأن يكون التقدير 
حال العمل على االأرجح، واختالف الزمان واملكان واالأحوال، ون�سبة االإجناز، وحجم 
العر�ض والطلب، وقلة احلاجة وكرثتها، واأحوال املعاو�ض، وطبيعة العو�ض، والقدرة 
على ت�سليم اخلدمة، واختالف �سفات اخلدمة، واختالف حال مقدم اخلدمة وامل�ستفيد.

وباخت�سار فقد ُعني هذا البحث مبناق�سة العوامل املوؤثرة يف تقدير اأتعاب املحاماة 
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اأبرزت  يف مقارنة بني النظامني ال�سعودي واالأمريكي يف �سوء الفقه االإ�سالمي. وقد 
يف هذا البحث جوانب الت�سابه واالختالف بينها. وخال�سة االأمر اأن العوامل املذكورة 
يف كال النظامني مهما تنوعت فاإن مردها يف نهاية املطاف اإلى العرف فهو احلاكم على 
تاأثريها يف تقدير اأتعاب املحاماة، غري اأن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة 

توؤثر فيه.
واهلل اأعلم و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني،،
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، اأما بعد: 
مع توجه  الكثريون، خ�سو�ساً  اإليها  التي يحتاج  املهن احلرة  املحاماة من  فاإن مهنة 
الكثري اإلى احل�سول على ا�ست�سارات قانونية �سابقٍة لن�سوء العالقات القانونية، وتوكيل 
املحامني عند ن�سوء النزاعات اأياً كان ال�سبب، باالإ�سافة اإلى ت�سعب االأنظمة واللوائح، 

و�سعوبة متابعة ما ي�ستجد منها وما يتغري من قبل غري املتخ�س�ض.
ويكون االأمر وا�سحاً عند حتدد هذه االأتعاب م�سبقاً باالتفاق ال�سفهي، اأو املكتوب بني 
املحامي وموكله وب�سكل ال لب�ض فيه)))، ولكن االأمر ال يكون كذلك يف بع�ض احلاالت التي ال 
يكون فيها اتفاق م�سبق، اأو يكون االتفاق باطاًل، اأو يكون هناك خالف يف تف�سري ما يت�سمنه 
الطرفني  اأحد  اأو يف حالة موت  الطرفني،  بني  عليه  اُتفق  ما  اأو خالف يف عدالة  االتفاق، 
وح�سول النزاع بني الورثة والطرف االآخر. ففي هذه احلاالت وما ماثلها فاإن املحكمة – 

بناء على طلب املحامي اأو املوكل اأو ورثة اأحدهما – تقوم بتقدير اأتعاب املحامي)2).
ويف هذا البحث �ساأ�ستعر�ض العوامل املوؤثرة يف تقدير اأتعاب املحامي وفقاً الأحكام 
القانون  وبني  بينه  املقارنة  منهج  متخذاً  التنفيذية،  والئحته  ال�سعودي  املحاماة  نظام 

االأمريكي.

))) املادة 26 ))) من نظام املحاماة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/8) وتاريخ 22/7/28))ه� والئحته التنفيذية.
)2) املادة 26 و املادة 28 من نظام املحاماة والئحته التنفيذية.
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املبحث الأول
تقدير اأتعاب املحامي يف النظام ال�صعودي

ن�ض نظام املحاماة ال�سعودي على اأن اأتعاب املحاماة تقدر اإما بالعقد، واإما عن طريق 
املحكمة باال�ستعانة باأهل اخلربة يف عدد من احلاالت: 

الأولى: 
عندما ال يكون هناك عقد يحدد االأجرة بني الطرفني))).

الثانية: 
عندما يكون العقد خمتلفاً فيه اأو باطاًل))).

الثالثة: 
اإذا بطل التوكيل بفقد املحامي االأهلية ال�رشعية قبل اإنهائه ما وكل فيه))).

الرابعة: 
اإذا عزل املوكل حماميه ب�سبب م�رشوع قبل اإنهاء ما وكل فيه)6).

اخلام�صة:
 اإذا مت عزل، اأو منع املحامي من غري جهته، اأو جهة موكله قبل اإنهاء ما وكل فيه)7).

ال�صاد�صة: 
اإذا تخلى املحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى ب�سبب م�رشوع)8).

باتفاق يعقده مع موكله، فاإذا مل يكن  اأتعاب املحامي وطريقة دفعها  املادة 26 من نظام املحاماة: »حتدد   (((
هناك اتفاق اأو كان االتفاق خمتلفًا فيه اأو باطاًل قدرتها املحكمة التي نظرت يف الق�سية عند اختالفهما، 
بناًء على طلب املحامي اأو املوكل مبا يتنا�سب مع اجلهد الذي بذله املحامي والنفع الذي عاد على املوكل«.

))) املادة 26 من نظام املحاماة.
))) املادة 26/) )اأ) من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة.

)6) املادة 26/) )ب) من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة.
)7) املادة 26/) )ج) من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة.
)8) املادة 26/) )د) من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة.
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ال�صابعة: 
وفاة املوكل واختالف املحامي والورثة يف االأتعاب)9).

الثامنة: 
وفاة املحامي واختالف الورثة واملوكل يف االأتعاب)0)).

عوامل التقدير: 
ن�ض نظام املحاماة والالئحة التنفيذية على اأربعة عوامل عند التقدير ينبغي للمحكمة 

املخت�سة اأن تاأخذها بعني االعتبار وهي كالتايل: 

اأوًل: اجلهد املبذول من املحامي)))): 

اإطار  داخاًل يف  يكون  اأن  بد  فال  ب�سكل كامل  االعتبار  يوؤخذ هذا اجلهد يف  ولكي 
اجلهد املعقول املعتاد؛ اإذ ال ي�ستحق املحامي اأجرة زائدة على عمل بذل فيه جهداً اأكرب 
ال حتتاجه الق�سية، كما ال ي�ستحق املحامي اأجرة زائدة على اإنفاقه م�رشوفات وتكاليف 
ال ت�ستدعيها احلال. فلو كانت الق�سية ميكن اأن ت�ساغ لوائحها ومذكراتها من قبل حماٍم 

)9) املادة 28/) )اأ) من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة. »يف حالة وفاة املحامي وعدم اتفاق الورثة واملوكل على 
حتديد االأتعاب تقدر املحكمة التي نظرت يف الق�سية اأتعابه يف �سوء اجلهد املبذول والنفع الذي عاد على املوكل 
واملرحلة التي بلغتها الق�سية واالتفاق املعقود. 28-)- ي�سرى ما ذكر يف املادة على ما يلي: اأ - اإذا تويف املوكل 
قبل اإنهاء املحامي ملا وكل فيه، ما مل يتفق ورثة املوكل مع املحامي على اال�ستمرار يف الق�سية. ب - اإذا كان يف 
اأو  اأ�سهر وتعذر معرفة مكانه  اأو غيابه مدة تزيد على ثالثة  الورثة غري مكلف. 28-2- يف حالة وفاة املحامي 
اأو مبالغ لدى املحامي يف  اأوراق  اأو  له من �سندات  املطالبة لدى املحكمة املخت�سة مبا  فللموكل  اإقامته  عنوان 
مقر مزاولته املهنة اأو فرعه اأو يف ح�ساب له باأحد البنوك اأو ال�سركات امل�سرفية اأو جهة اأخرى. 28-)- يق�سد 
بالق�سية الواردة يف املواد )28، 27، 26) من النظام: الق�سية االأ�سلية التي توكل املحامي فيه عن موكله. 28-)- 
للمحكمة املخت�سة بنظر ق�سية االأتعاب اال�ستناد يف تقديرها على غري ما ذكر يف هذه املادة ويف املادة )26) من 
النظام اإذا راأت االأخذ به. 28-)- نظر ق�سايا اأتعاب املحامني من اخت�سا�ض املحاكم، وتنظر من القا�سي الذي 
نظر الق�سية االأ�سلية؛ اأما اإذا كان قد مت نظر الق�سية االأ�سلية يف جهة اأخرى غري املحاكم فتنظر ق�سية االأتعاب 

ح�سب االخت�سا�ض النوعي للمحاكم الوارد يف نظام املرافعات ال�سرعية«.
)0)) املادة ال�سابقة.

)))) املادة 26 من نظام املحاماة.
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اأكرث لو  اأجرة  اأن ي�ستحق املحامي  واحد واآخر يراجع ويدقق معه؛ فلي�ض من املنطقي 
عنّي يف الق�سية فريقاً من املحامني ال ت�ستدعيه الق�سية، وكذلك كما لو كّلف املحامي 
م�ست�ساريه بالعمل االإ�سايف خارج الدوام وباأجرة اإ�سافية مع اأن العمل لي�ض م�ستعجاًل. 
وقد يكون اجلهد املتفق عليه وا�سحاً واالأجرة مقابله حمددة، غري اأنه يطراأ على العمل 
العميل ذات عالقة  اأعمال غري ذات عالقة يظنها  باإ�سافة  التعاقد  نطاق  ما يخرجه عن 
ويقبلها املحامي ثم يطالب بها، اأو وجود �سعوبات اأو اأعمال اإ�سافية يتنازع الطرفان يف 

دخولها حتت االتفاق.

ثانيًا: النفع الذي عاد على املوكل)2)): 

اأياً كان هذا النفع، �سواء كان مادياً اأو معنوياً. والنفع ال يقت�رش على مكا�سب يحققها 
ب�سبب عمل املحامي،  العميل  التي توقاها  العميل فح�سب، بل ي�سمل كذلك اخل�سائر 
فلو كان العميل مطالباً مبائة مليون، ولكن ب�سبب جهد املحامي فاإنه مل يحكم عليه اإال 
بخم�سني مليوناً، فاإنه ال ميكن للعميل اأن يحتج باأن املحامي ال ي�ستحق �سيئاً؛ الأنه مل يربح 

الق�سية؛ اإذ اإنه قد انتفع من جهد املحامي بتخفي�ض اخل�سارة.

ثالثًا: املرحلة التي بلغتها الق�ضية)))): 

وهذا عامل موؤثر كذلك يف تقدير االأتعاب غري اأنه ال يجب اأن يكون هو العامل 
اأن  اأن احلاالت يجب  منه. كما  تاأثرياً  اأكرث  والثاين  االأول  العاملني:  اإن  اإذ  االأ�سا�ض؛ 
تدر�ض ب�سكل م�ستقل؛ اإذ تختلف الق�سايا ح�سب طبيعتها فقد ي�ستلم املحامي الق�سية 
ل�سالح  الق�سية  م�سار  غرّي  يكون  اأنه  اإال  فيها  كبرياً  يبذل جهداً  وال  اآخرها  وهي يف 

)2)) املادة 26 من نظام املحاماة.

)))) املادة 28 من نظام املحاماة.
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موكله. كما اأن ا�ستالم الق�سايا يف مراحلها االأخرية قد يكون اأ�سعب من ا�ستالمها 
يف بداياتها؛ اإذ يكون املحامي مكّباًل باأخطاٍء �سابقة ملوكله اأو ملحاميه ال�سابق فيكون 

جهده اأ�سعب.

رابعًا: التفاق املعقود)))): 

عليه  ن�ست  ملا  وفقاً  االأتعاب  تقدير  يف  احلا�سم  العامل  يكون  قد  العامل  وهذا 
اإرادة طرفيه وعن  العقد معرّب عن  اإن  اإذ  النظام))))؛  ال�ساد�سة والع�رشون من  املادة 
ر�ساهما، غري اأنه ميكن اأن يطعن العميل يف العقد ب�سبب غنٍب، اأو تدلي�ٍض، اأو نحو 
ذلك من امل�سّوغات التي ت�ستدعي اأن تعيد املحكمة النظر فيه مبا يحقق العدالة. كما 
ميكن من جهة اأخرى اأن يطلب املحامي تعديل االأجرة بالزيادة عما هو متفق عليه 
عندما يزيد نطاق العمل عن النطاق املتفق عليه، اأو عندما يكون هناك عقبات مل 
تكن متوقعة اأو مل ي�رشح بها العميل اأدت لزيادة العمل اأو تاأخريه فللمحكمة زيادة 
االأجرة اإن راأت ذلك اأقرب للعدالة. وقد يكون االتفاق وا�سحاً و�رشيحاً فيما لو 
مت العمل على وجهه املتفق عليه، غري اأن االإ�سكالية تاأتي من اإنهاء العقد من اأيٍّ من 
الطرفني قبل حتقيق الهدف املن�سود، فيكون النزاع حينئٍذ على مقدار اال�ستحقاق 

مقابل ما مت اأداوؤه.
هذه  حتديد  يكون  اأن  على  للمحكمة  العوامل  هذه  تقدير  الالئحة  اأرجعت  وقد 
االأتعاب عن طريق اأهل اخلربة)6)). والواقع الق�سائي ي�سهد ب�سعف اأداء اأهل اخلربة مما 
يوؤدي اإلى حيف وا�سح �سد بع�ض االأطراف يف كثرٍي من الق�سايا؛ ب�سبب �سعف تاأهيل 

)))) املادة 28 من نظام املحاماة.

)))) املادة 26 من نظام املحاماة.
)6)) املادة 26 ))) من نظام املحاماة والئحته التنفيذية »يكون تقدير اأتعاب املحامي من اأهل اخلربة يف ذلك، 

وباأمر املحكمة املخت�سة بنظرها«.
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هوؤالء اخلرباء؛ وب�سبب بُْعدهم عن الواقع العملي. وعلى كٍل فاإنه يجب على القا�سي 
اأ�رشار ال�سناعة على  اإذ دائماً ما تخفى كثرٌي من  باأهل اخلربة يف املحاماة؛  اأن ي�سرت�سد 
اأهل اخلربة العاملني يف املحكمة والذين يحّكمون يف كل م�ساألة من احل�سانة والنفقة، 
وحتى اأ�سعب الق�سايا واأعقدها. و�سوؤال اأهل اخلربة من املحامني متاٌح وفقاً لأحكام 
نظام املحاماة؛ اإذ اإن ) اأهل اخلربة( ت�سمل العاملني يف املحاكم وغريهم)7)). فعلى �سبيل 
ال�سغرية  فاملكاتب  املحاماة؛  مكتب  نوع  باختالف  تختلف  املحامني  اأجرة  فاإن  املثال، 
الكبرية  املكاتب  تتعامل  حني  يف  املقدمة،  والدفعة  امل�رشوطة  باالأجرة  تتعامل  ما  دائماً 
بالدفعة املقدمة واالأجرة امل�رشوطة، واأحياناً بعدد ال�ساعات املنجزة التي ترتاوح االأجرة 
فيها تراوحاً كبرياً ي�سل اإلى ثالثة اأ�سعاف كما لو قام بالعمل �رشيك يف املكتب اأو قام به 
حماٍم يف �سنواته االأولى. فعلى �سبيل املثال تبلغ قيمة �ساعة ال�رشيك يف بع�ض املكاتب 
3000 ريال فيما قيمة �ساعة املحامي اجلديد بحدود 700 ريال. ويف ق�سية من الق�سايا، 
الق�سية يعد مبلغاً  9% من مبلغ  ن�سبة  ا�سرتاط  اأن  الريا�ض  العامة يف  حكمت املحكمة 

معقواًل بناء على راأي اأهل اخلربة)8)).
غري  اأخ��رى  عوامل  اأي  يف  النظر  يف  اأك��رب  حرية  املحكمة  الالئحة  منحت  وقد 
املن�سو�ض عليها اإذ ن�ست املادة الثامنة والع�رشون على اأنه »للمحكمة املخت�سة بنظر 
ق�سية االأتعاب اال�ستناد يف تقديرها على غري ما ذكر يف هذه املادة ويف املادة )26( 
للمحكمة  لتعطي  ذلك؛  يف  الالئحة  ل  تف�سّ ومل  به«)9))،  االأخذ  راأت  اإذا  النظام  من 
جمااًل اأو�سع يف اعتبار العوامل املوؤثرة التي قد تختلف باختالف الق�سايا والظروف 

امل�ساحبة لها.

)7)) املادة 26 ))) من نظام املحاماة والئحته التنفيذية.
)8)) املحاماة يف الفقه االإ�سالمي، د. بندر اليحيى، الريا�ض، دار التدمرية، الطبعة االأولى )27))ه�)، �ض)86.

)9)) املادة 28 الفقرة ))) من نظام املحاماة.
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املبحث الثاين
تقدير اأتعاب املحامي يف القانون الأمريكي

 
عن  م�ستقلة  املحامي  باأتعاب  احلكم  ح��االت  يف  اأن��ه  اإل��ى  االإ���س��ارة  حت�سن 
احلكم بالتعوي�ض يف الق�سية، فاإنه ل ي�سرتط التنا�سب بني ما ُحّقق وبني اأتعاب 
املحامي، بل العربة بعمل املحامي الفعلي. فعلى �سبيل املثال لو كان عدد �ساعات 
يحكم  فاإنه  ريال   500 �ساعة  كل  مقابل  واأجرته  عمل  �ساعة   20 الفعلية  املحامي 
فقط)20).  ريال   5.000 به  املحكوم  املبلغ  كان  لو  حتى  ريال   10.000 مببلغ  له 
نف�سه يف  ميّثل  اإن كان  للمحامي  اأجرة  اأي  االأمريكية ال حتت�سب  املحاكم  اأن  غري 
ق�سية خا�سة به))2)؛ فلو اأنفق املحامي من وقته 10 �ساعات تكلفتها 5.000 ريال 
لق�سيته، فاإنه ال يحكم له ب�سيء من ذلك؛ ويف راأيي اأن ذلك مناٍف للعدالة؛ اإْذ اإن 
عمله ولو كان ل�سالح نف�سه قد منعه من قبول عمٍل اآخر لعميل اآخر مما فّوت عليه 
فر�سة ت�ستحق التعوي�ض مقابلها. وفيما يلي طريقتان الحت�ساب اأتعاب املحامي 

وفقاً للقانون االأمريكي: 

Contingency Method :الفرع الأول: طريقة الأجرة امل�ضروطة

ومبوجب هذه الطريقة فاإن العميل يدفع للمحامي ما اُتفق عليه اإن كانت النتيجة كما 

 Yohay v. Alexandria Employees Credit Union, 827 F.2d 974 (4th :20) انظر ق�سية(
بع�ض  اإن  حيث  �سروريًا؛  لي�ض  امل�ستح�سل  للمبلغ  املحامي  اأتعاب  تنا�سب  اإن  )املحكمة:   (Cir. 1987
الق�سايا ال يكون فيها التعوي�ض جمزيًا مما يوؤدي اإلى عزوف املحامني عن قبول ذلك النوع من الق�سايا).

 Hawthorne v. Citicorp Data Sys., 216 F. Supp. 2d 45, 50-51 ق�سية:  انظر   (2((
E.D. N.Y). )املحكمة: يف اأحكام كثرية، من �سمنها اأحكام املحكمة العليا، فاإن املرتافع عن نف�سه حتى 

لو كان حماميًا فاإنه ال ي�ستحق اأتعاب املحامي اإذا كان ميثل نف�سه).
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اتفق الطرفان عليها)22). وهذه الأجرة قد تكون ن�سبة مئوية من املبلغ امل�ستح�سل �سواٌء 
كان ذلك بحكم ق�سائي اأو ب�سلح بني الطرفني))2). وقد تكون هذه الن�سبة مقابل ما وّفره 
العميل على نف�سه ب�سبب هذه اخلدمات التي قدمها املحامي وت�سمى ب� »االأجرة امل�رشوطة 
املعكو�سة«؛ كما لو مل يربح العميل �سيئاً ولكنه مل يحكم عليه بدفع تعوي�سات مادية، اأو 
حكم عليه بدفع تعوي�سات كان �سيدفع اأكرث منها لو مل يوكل هذا املحامي))2). ويكتنف 
هذه الطريقة خطر عدم احل�سول على اأي مبالغ يف بع�ض احلاالت كما لو خ�رش املحامي 
الق�سية. وعلى كٍل فيجب على املحامي اأن يف�سح للمحكمة من البداية طريقة اتفاقه مع 
عميله؛ اإذ قد يرتتب على عدم الإف�ساح م�سادرة املحكمة لأتعاب املحامي امل�رشوط))2). 
وعلى كٍل فاإن املحاكم االأمريكية تطبق طريقة »لود�ستار« Lodestar Method حتى مع 

وجود اتفاقية االأجرة امل�رشوطة)26).

 :»Lodestar Method« الفرع الثاين: طريقة لود�ضتار

وهذه الطريقة هي الطريقة االعتيادية الحت�ساب اأتعاب املحامي؛ اإذ تقوم على حتديد 
الوقت الذي ق�ساه املحامي يف العمل ثم �رشبه يف اأجرة املحامي يف ذات املنطقة لنف�ض 

)22) انظر ق�سية: )Burlington v. Dague, 505 U.S. 557, 560-61 (1992 )املحكمة: اإن االأجرة 
االأجرة  تكون  االثنتني.  اأو مزيجًا من  اأو م�سروطة  تكون حمددة  اأن  اإما  التقا�سي  القانونية يف  للخدمات 
حمددة اإذا كانت االأجرة �ستدفع بغ�ض النظر عن نتيجة التقا�سي، وتكون م�سروطة اإذا كان االلتزام بالدفع 

مبنيًا على نتيجة معينة مرادة).
))2) انظر: القواعد النموذجية لل�سلوك املهني مع التعليق، منظمة املحامني االأمريكيني، الطبعة: ال�ساد�سة، �ض80 
 AMERICAN BAR ASSOCIATION, ANNOTATED MODEL.»((( )اأ)   (.( »القاعدة 
.RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT, Rule 1.5 (a) (1) (6th edition) at 80

))2) املرجع ال�سابق.

))2) املرجع ال�سابق.
Bryant v. TRW, Inc. 689 F.2d 72, 80 (6th Cir. 1982) )املحكمة:  انظر ق�سية:   (26(
لقانون  وفقًا  املفرت�ض  اأن  يزعم  عليه  املدعى  ولكن  ال�ساعة،  قيمة  اأ�سا�ض  على  املحامي  اأجرة  احت�سبت 

االإبالغ االئتماين العادل ح�ساب االأجرة امل�سروطة، ولكننا نرف�ض هذا الزعم..).
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اخلدمة واملهارة القانونية املقدمة)27). وهذه الطريقة غالباً ما تكون عادلة اإال اإن قدم اأحد 
الطرفني م�سوغات مقنعة تقت�سي تغيري ال�سعر زيادة ونق�ساً)28). ويجب على املحكمة اأن 
تاأخذ يف االعتبار معقولية الوقت الذي ا�ستغرقه املحامي وكذلك معقولية �سعر ال�ساعة)29).

وللمحاكم االأمريكية اجتاهان يف تطبيق هذه الطريقة: Johnson اأو Lindy II. )0)) فاأما 
طريقة ))))Lindy IIفاإنها املحكمة تطبق الطريقة على ظاهرها ب�رشب عدد ال�ساعات بقيمة 
 Johnson ال�ساعة املعقولة يف ال�سوق املماثل للخدمة القانونية املماثلة)2)). واأما طريقة
فاإنها تت�سمن اثني ع�رش عاماًل يجب النظر فيها اأو فيما ينطبق منها لتقدير االأجرة العادلة. 

 Hawthorne v. Citicorp Data Sys., 216 F. Supp. 2d 45 (E.D.N.Y. :27) انظر ق�سية(
فاإن الر�سوم املعقولة للمحامي حتت  “الت�سريعي”  2002) )املحكمة: نظرًا للقانون وتاريخه التنظيمي 
قانون 988) يجب اأن حتت�سب وفقًا لل�سعر ال�سائد يف نف�ض املنطقة). انظر كذلك: قانون االإبالغ االئتماين 
 NATIONAL CONSUMER (العادل، مركز قانون حماية امل�ستهلك، الطبعة: ال�سابعة، �ض)0) )0)20م

.LAW CENTER, FAIR CREDIT REPORTING (7th ed. 2010).at 504
 Pennsylvania v. Del. Valley Citizens› Council for Clean Air, 483 :28) انظر ق�سية(
املبذول حتت طريقة  واجلهد  للوقت  الدفع  اإن  )املحكمة:   (U.S. 711, 728 and 730 (1987
اإال  اأن ال ينظر فيها  اأنه ال�سعر العادل، واأما الزيادة خلطر عدم الدفع فينبغي  Lodestar يفرت�ض فيه 
يف حاالت ا�ستثنائية تقت�سي زيادة االأجرة مدعمة باالأدلة ووفقًا ملا تراه املحكمة... ولذلك نراه مرغوبًا 
ومنا�سبًا تطبيق القانون مبا يقت�سي اأن املحكمة االبتدائية اإذا راأت �سرورة رفع االأجرة لوجود خطر عدم 
 Blum :النجاح يف جزئية معينة فاإنه ميكن ذلك مبا ال يتجاوز – كقاعدة عامة – الثلث) وانظر ق�سية
v. Stenson, 465 U.S. 886, at 888 (1984) )املحكمة: ميكن الزيادة يف ق�سية معينة اإذا 

دعت احلاجة لذلك).
 (Ursic v. Bethlehem Mines, 719 F.2d 670, 676 (3d Cir. 1983 انظر ق�سية:   (29(
)املحكمة: هذه املعادلة تقرتح ا�ستف�سارًا تواأميًا يف معقولية االأجرة: اأجرة معقولة بال�ساعة، وحتديد ما اإذا 

كان عدد ال�ساعات يف الق�سية معقواًل).
جملة  روبن،  ريت�سارد  امل�ستهلك،  ائتمان  حلماية  االحتادي  القانون  حتت  املحامي  باأتعاب  احلكم  انظر:   ((0(
 Richard J. Rubin, The Award of Attorneys’ Fees ���ض8)).  البنكي، )982))  القانون 
 under the Federal Consumer Credit Protection Act, 99 BANKING L.J. 512,

.(518 (1982
 Lindy Bros. Builders v. Am. Radiator & Standard Sanitary Corp., :انظر ق�سية ((((

.(540 F.2d 102 (3d Cir. 1976
)2)) انظر: احلكم باأتعاب املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض8)).
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 Lindy II ويرى بع�ض الكّتاب اأن التعار�ض بينهما �سكلي؛ اإذ تلجاأ املحاكم اإلى طريقة
يف اأول االأمر لتحديد االأجرة ب�سكل اإجمايل، ثم تطبق طريقة Johnson لرفع االأجرة، 

اأو خف�سها لتحقيق العدالة)))).

الفرع الثالث: العوامل املوؤثرة يف تقدير اأتعاب املحاماة: 

وقد اأُ�سري اإلى هذه العوامل بالتف�سيل يف ق�سية Johnson وهي كالتايل: 
اأوًل: الوقت واجلهد املبذول)))): 

وهذا مماثل ملا ن�ض عليه نظام املحاماة ال�سعودي والئحته التنفيذية))))؛ اإذ هو املنطلق 
االأ�سا�ض لتحديد االأجرة العادلة. ولذلك فاإن املحكمة ال بد اأن تنظر يف عدد املحامني 
الق�سية  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  فعلى  القانونية)6)).  اخلدمة  اأو  الق�سية  الذين حتتاجهم 
�سهلة فاإنها ال حتتاج الإنفاق وقت كبري لدرا�ستها و�سياغة مذكراتها ولوائحها. وب�سكل 
مماثل، فاإنها ال حتتاج اإلى تكليف اأكرث من حماٍم بها)7))، وعند وجود اأكرث من حماٍم فال 
بد للمحكمة اأن تنظر بعناية مدى احتمالية تكرار العمل؛ اإذ قد حتت�سب �ساعات اإ�سافية 

على العميل لذات العمل الذي در�سه املحاميان)8)).

)))) املرجع ال�سابق، �ض20).
باأتعاب  احلكم  )))«؛  )اأ)   (.( »القاعدة  �ض80  التعليق،  مع  املهني  لل�سلوك  النموذجية  القواعد  انظر:   ((((

املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض8)).
)))) املادة 26، 28 من نظام املحاماة.

)6)) انظر ق�سية: Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424, 434 (1983) )املحكمة: رمبا تكون 
العدد يف الق�سية اأكرب من احلاجة، كما اأن مهارات وخربات املحامي تختلف اختالفًا كبريًا. ولذا فعلى 

املحامي اأن يقوم بح�سن نية بعدم احت�ساب االأتعاب الزائدة اأو املتكررة اأو التي ال ُيحتاج اإليها).
)7)) املرجع ال�سابق. )املحكمة: يجب على املحكمة االبتدائية اأن ت�ستبعد من االأتعاب ال�ساعات املدرجة ب�سكل 

غري معقول).
 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 717 (5th :8)) انظر ق�سية(
اإذا كان هناك اأكرث من حماٍم فاإن احتمالية تكرار العمل واال�ستخدام االأمثل  Cir. 1974) )املحكمة: 

للوقت يجب اأن يفح�ض بعناية).
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ثانيًا: ِجّدة الق�صية و�صعوبتها)9)): 
العادة عند  اإذ جرت  ب�سكل عادل؛  االأجرة  اأهمية يف احت�ساب  ي�سكل  املعيار  وهذا 
كرثة ورود نوعية معينة من الق�سايا على املحامي اأن يكت�سب خربة فائقة بها، واأن يكون 
لديه لوائح ومذكرات تتنا�سب يف اأفكارها وم�سامينها مع الق�سية اجلديدة مع تعديل ما 
يلزم؛ ولذا فاإنه يعد من غري املنطقي زيادة االأجرة فيها؛ اإْذ املبادئ القانونية فيها وا�سحة 
وم�ستقرة. واأما اإن كانت الق�سية جديدة – لي�ست على ذات املحامي فح�سب – ولكن 
يف عرف املحامني ب�سكل عام؛ فاإنه من الطبعي اأن يبذل املحامي وقتاً اأطول لدرا�ستها، 
خ�سارة  احتمالية  اأن  كما  لها)0)).  لالإعداد  اأكرب  وجهداً  والقانوين،  الفقهي  وتكييفها 
ال�سهلة املعتادة؛  اأعلى من الق�سايا  الق�سية عندما تكون الق�سية جديدة و�سعبة تكون 
ولذا فمن الطبعي اأن تكون اأجرتها اأعلى؛ اإال اأنه ال يجوز للمحكمة اأن جتعل خطر »عدم 

�سداد العميل« من �سمن عوامل زيادة االأجرة)))).
ثالثًا: املهارات القانونية املتطلبة لأداء اخلدمة القانونية ب�صكل منا�صب)2)): 

بع�ض الق�سايا ال�سهلة الوا�سحة ال ت�ستدعي تدخل حماٍم خمت�ٍض ذي اأجرة عالية. 

باأتعاب  احلكم  )))«؛  )اأ)   (.( »القاعدة  �ض80  التعليق،  مع  املهني  لل�سلوك  النموذجية  القواعد  انظر:   ((9(
املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض8)).

 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 718 (5th :0)) انظر ق�سية(
Cir. 1974) )املحكمة: اإن الق�سايا التي تت�سمن اإ�سكاالت مل تطرح من قبل ت�ستدعي وقتًا وجهدًا اأكرب 
من املحامي؛ ولذا فاإنه لي�ض من املنطقي معاقبته على قبوله لهذا النوع من الق�سايا بعدم احت�ساب زيادة 

اجلهد يف االأجرة. بل من املفرت�ض اأن يزاد يف اأجرته؛ تعوي�سًا له على قبول هذا التحدي).
 Pennsylvania v. Del. Valley Citizens› Council for Clean Air, 483 :انظر ق�سية ((((
U.S. 711, 723 (1987) )املحكمة: اإن قراءة ق�سية جون�سن بعناية تظهر اأن عامل امل�سروطية يف 
الأن  وذلك  والعميل.  املحامي  بني  التعاقد  وجود  على  والتدقيق  للرتكيز  القا�سي  تنبيه  به  ق�سد  االأج��رة 
اأو الن�سبة املتفق عليها تفيد يف حتديد توقع املحامي من هذه الق�سية  االأجرة امل�سّعرة من قبل املحامي 

ماديًا).
باأتعاب  احلكم  )))«؛  )اأ)   (.( »القاعدة  �ض80  التعليق،  مع  املهني  لل�سلوك  النموذجية  القواعد  انظر:   ((2(

املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض8)).
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بل اإن بع�ض الق�سايا ال ت�ستدعي حتى تدخل املحامي، بل يكفي فيها عمل مكتبي مل�ساعد 
املحامي)))). ولذلك فلو كّلف مدير املكتب حمامياً – من �سمن طاقم مكتبه - عايل 
االأجرة يف مثل هذه الق�سايا مع وجود من هو اأقل منه اأجرة ممن ي�ستطيع القيام بالعمل، 
وتت�سمن  �سعبة  الق�سية  كانت  اإن  اأما  االأج��رة.  هذه  متنحه  اأن  يجب  ال  املحكمة  فاإن 

اإ�سكاالت جديدة اأو معقدة؛ فاإنه من الطبعي تكليف حماٍم ذي خربة بها.
رابعًا: حرمان املحامي من ق�صايا اأخرى ب�صبب قبول هذه الق�صية)))): 

وهذا العامل ال بد اأن يوؤخذ بعني االعتبار من قبل املحكمة؛ وغالباً ما يحدث ذلك 
ب�سبب  العمل اجلديد  املحامي  يرف�ض  اأن  امل�سالح)))). كما قد يحدث  تعار�ض  ب�سبب 
به من �سمنها؛ مما يحرمه ب�سكل موؤكد  التي كان هذا العمل املكلف  طاقته اال�ستيعابية 
من دخل بديل. ويف نظري اأن العربة باملمار�سة املهنية، فاإن كان قيمة اأجرة املحامي تزيد 

عرفاً بذلك فيجب مراعاتها واإال فال.
خام�صًا: قيمة الأجرة يف �صوق املحاماة املحلي لذات اخلدمات القانونية)6)): 

وهذا يف نظري هو العامل االأهم املوؤثر يف حتديد اأتعاب املحامي؛ اإذ تختلف اأتعاب 
املحاماة من مكان الآخر يف الدولة نف�سها لعوامل كثرية؛ كرخ�ض وغالء القيمة االإيجارية 
اأو ارتفاع تكلفة القوى الب�رشية امل�ساندة، ونوعية الق�سايا  ملكتب املحاماة، وانخفا�ض 
)))) انظر: احلكم باأتعاب املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض8)). )اإنه من املهم التمييز 
واالإح�ساءات  الوقائع  اإن جمع  الكتابي.  العمل  اأو  التحريات  وبني  الدقيق،  بامل�سطلح  القانوين  العمل  بني 
ميكن اإجنازه اأحيانًا عن طريق غري حماٍم ولكن املحامي قام به لعدم وجود م�ساعدة له. اإن هذا العمل من 

قبل املحامي ي�ستدعي اأجرة اأقل؛ الأنه ال يقبل منطقًا اأن القيمة زادت ملجرد اأن حماميًا قام به).
باأتعاب  احلكم  )2)«؛  )اأ)   (.( »القاعدة  �ض80  التعليق،  مع  املهني  لل�سلوك  النموذجية  القواعد  انظر:   ((((

املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض8))-9)).
 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 718 (5th :انظر ق�سية ((((

.(Cir. 1974
 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 718 (5th :6)) انظر ق�سية(
Cir. 1974) ؛ القواعد النموذجية لل�سلوك املهني مع التعليق، �ض80 “القاعدة ).) )اأ) )))”؛ احلكم 

باأتعاب املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).
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يف ذلك املكان، والعرف لدى مكاتب املحاماة يف ذلك املكان، وغري ذلك من العوامل 
املوؤثرة يف حتديد االأتعاب.

�صاد�صًا: مبلغ الق�صية والنتيجة امل�صتح�صلة)7)): 
هذا العامل موؤثر عندما تكون االأجرة م�رشوطة؛ اإذ تنخف�ض الن�سبة عندما يكرب حجم 
املبلغ املراد حت�سيله من اخل�سم وتزيد عند انخفا�سه. كما اأن النتيجة امل�ستح�سلة موؤثرة 
يف تقدير االأجرة؛ فيختلف التقدير عندما يربح العميل جميع جوانب الق�سية االأ�سا�سية 
اأخ��رى)8)). بل قد ال ي�ستحق  التقدير عند ربح بع�ض اجلوانب وخ�رشان جوانب  عن 
تفيد  ال  التي  الق�سية  جوانب  بع�ض  ربح  لو  حتى  امل�رشوطة  االأجرة  من  �سيئاً  املحامي 
له  لو حكم  اأو كما  �سكاًل وبرف�سه مو�سوعاً؛  الدفع  ب�سحة  لو حكم  كما  �سيئاً  العميل 
يف طلب جانبي غري موؤثر يف الطلب االأ�سلي اإال اإن كان ذلك هدفاً مق�سوداً للعميل 
في�ستحق املحامي اأجرة بناء على ذلك. وعلى كٍل فاإن املحامي ل ي�سرتط له ربح جميع 
جوانب الق�سية بكل تفا�سيلها ال�ستحقاق االأجرة، بل ي�ستحق االأجرة ما دامت النتيجة 

النهائية يف �سالح العميل ووفق ما يريد)9)).
واأما اإن كان النجاح جزئياً اأو حمدوداً فاإنه لي�ست هناك معادلة جاهزة لالتباع)0))؛ 
باأتعاب  احلكم  )))«؛  )اأ)   (.( »القاعدة  �ض80  التعليق،  مع  املهني  لل�سلوك  النموذجية  القواعد  انظر:   ((7(

املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).
العامل  اإن هذا  Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 434 (1983) )املحكمة:  انظر ق�سية:   ((8(
جزءًا  ربح  كان  لو  حتى  املنت�سر  الطرف  العميل  يعد  عندما  كبري  ب�سكل  مهم  امل�ستح�سلة)  )النتيجة 
ي�سريًا من دعواه. يف هذه احلالة هناك �سوؤاالن: االأول: هل خ�سر العميل جوانب غري متعلقة ب�سكل وا�سح 
باجلوانب التي ربح فيها؟ والثاين: هل حقق العميل م�ستوى من النجاح يجعل ال�ساعات املنفقة على هذه 

الق�سية ت�ستحق التعوي�ض عنه؟).
)9)) انظر: املرجع ال�سابق. �ض))) )املحكمة: عندما يحقق العميل نتائج ممتازة فاإن املحامي يجب اأن ي�ستلم 
كامل اأجرته. يف هذه الظروف، ال يجوز تخفي�ض االأجرة؛ الأن العميل مل يربح يف »جميع« االإ�سكاالت التي 

طرحت يف الق�سية).
)0)) انظر: املرجع ال�سابق. �ض6))-7)) )املحكمة: لي�ست هناك معادلة دقيقة للحكم بذلك. ولكن يجب على 
املحكمة اأن حتاول اأن حتدد �ساعات معينة حلذفها اأو تخف�ض االأجرة ب�سكل عام ب�سبب النجاح املحدود).
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ولكن املحكمة لها ال�سلطة التقديرية يف خف�ض اأتعاب املحامي وفقاً الإرادتها)))). فعلى 
�سبيل املثال، عندما يكون للمدعي دعوى على طرفني، فاإن للمحكمة حق تخفي�ض 
الذي  الطرف  الق�سية هو �سد  املنجز على  الوقت  من  يكون جزء  عندما  االأتعاب 
اأتعاب  بتخفي�ض  املحكمة  حكمت  الق�سايا  اإحدى  ففي  الق�سية)2)).  �سده  تربح  مل 
املحامي من 126،000 دوالر اإلى 25،000 دوالر؛ الأن املدعي ح�سل على تعوي�ض 

1،000 دوالر ولي�ض ما طلبه يف الدعوى وهو 30،000 دوالر)))).
�صابعًا: القيود الزمنية)))): 

القيود الزمنية على املحامي التي لي�ست من �سنعه توؤثر يف اأتعابه. فعلى �سبيل املثال 
فاإن اأتعاب اخلدمات امل�ستعجلة تختلف عن اخلدمات العادية؛ الأن ذلك يقت�سي البدء 
يف العمل ب�سكل �رشيع وتقدميه على غريه من االأعمال االأخرى للعمالء االآخرين)))). 
وكذلك فاإن املحامي قد ُيواجه بطلب عاجل باإ�سعار ق�سري كما لو طلب منه العميل كتابة 
الئحة يف اليوم نف�سه؛ الأن وقت اال�ستئناف ينتهي يف الغد، اأو الأجل االإفراج العاجل 

عن �سجني اأو نحو ذلك.

)))) انظر: املرجع ال�سابق. �ض0)).
 Hall v. Harleysville Ins. Co., 943 F. Supp. 536, 542 (E.D. Pa. :2)) انظر ق�سية(
1996) )املحكمة: وكذلك فاإننا نخف�ض من هذه ال�ساعات التي خ�س�ست للرد على مدعى عليه اآخر). 
املنطقي  من  كان  ولذا  كلهم  ولي�ض  عليهم  املدعى  اأحد  على  بها  االأج��رة حكم  اأن  التخفي�ض  هذا  و�سبب 

تخفي�ض االأجرة يف اجلانب الذي ال يخ�سه.
 Sheffer v. Experian Information Solutions, Inc., 290 F. Supp. 2d :انظر ق�سية ((((
E.D. Pa. 2003) 551 ,538) )املحكمة: وزيادة على ذلك فاإن االألف دوالر املحكوم بها للمدعي 
اأقل بكثري من الثالثني األفًا التي عر�ست عليه يف ال�سلح؛ ولذا فاإنه من غري املنا�سب وال املعقول منحها 

للمدعي مقارنة بالنتيجة التي ح�سل عليها).
)))) القواعد النموذجية لل�سلوك املهني مع التعليق، �ض80 »القاعدة ).) )اأ) )))«؛ احلكم باأتعاب املحامي حتت 

القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).
 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 718 (5th :انظر ق�سية ((((
Cir. 1974) )املحكمة: العمل الذي له اأولوية ويوؤخر اأعمال املحامي االأخرى ي�ستدعي زيادة يف االأجرة).
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ثامنًا: طبيعة التعامل بني الطرفني وطوله)6)): 
عني  يف  اأخ��ذه  ويجب  املعتاد  عن  االأتعاب  انخفا�ض  يف  عادة  موؤثر  العامل  هذا 
اأتعاب عميل حايل.  اأتعاب العميل اجلديد تختلف عن تقدير  االعتبار)7))؛ الأن تقدير 
يختلف  اعتبارياً  قانونياً  كياناً  اأو  �رشكة  العميل  يكون  عندما  االأتعاب  تقدير  اأن  كما 
عندما يكون العميل فرداً طبيعياً. كما اأن حجم العمل يوؤثر يف االأتعاب؛ فاإن التكليف 

االأ�سبوعي باأعمال يختلف عن التكليف مرة كل �سهر اأو مرة كل �سنة.
تا�صعًا: اخلربة، وال�صمعة، والقدرات)8)): 

وال�سمعة  اخل��ربة  وه��ي:  عوامل،  ثالثة  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  االأتعاب  حتديد 
فاإن   .D.C كولومبيا  مقاطعة  يف  2013م  عام  ففي  املثال  �سبيل  فعلى  والقدرات)9)). 
�ساعة  اأجرة  كانت  فيما   $505 – تبلغ  عاماً  ع�رشين  خربة  ذي   - املحامي  �ساعة  اأجرة 
 .LaffeyMatrix املحامي – ذي ثالث �سنوات خربة – تبلغ 245$ وفقاً مل�سفوفة اليف
)60) وكما توؤثر اخلربة فاإن التخ�س�ض يف م�سار مطلوب يقّل فيه عدد املحامني موؤثر يف 

من  فّن  يف  التخ�س�ض  كان  واإن  اأنه  على  التنبيه  يجدر  ولكن  اأعلى))6).  االأجرة  كون 

)6)) القواعد النموذجية لل�سلوك املهني مع التعليق، �ض80 »القاعدة ).) )اأ) )6)«؛ احلكم باأتعاب املحامي حتت 
القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).

 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 719 (5th :7)) انظر ق�سية(
.(Cir. 1974

)8)) القواعد النموذجية لل�سلوك املهني مع التعليق، �ض80 »القاعدة ).) )اأ) )7)«؛ احلكم باأتعاب املحامي حتت 
القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).

 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 718-719 :9)) انظر ق�سية(
املحامي  تعطي  التي  اخلربات  اختالف  تعك�ض  املحامني  اأتعاب  معظم  )املحكمة:   ((5th Cir. 1974

االأكرث خربة اأجرة اأعلى).
http: //www.justice.gov/usao/dc/ اأمريكا:  اإدارة العدل يف مقاطعة كولومبيا يف  )60) انظر: موقع 

divisions/Laffey_Matrix_2003-2013.pdf
 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 719 (5th :6) انظر ق�سية((

.(Cir. 1974
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فنون القانون ي�ستدعي رفع االأجرة، فاإن هذا غري موؤثر عندما يتولى املحامي ق�سية يف 
مثاًل  املحامي  كان  فلو  جديدا)62).  حماميا  ب�سفته  يعامل  رمبا  بل  تخ�س�سه  جمال  غري 
متخ�س�ساً يف قانون الف�ساء وكانت قيمة �ساعته 1،000 دوالر، فاإنه عندما يتولى ق�سية 
للمرة االأولى يف براءات االخرتاع فاإن قيمة �ساعته لن تكون 1،000 دوالر بل �ستكون 

مماثلة الأجرة املحامي امل�ستجد.
عا�صرًا: كون الأجرة م�صروطة اأو مقطوعة))6): 

ي�ستخدم املحامون طرقاً خمتلفة للتفاو�ض حول االأجرة ح�سب املكان، والزمان، 
االأجرة  حتديد  يف  موؤثرة  للمبلغ  املحامي  تطلعات  معرفة  فاإن  ولذا  العميل؛  وطبيعة 
قد  اأو  مقدماً.  مقطوعة  اأجرة  يطلب  قد  املحامي  فاإن  املثال،  �سبيل  فعلى  العادلة))6). 
مبلغاً  يطلب  وقد  العمل.  على  املنجزة  ال�ساعات  اأ�سا�ض  على  حتت�سب  اأجرة  يطلب 
موؤخراً معلقاً على جناح الق�سية. ولذا فاإن كل اتفاقية بني العميل واملحامي يجب اأن 
توؤخذ بعني االعتبار عند حتديد االأجرة العادلة، غري اأن احتمالية اخل�سارة ال يجب اأن 

تعد عاماًل موؤثراً يف احت�ساب االأجرة وفقاً للقانون االأمريكي))6).
حادي ع�صر: عدم الرغبة يف الق�صية)66): 

بع�ض اأنواع الق�سايا ال تكون مرغوبة لدى كثري من املحامني فقد يكون من املنا�سب 
 Thompson v. Equifax Credit Info.Servs., Inc., 2003 WL 1579757 :62) انظر ق�سية(
اأول ق�سية لها يف هذا  اأنها  اأو�سحت يف �سهادتها  at *6 , (2003) )املحكمة: توما�سون )املحامية) 
النوع من الق�سايا؛ ولذلك فاإنه وفقًا خلربتها فاإن االأجرة التي تطالب بها تتجاوز االأجرة املعقولة؛ ولذا 

فاإن االأجرة التي ت�ستحقها هي اأجرة املحامي اجلديد ن�سبيًا ولي�ض اخلبري).
))6) القواعد النموذجية لل�سلوك املهني مع التعليق، �ض80 »القاعدة ).) )اأ) )8)«؛ احلكم باأتعاب املحامي حتت 

القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).
.(Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 718 (5th Cir. 1974 :6) انظر ق�سية((
 Pennsylvania v. Del. Valley Citizens› Council for Clean Air, 483 :6) انظر ق�سية((

.(U.S. 711, 723 (1987
 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 719 (5th :66) انظر ق�سية(

Cir. 1974) ;: احلكم باأتعاب املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).
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طلب اأجرة اأعلى؛ فعلى �سبيل املثال فاإن ق�سايا احلريات املدنية والتمييز العن�رشي ال 
تعد مرغوبة ملا ت�سكله من م�سقة بل رمبا تهديد من اأطراف عن�رشية مما يجعل املحامني 
يعزفون عن هذا النوع من الق�سايا، بل رمبا اأّثر يف تدفق العمل عليهم من عمالء اآخرين 
يقا�ض  اأن  الق�سايا)67). وميكن  النوع من  بهذا  م�سهوراً  يكون حماميهم  اأن  يرغبون  ال 
عليها اأي نوع من الق�سايا التي ال يرغبها املحامون يف اأي منطقة ما كق�سايا النزاعات 

الزوجية، واخلالفات االأ�رشية، وما �سابهها.
ثاين ع�صر: الأتعاب املماثلة املمنوحة من املحكمة)68): 

طريق  عن  املنا�سبة  االأتعاب  حتديد  على  قادرة  االأتعاب  ق�سية  تنظر  التي  املحكمة 
بتحديد  فيها حكم  للمحكمة  �سابقة كان  بق�سايا  الق�سية  املنجز يف هذه  العمل  مقارنة 
وفقاً الختالف  اأو خف�سها؛  االأتعاب  رفع  التقديرية يف  ال�سلطة  لها  اأن  االأتعاب، غري 

الظروف.

 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 719 (5th :67) انظر: ق�سية(
.(Cir. 1974

 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 719 (5th :68) انظر: ق�سية(
Cir. 1974) ; ؛ احلكم باأتعاب املحامي حتت القانون االحتادي حلماية ائتمان امل�ستهلك، �ض9)).
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املبحث الثالث
مقارنة بني النظامني يف �صوء الفقه الإ�صالمي 

الفرع الأول: مقارنة بني النظامني: 

وجوب  على  الق�سائيني  النظامني  اتفاق  بو�سوح  نرى  اأن  �سبق  ما  خالل  من  ميكننا 
واملعقولية  العدالة  هذه  يحدد  من  اأن  وعلى  وعادلة،  معقولة  املحامي  اأتعاب  تكون  اأن 
هو ناظر الق�سية مع اإعطاء وزن اأكرب لراأي اخلبري يف النظام ال�سعودي. وباالإ�سافة اإلى 
�سعر ال�سوق العادل فاإن النظام ال�سعودي حدد اأربعة عوامل، وهي: اجلهد املبذول من 
املحامي، والنفع الذي ُحّقق، واملرحلة التي بلغتها الق�سية، واالتفاق املعقود بني الطرفني، 
واأعطى املحكمة احلرية يف اعتبار اأي عوامل اأخرى غري ما وردت يف حالة منا�سبة ذلك. 

اأما النظام االأمريكي فقد حدد اثني ع�رش عاماًل موؤثراً يف حتديد اأتعاب املحامي.
ويف راأيي فاإن العامل املهم هو �سعر ال�سوق العادل اأو اأجرة املثل الذي يفرت�ض – 
على االأقل نظرياً – اأن تكون مبنية على العوامل االثني ع�رش اأو بع�ٍض منها. فعلى �سبيل 
اأن ي�سع  املثل  اأجرة  براأيه يف حتديد  ت�ستاأن�ض املحكمة  الذي  املثال، يجب على اخلبري 
يف االعتبار خربة املحامي، وتخ�س�سه، و�سعوبة الق�سية، وعدم الرغبة فيها، ومكان 
الق�سية، وغريها من العوامل لي�سل اإلى ال�سعر العادل. واأما اإن كان تقديره خر�ساً دون 

اعتبار لهذه العوامل اأو املوؤثر منها، فاإن تقديره ال يعد كافياً.

الفرع الثاين: املقارنة بالفقه الإ�ضالمي: 

اأوًل: احلالت التي تقدر فيها اأتعاب املحامي يف الفقه: 

باب  من  تكون  اأن  اإما  اجلملة  يف  املحامي  اأتعاب  فاإن  االإ�سالمي  الفقه  حيث  من 
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االإجارة)69)، واإما اأن تكون من باب اجلعالة، على خالف بني العلماء يف حكم اجلعالة 
يف هذا الباب)70). واأما من حيث التف�سيل للحاالت املذكورة يف النظام فوفق ما يلي: 
االأولى: عندما ال يكون هناك عقد يحدد االأجرة بني الطرفني: فاإنه يف حالة 
لكال  العدل  ذلك  يف  اإذ  بلغت؛  ما  بالغة  املثل  الأج��رة  يرجع  فاإنه  العمل  تنفيذ 
من  اأحد  ي�ستحق  وال  العقد  فيف�سخ  العمل  يف  ُيبداأ  مل  اإن  واأم��ا  الطرفني))7). 

الطرفني على االآخر �سيئاً)72).
فيه،  خمتلفاً  العقد  كان  اإن  اأما  باطاًل:  اأو  فيه  خمتلفاً  العقد  يكون  عندما  الثانية: 
فالواجب النظر يف دعوى املدعي واإنكار املنكر وفق االأ�سول ال�رشعية))7)؛ واأما اإن كان 

برهان  ابن فرحون،  بن علي بن حممد،  اإبراهيم  االأحكام،  ومناهج  االأق�سية  اأ�سول  تب�سرة احلكام يف   (69(
الدين اليعمري، القاهرة: مكتبة الكليات االأزهرية، الطبعة: االأولى، 06))ه�، )/ )8)، قال ابن فرحون رحمه 
اهلل: »فاإن كانت )الوكالة) بعو�ض فهي اإجارة تلزمهما بالعقد، وال يكون لواحد منهما التخلي وتكون بعو�ض 
م�سمى واإلى اأجل م�سروب ويف عمل معروف«؛ املغني، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقد�سي، 
م�سر، مكتبة القاهرة، 88))ه�، )/ 68. قال ابن قدامة رحمه اهلل: »ويجوز التوكيل بجعل وغري جعل... فاإن 

كانت بجعل، ا�ستحق الوكيل اجلعل بت�سليم ما وكل فيه اإلى املوكل...«.
ابن فرحون: »وكره مالك اجلعل على  االأحكام، )/)8). قال  االأق�سية ومناهج  اأ�سول  )70) تب�سرة احلكام يف 
اخل�سومة على اأنه ال ياأخذ اإال باإدراك احلق، قال ابن القا�سم فاإن عمل على ذلك فله اأجر مثله، وروي 
عن مالك اأنه جائز، واإمنا كره مالك – رحمه اهلل - ذلك؛ الأنها على ال�سر واملجادلة؛ والأنها قد تطول وال 
ينجز منهما غر�ض اجلاعل فيذهب عمله جمانًا، والرواية باإجازة ذلك ملا بالنا�ض من ال�سرورة اإلى ذلك«؛ 

املحاماة يف الفقه االإ�سالمي، �ض98)-)0).
املطبعة  بن علي بن حممد احلدادي احلنفي، م�سر،  بكر  اأبو  القدوري،  النرية على خمت�سر  ))7) اجلوهرة 
اخلريية، الطبعة االأولى 22))ه�، )/ 272. قال رحمه اهلل: »وكذا اإذا ا�ستاأجر اأجريًا ومل ي�سلمه اأجرًا يجب له 
اأجر املثل بالغا ما بلغ«؛ املو�سوعة الفقهية الكويتية، جمموعة من العلماء، الكويت، وزارة االأوقاف و ال�سوؤون 
االإ�سالمية - الكويت، الطبعة االأولى )0))-27))ه�، ))/ ))2 »ويجب للعامل اأجرة املثل اإن اختلفا بعد �سروع 

العامل يف العمل، وقبل الفراغ منه، وكان يجب له بن�شبة ما عمله من اجلعل امل�شروط«.
)72) املو�سوعة الفقهية الكويتية، ))/ ))2 »اأّما اإن اختلفا قبل ال�ّسروع يف العمل فال حتالف، الأّن العامل ال ي�ستحّق 

�سيئًا...«.
))7) الإن�شاف، علي بن �شليمان بن اأحمد املرداوي، لبنان، دار اإحياء الرتاث العربي، )د. ط. د. ت( 80/6 »لو 
اختلفا يف قدر االأجرة. فحكمه حكم اختالفهم يف قدر الثمن يف البيع. ن�ض عليه. وكذا لو اختلفا يف قدر 
مدة االإجارة، كالبيع. كقوله: اأجرتك �سنة بدينار. وقال: بل �سنتني بدينارين. وعلى القول بالتحالف: اإن 

كان بعد فراغ املدة فعليه اأجرة املثل، لتعذر رده املنفعة. ويف اأثنائها بالق�سط...«.
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العقد باطاًل فكما لو مل يكن هناك عقد فتكون االأجرة اأجرة املثل))7)، وقيل: اإن الواجب 
هو اأجرة املثل مبا ال يتجاوز امل�سمى يف العقد، ولي�ض اأجرة املثل مطلقاً))7). وهذا كله 
يف حالة القيام بالعمل اأو جزء منه، واأما اإن مل ُيبداأ يف العمل فيف�سخ العقد وال ي�ستحق 

اأحد من الطرفني على االآخر �سيئاً)76).
الثالثة: اإذا بطل التوكيل بفقد املحامي االأهلية ال�رشعية قبل اإنهائه ما وكل فيه: ففي 
هذه احلالة فاإن االإجارة تنف�سخ فيما تبقى من املدة وي�ستحق املحامي االأجرة بق�سطها ملا 

م�سى من مدة)77).
ففي هذه  فيه:  ما وكل  اإنهاء  قبل  ب�سبب م�رشوع  املوكل حماميه  اإذا عزل  الرابعة: 
احلالة فاإن االإجارة تنف�سخ فيما تبقى من املدة وي�ستحق املحامي االأجرة بق�سطها ملا م�سى 

من مدة)78).
اخلام�سة: اإذا ُعزل، اأو منع املحامي من غري جهته، اأو جهة موكله قبل اإنهاء ما وكل 
فيه: ويف هذه احلالة فاإن االإجارة تنف�سخ فيما تبقى من املدة وي�ستحق املحامي االأجرة 

بق�سطها ملا م�سى من مدة)79).
ال�ساد�سة: اإذا تخلى املحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى ب�سبب م�رشوع: فاإن 

مواهب اجلليل يف  املثل«؛  اأجرة  الفا�سدة  االإجارة  »الواجب يف  القدوري.  النرية على خمت�سر  ))7) اجلوهرة 
�سرح خمت�سر خليل، حممد بن حممد بن عبد الرحمن الطرابل�سي احلطاب، دم�سق، دار الفكر، الطبعة: 

الثالثة، 2)))ه�، )/ 28) »وتلزم بالفا�سدة اأجرة املثل«.
))7) حتفة الفقهاء، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ))))ه�، 2/ 
8)). »ثم يف االإجارة الفا�سدة اإذا ا�ستوفى املنفعة يجب اأجر املثل مقدرا بامل�سمى عندنا وعند زفر يجب 

اأجر املثل تاما على ما مر«.
)76) املو�سوعة الفقهية الكويتية، ))/))2 »اأّما اإن اختلفا قبل ال�ّسروع يف العمل فال حتالف، الأّن العامل ال ي�ستحّق 

�سيئًا...«.
)77) االإن�ساف، 6/)6: »واإذا جاء اأمر غالب يحجز امل�ستاأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من االأجرة بقدر 

مدة انتفاعه« وال يظهر هناك فرق بني املوؤجر وامل�ستاأجر يف ذلك.
)78) االإن�ساف، 6/)6.

)79) املرجع ال�سابق.
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العقد ينف�سخ وي�ستحق املحامي االأجرة بق�سطها ملا م�سى من مدة، وذلك قيا�ساً على ما 
لو جاء اأمر غالب يحجز امل�ستاأجر عن املنفعة)80)؛ الأن العقد ملزم للطرفني وما جاز يف 

حق اأحدهما جاز يف حق االآخر ما مل يكن هناك فرق معترب، وال فرق هنا.
ال�سابعة: وفاة املوكل واختالف املحامي والورثة يف االأتعاب: وقد اختلف الفقهاء 
ال  االإجارة  اأن  الفقهاء  من  فريق  فريى  العاقدين،  اأحد  بوفاة  االإجارة  عقد  انف�ساخ  يف 
تنف�سخ مبوت اأحد العاقدين اإذا كان له وارث، وُيلزم الوارُث باإكمال العقد))8). وهذا 
لو كان اخلالف على اأمر مل يّتفق عليه بني املحامي واملوكل اأثناء حياته، اأو كان اخلالف 
على مدى حتقيق العمل املطلوب منه ومداه اأو جودته، فاإن هذه تنظر من قبل القا�سي 
وفقاً لالإجراءات ال�رشعية يف ذلك. اأما اإن كان الورثة يريدون اإعادة االتفاق مع املحامي 
على االأتعاب من جديد فاإنه ال يحق لهم ذلك بناء على هذا الراأي الفقهي؛ الأن العقد 
فبناء  باملوت)82)،  العقد  انف�ساخ  الفقهاء  اآخر من  فريق  باملوت. ويرى  ينف�سخ  الزم ال 
على هذا الراأي فاإنه يحق للورثة اإعادة االتفاق من جديد مع املحامي على االأتعاب؛ 
ولكن ال يحق لهم تعديل اأتعاب ما اأُجنز من العمل اأثناء حياة املوكل؛ الأن ذلك كان اأمراً 

متفقاً عليه بينهما في�ستحق املحامي ن�سيبه بق�سطه من االأجرة.
الثامنة: وفاة املحامي واختالف الورثة واملوكل يف االأتعاب: ويف هذه ال�سورة فاإن 
اخلالف بينهم يكون يف مقدار االأجرة ملا قام املحامي باأدائه اأثناء حياته اأو يف مدى حتقيق 
العمل املطلوب منه ومداه اأو جودته. فاأما يف حالة اخلالف بينهم يف مقدار االأجرة ملا 
قام به املحامي اأثناء حياته فاإنني اأرى اأنه ال يحق لهم تعديل اأتعاب ما اأُجنز من العمل 

)80) املرجع ال�سابق.
))8) املرجع ال�سابق، 6/)6.

6)/) »ولو مات  )82) املب�شوط، حممد بن اأحمد بن اأبي �شهل ال�شرخ�شي، لبنان، دار املعرفة، )د. ط. د. ت( 
امل�ستاأجر يف بع�ض الطريق كان عليه من االأجر بح�ساب ما �سار ويبطل عنه بح�ساب ما بقي النف�ساخ العقد 

مبوت اأحد املتكاريني...«.
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اأثناء حياة املوكل؛ الأن ذلك كان اأمراً متفقاً عليه بينهما في�ستحق املحامي ن�سيبه بق�سطه 
من االأجرة. واأما اإن كان اخلالف على مدى حتقيق العمل املطلوب منه ومداه اأو جودته، 

فاإن هذه تنظر من قبل القا�سي وفقاً لالإجراءات ال�رشعية يف ذلك.
ثانيًا: العوامل املوؤثرة يف اأجرة املثل يف الفقه: 

العوامل املوؤثرة يف احت�ساب اأجرة املثل يف الفقه االإ�سالمي، ميكن اإجمالها فيما يلي: 
اأوًل: العرف: 

اخلا�ض  العرف  هو  املوؤثر  والعرف  املحامي،  اأتعاب  احت�ساب  يف  موؤثر  فالعرف 
اإن وجد واإال فالعرف العام. فعلى �سبيل املثال، فقد ن�ض الفقهاء على اأن ناظر العني 
اأن �سابط كونه بقدر اأجرة  اأجرة املثل فاإنه ي�سمن، وبّينوا  باأقل من  اإذا اأجرها  املوقوفة 
املثل اأو بدونها هو ما »... كان اأكرث مما يتغابن به يف العادة، كالوكيل اإذا باع بدون ثمن، 
اأو اأجر بدون اأجرة املثل«))8). فالعربة اإذن هي بعرف النا�ض وعاداتهم، فما عّدوه غبناً 
اأنه لو غاب امل�ستاأجر  فاإنه يكون كذلك. وكذلك فقد ن�ض بع�ض الفقهاء على  فاح�ساً 
فاإن  اأجرة املحامي  �سياق  العرف قد جرى بذلك))8). ويف  املثل؛ الأن  باأجرة  فاإنه ُيرتك 
للمحامني اأعرافاً خا�سة بهم يف كيفية احت�ساب االأجرة؛ فال بد من اأخذها يف احل�سبان 

عند احت�ساب اأجرة املثل للمحامي عند احلاجة.
))8) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين احلنفي، لبنان، دار الكتب العلمية، 
الطبعة: الثانية 06))ه�، )/ 78)«ولي�ض لالأب من ميلك اإجارة ماال ل�سبي ونف�سه وماله اأن يوؤجره باأقل من اأجر 
املثل قدر ماال يتغابن النا�ض يف مثله عادة، ولو فعل ال ينفذ«؛ الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، 
�سهاب الدين النفراوي االأزهري املالكي، دم�سق، دار الفكر، ))))ه�، 2/ )6)؛ ك�ساف القناع، من�سور بن يون�ض 
حممد  بن  غامن  حممد  اأب��و  ال�سمانات،  جممع  )/297؛  ت(  د.  ط.  )د.  العلمية،  الكتب  دار  لبنان،  البهوتي، 
البغدادي، القاهرة، دار الكتاب الإ�شالمي، )د. ط. د. ت(، �ص: )9)؛ رد املحتار على الدر املختار، حممد اأمني 
بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، دم�سق، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 2)))ه�، )/)0) »وهو اأمنا يتغابن النا�ض 
فيه يف العرو�ض ن�سف الع�سر ويف احليوان الع�سر ويف العقار اخلم�ض، وما خرج عنه فهو مما ال يتغابن فيه، 

ووجهه كرثة الت�سرف يف العرو�ض وقلته يف العقار وتو�سطه يف احليوان وكرثة الغنب لقلة الت�سرف«.
))8) الفروع، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج احلنبلي، حتقيق: د. عبداهلل الرتكي، لبنان، موؤ�س�سة الر�سالة، 

الطبعة االأولى، )2))ه�، 9/6)).
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ثانيًا: تقومي املقيمني واأهل اخلربة: 
واأما تقومي املقيمني واأهل اخلربة فاإنه كذلك موؤثر يف احت�ساب اأتعاب املحامي؛ وهو 
اأقرب ما يكون اإلى االإخبار بالعرف الذي جرى عليه العمل يف تلك ال�سناعة اأو املهنة 
كما قال البغدادي يف جممع ال�سمانات »اإذ اأجر املثل يعرف بالتجار... »))8). ويجب 
اأن يكون كالمه مقيداً بالتجار يف كل �سناعة اأو مهنة ولي�ض التجار مطلقاً؛ اإذ يختلف 

عرف التجار يف مهنة عن عرف التجار االآخرين يف مهنة اأخرى.
باأن ي�ستدعي  اأهل اخلربة والتقومي)86)،  اأجرة املثل عن طريق  وميكن للقا�سي معرفة 
رجلني من اأهل اخلربة واالأمانة فياأخذ بقولهما عند االإمام حممد، اأو بقول خبري واحد 
عند االإمامني اأبي حنيفة واأبي يو�سف)87). وقد اأخذ نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي 

بالراأي االأخري؛ اإذ ميكن للمحكمة االكتفاء بخبري واحد اأو اأكرث)88).
ثالثًا: تاأثري رغبات النا�ص: 

رغبات النا�ض توؤثر يف مقدار اأجرة املثل ارتفاعاً وانخفا�ساً؛ فقد ن�ض بع�ض الفقهاء 
النا�ض  فاإن رغبات  النا�ض،  ثم زادت رغبات  املثل  باأجر  الوقف  ناظر  اأجر  اإذا  اأنه  على 

))8) جممع ال�سمانات، �ض: )).
 99/7 ت(،  د.  ط.  )د.  الفكر،  دار  دم�شق،  املالكي،  اخلر�شي  اهلل  عبد  بن  حممد  خليل،  خمت�شر  �شرح   (86(
»واأجرة املثل ما يقوله اأهل املعرفة«؛ املجموع �سرح املهذب، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي، 
دم�سق، دار الفكر، ))/66) »واأفتى ابن ال�سالح فيما اإذا اأجر باأجرة معلومة �سهد اثنان باأنها اأجرة املثل 
حالة العقد ثم تغريت االأحوال فزادت اأجرة املثل باأنه يتبني بطالنها وخطوؤهما«؛ الفتاوى الفقهية الكربى، 
اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي، م�شر، املكتبة الإ�شالمية، )د. ط. د. ت(، )/286؛ »له مطالبته 
باالأمرين جميعًا �سمان املنفعة التي فاتت بجنايته وقت تفويتها و�سمان اأجرة املثل للمدة التي اأقامت يف 
يده ويرجع يف تقومي كل منهما اإلى اأرباب اخلربة«؛ فتاوى ال�سبكي، اأبو احل�سن تقي الدين علي ال�سبكي، 
م�شر، دار املعارف، )د. ط. د. ت( )/86) »وقطع املقومون اأن االأجرة التي حكم بها احلاكم باأنها اأجرة 
املثل هي اأجرة مثله ومل يبني ال�ساهد باأنها دون اأجرة املثل �سببًا يقت�سي ما �سهدا به قدمت البينة ال�ساهدة 

باأن ذلك اأجرة املثل«.
)87) رد املحتار على الدر املختار، )/)0).

»للمحكمة عند  وتاريخ 20/)/)2))ه���. م)2)   ،2( امللكي رقم  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية،  املرافعات  )88) نظام 
االقت�ساء اأن تقرر ندب خبري اأو اأكرث«.
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موؤثرة يف اأجرة املثل؛ ولذا ال بد من ف�سخ عقد اإجارة الوقف اإذا زادت رغبات النا�ض 
وغلت االأ�سعار ب�سبب ذلك)89). بل ن�ض فقهاء اآخرون على اأن رغبات النا�ض هي املوؤثرة 
يف اأجرة املثل بالدرجة االأولى)90). غري اأن هذه الرغبات ال بد اأن تكون مقيدة بقيدين: 
االأول اأن يكون ذلك هو االأمر املعتاد ولي�ض اأمراً طارئاً اأو �ساذاً))9)، والثاين اأن يكون من 

االأكرثية ال من فرد اأو عدد حمدود)92).
رابعًا: األ يزيد عن الأجر امل�صمى: 

وهذا ال�رشط عند اأئمة احلنفية عدا زفر؛ اإذ ل يجوز اأن تتجاوز اأجرة املثل الأجر امل�سمى 
يف العقد الفا�سد. فعلى �سبيل املثال: لو كان من�سو�ساً على اأجرة املحامي يف العقد بني 
اأجرة  لو كانت  فاإنه  فا�سداً؛  العقد  اأ�سبح  ثم  اأنها 100،000 ريال  املحامي وموكله على 
املثل 120،000 ريال فاإنه ال ي�ستحق اإال 100،000 ريال؛ الأننا علمنا من االأجرة امل�سماة يف 

)89) اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، )/260 »فاإن اأجر الوقف باأجر املثل ومل تزد الرغبات وال غال ال�سعر 
مل تنف�سخ االإجارة اأما اإذا ازدادت الرغبات وغال ال�سعر ف�سخت«.

)90) رد املحتار على الدر املختار، )/)2) »طريق معرفة اأجر املثل اأن ننظر اإلى ما دفعه �ساحب اخللو للواقف اأو 
املتويل على الوجه الذي ذكرنا هو اإلى ما ينفقه يف مرمة الدكان ونحوها، فاإذا كان النا�ض يرغبون يف دفع 
جميع ذلك اإلى �ساحب اخللو ومع ذلك ي�ستاأجرون الدكان مبائة مثاًل فاملائة هي اأجرة املثل، وال ينظر اإلى 

ما دفعه هو ل�ساحب اخللو ال�سابق من مال كثري طمعًا يف اأن اأجرة هذه الدكان ع�سرة مثاًل«.
))9) جمموع الفتاوى، تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم، 
ال�سعودية، جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، 6)))ه�، 22/29) »ولهذا قال كثري من العلماء :   قيمة 
املثل ما ي�ساوي ال�سيء يف نفو�ض ذوي الرغبات .  والبد اأن ُيقال :   يف االأمر املعتاد .  فاالأ�سل فيه اإرادة النا�ض 
ورغبتهم«؛ احلاوي الكبري، اأبو احل�سن علي بن حممد املاوردي، حتقيق: علي معو�ض وعادل عبداملوجود، 
لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 9)))ه�، )/)26 »واعتبار الرجوع م�سقط ذلك االأجرة امل�سماة اأن 
يقال: بكم يوجد من يحج ويحرم من اليمن فاإذا قيل بع�سرين دينارًا قيل فبكم يوجد من يحج عنه ويحرم 
من مكة فاإذا قيل بخم�سة ع�سر دينارًا فقد علم اأن بينهما الربع...«؛ الدرر ال�سنية يف االأجوبة النجدية، 
عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم، ال�سعودية، الطبعة: ال�ساد�سة، 7)))ه�، 76/6) )من فتوى ال�سيخ ح�سن 
بن ح�سني بن ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب رحمهم اهلل). »فمقت�سى القواعد الرد اإلى اأجرة املثل وهي: ما 

انتهت اإليه رغبات النا�ض بعد اال�ستهار«.
)92) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، )/200«وقيل: هذا اإذا ازداد اأجر مثل الدور، فاأما اإذا جاء واحد وزاد يف 

االأجرة تعنتًا على امل�ستاأجر االأول فال يعترب ذلك...«.
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العقد ر�سا املحامي باملئة األف وتنازله عن ما زاد عليها. واأما اإن مل يكن هناك اأجرة م�سماة 
يف العقد فاإن للمحامي اأجرة املثل بالغة ما بلغت. واأما عند اجلمهور، فاإن له اأجرة املثل 

بالغة ما بلغت بغ�ض النظر عما اإن كانت هناك اأجرة م�سماة اأو ال))9).
خام�صًا: اأن يكون عليه عمل الأكرث: 

اأو ال؛ فال عربة  اأجرة مثل  اإن هذا �سابط لتحديد متى تكون هذه  اأن يقال:  وميكن 
بالطلب النادر اأو القليل، فلو كانت اأجرة املثل ل�ساعة املحامي األف ريال، وجاء رجل 
وعر�ض تعنتاً األفني لل�ساعة فاإنه ال عربة بذلك، والعك�ض �سحيح فلو كانت اأجرة املثل 
للمحامي األفي ريال لل�ساعة ثم جاء حماٍم مناف�ض وعر�ض األف ريال فاإنه ال عربة بهذه 
االأجرة؛ الأنها لي�ست ما عليه االأكرث من املحامني))9). وميكن اأن جتعل االأ�سعار املحددة 
من قبل الدولة معياراً الأجرة للمثل كذلك، فقد جاء يف بع�ض كتب الفقهاء اأن اجلعل 

اإذا كان مقدراً يف الديوان وعمل به جماعة فاإنه يعد اأجرة للمثل))9).
�صاد�صًا: اأن يكون التقدير حال العمل: 

حيث يجب اأن يقّيم العمل الذي وقع من املحامي يف وقت اأدائه؛ فال عربة مبقدار 
اأجرة املثل يف الوقت ال�سابق الأداء العمل، وال عربة مبقدار اأجرة املثل للوقت الالحق 
للعمل؛ اإذ قد تختلف االأجرة ارتفاعاً اأو انخفا�ساً ومن العدل لكال طريف العقد اأن 
))9) املو�سوعة الفقهية الكويتية 2)/)2) »اإذا ف�سدت االإجارة وا�ستوفى امل�ستاأجر املنفعة، فعند املالكية وال�سافعية 
واحلنابلة وزفر من احلنفية يجب اأجر املثل بالغًا ما بلغ، اأي ولو زاد على امل�سمى. وعند اأبي حنيفة واأبي 
يو�شف وحممد يجب اأجر املثل، ب�شرط اأن ل يزيد عن امل�شمى اإذا كان يف العقد ت�شمية، فاإذا مل يكن يف 
الرحمن بن حممد عو�ض  االأربعة، عبد  املذاهب  الفقه على  بلغ«؛  بالغًا ما  املثل  اأجر  ت�سمية وجب  العقد 

اجلزيري، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، )2))ه�، )/))).
))9) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، )/200؛ رد املحتار على الدر املختار، )/)2) »واملراد باأجرة املثل... بل 

العربة باالأجرة التي ير�ساها االأكرث«.
))9) ك�ساف القناع عن منت االإقناع)/)27، » )فاإن كان) اأي: اجلعل )مقدرًا يف الديوان، وعمل به) اأي: بذلك 
الظاهر  الأن  �سيء؛  ي�سلمه  مل  الذي  العامل  ذلك  ي�ستحقه  املثل)  اأج��رة  )فهو  العمال  من  جماعة  املقدر 
بن جماعة،  اهلل  �سعد  بن  اإبراهيم  بن  االإ�سالم، حممد  اأهل  تدبري  االأحكام يف  للواقع«؛ حترير  موافقته 

حتقيق: د. فوؤاد عبداملنعم، قطر، دار الثقافة للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة: الثالثة، 08))ه�، �ض9)).
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ُعمل  الذي  الوقت  بد من مراعاة كامل  اأنه ال  اأدائ��ه)96). كما  العمل وقت  تقييم  يتم 
عام 1434ه�  بداأ يف حمرم من  العمل  اأن  افرت�سنا  فلو  فقط؛  الت�سليم  فيه ال وقت 
وكانت اأجرة ال�ساعة 1000 ريال وانتهى يف ذي احلجة من العام نف�سه وكانت اأجرة 
ال�ساعة 1500 ريال، فاإنه من العدل تقييم االأجرة مبتو�سط االأجرة خالل كامل تلك 
ال�سنة؛ اإذ لو كان االعتبار لوقت الت�سليم فقط ف�سوف يت�رشر املوكل يف مثل هذه 
ال�سورة ويدفع اأعلى مما كان من املفرت�ض اأن يدفعه)97). وهناك اجتاه فقهي اآخر يرى 
العربة بوقت العقد ال بكامل وقت اأداء العمل)98). ويف نظري اأن الراأي االأول اأقرب 

ملقت�سيات العدالة لكال الطرفني. 
�صابعًا: اختالف الزمان واملكان والأحوال: 

وهذا موؤثر جداً يف احت�ساب اأجرة املثل للمحامي؛ اإذ تختلف اأجرة املثل باختالف 
الزمان واملكان واالأحوال)99). فعلى �سبيل املثال من حيث الزمان، فاإن التعاقد على عمٍل 
يف وقت ركود خالل ال�سنة يختلف عن التعاقد يف غريه من االأوقات الرائجة. والتعاقد 
على عمٍل يف عام 1420ه� يختلف احت�ساب اأجرة مثله عن عمٍل مت التعاقد عليه يف عام 

)96) الفتاوى الفقهية الكربى )/7)2. »لي�ض املراد باأجرة املثل اإال القدر الذي يرغب به يف تلك العني حال االإجارة 
فال ينظر فيها للم�ستقبالت، وحينئذ ف�سهادة ال�سهود باأن اأجرة مثل هذه العني اإذا اأوجرت خم�سني �سنة 
بكذا �سهادة �سحيحة؛ الأنهم مل ي�سهدوا باأمر م�ستقبل يختلف باختالف االأمكنة واالأزمنة واإمنا �سهدوا باأمر 

من�سبط ال يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال االإجارة«.
)97) املو�سوعة الفقهية، ))/2)2 )ويراعى يف تقدير اأجرة املثل الّزمان اّلذي ح�سل فيه كّل العمل، ال الّزمان 
اخللوتي  حممد  بن  اأحمد  العبا�ض  اأبو  امل�سالك،  الأقرب  ال�سالك  بلغة  ؛  فقط)  الّت�سليم  فيه  ح�سل  اّلذي 

ال�شاوي، دم�شق، دار الفكر )د. ط. د. ت(، )/)9 )فعليه اأجرة املثل وهي قيمة املنافع يف اأزمانها).
)98) العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، لبنان، دار 
املعرفة، )د. ط. د. ت( )/)22 )الأن اأجر املثل اإمنا يعترب وقت العقد ال غري فاإن كان امل�سمى حالة العقد 

اأجر املثل فال ي�سر التغري بعد ذلك).
)99) فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب االإمام مالك، حممد بن اأحمد بن حممد علي�ض، لبنان، دار املعرفة 
)د. ط. د. ت(، 2/)22 )وكون ذلك القدر اأجرة املثل اأوال، يرجع فيه للعرف وهو يختلف باختالف االأع�سار 
واالأم�سار).ك�ساف القناع عن منت االإقناع، )/)27 )وقريب منه تغيري اأجرة املثل، ونفقته، وك�سوته؛ الأنه يختلف 

باختالف االأزمان، واالأحوال ولي�ض من نق�ض االجتهاد باالجتهاد بل عمل باالجتهاد الثاين لتغري ال�سبب).
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1434ه�. واأما من حيث املكان فاإن كون مكتب املحامي يف العا�سمة يختلف عن كونه 
يف مدينة �سغرية اأو يف قرية بعيدة، وكذلك كون مكان مكتب املحامي يف مبنى راٍق 
من حيث  واأما  االأج��رة.  منخف�ض  متوا�سع  مكان  كونه يف  يختلف عن  االأجرة  عايل 
االأحوال فاإن ال�سور التي ميكن االإ�سارة اإليها كثرية وال ميكن اأن حتد بحٍد، وميكن اأن ميثل 
على ذلك بكرثة العمل وقلته، اأو با�ستالم ق�سية ت�ستدعي درا�ستها وجتهيز لوائحها فرتة 
حمدودة جداً، اأو با�ستالم ق�سية ل�سخ�ض متهم بالقتل �سد اأولياء دٍم موتورين يريدون 
اأو با�ستالم ق�سية  االنتقام من كل من يقف يف طريقهم ممن يظنونه يف �سف القاتل، 
يف اآخر مراحلها، اأو ق�سية خا�رشة مل يتبق فيها اإال اإعادة التما�ض النظر، وغري ذلك من 

االأحوال املوؤثرة يف احت�ساب اأجرة املثل)00)).
ثامنًا: ن�صبة الإجناز: 

وهذا اأمر موؤثر ال يف تقدير اأ�سا�ض االأجرة، ولكنه موؤثر يف حتديد مقدارها النهائي 
بعد حتديد اأ�سا�ض االأجرة؛ اإذ ال اأجرة للمحامي اإال بقدر ما اأجنزه،وهذا اأمر ال اإ�سكال فيه 
بني الفقهاء))0)). وهذا موافق ملا اأخذ به نظام املحاماة من حيث اعتبار ما اأجنزه املحامي 

عاماًل من عوامل تقدير االأتعاب)02)).
تا�صعًا: حجم العر�ص والطلب: 

هناك ارتباط وثيق بني العر�ض والطلب وبني ارتفاع ال�سعر وانخفا�سه. وهذا موؤثر 
النا�ض كثرية االختالف  اهلل: »فرغبة  تيمية رحمه  ابن  االإ�سالم  �سيخ  قال  املثل.  اأجرة  يف 
)00)) احلاوي الكبري، 22/8) )كان لهم اأجرة املثل كمن ا�ستهلك عمله بغري عقد، وذلك يختلف بقرب امل�سافة 

وبعدها وقلة العمل وكرثته).
))0)) املب�شوط ))/ 76). »اإن ما يجب اأجر املثل بح�سب ما ا�ستوفى من املنفعة«؛ من حال جليل �سرح خمت�سر 
خليل، حممد بن اأحمد بن حممد علي�ص، دم�شق، دار الفكر، )د.ط(، 09))ه�، 72/6 »واملحا�سة مبقابل ما 
ا�ستوفى من املنفعة من الكراء«؛ املجموع �سرح املهذب، ))/77 »ويكون للموؤجر من االأجر بقدر ما ا�ستوفى 

من املنفعة«؛ املغني، )/6)) »ويكون للموؤجر من االأجر بقدر ما ا�ستوفى من املنفعة«.
)02)) املادة 26 من نظام املحاماة.



152
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

والتنوع، فاإنها تختلف بكرثة املطلوب وقلته .   فعند قلته يرغب فيه ما ال يرغب فيه عند 
الكرثة«))0)). وعند تطبيقها على اأجرة املثل يف املحاماة، فاإنه عند وفرة عدد املحامني وكرثة 
اخلدمات املقدمة فاإنه من املفرت�ض اأن تنخف�ض االأ�سعار، والعك�ض �سحيح. وكذلك فاإن 
قانون العر�ض والطلب يوؤثر من حيث عدد االأ�سخا�ض يف طالبي اخلدمة اأو ال�سلعة))0)).

عا�صرًا: قلة احلاجة وكرثتها: 
وقوتها  وكرثتها  احلاجة  قلة  »وبح�سب  بقوله  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  االإ�سالم  �سيخ  اأ�سار 
اأثر  اإلى  قلتها و�سعفها«  ترتفع عند  ما ال  القيمة  ترتفع  فعند كرثة احلاجة وقوتها  و�سعفها، 
اإليها  احلاجة  وعظمت  كرثت  ما  فمتى  املثل،  اأجرة  على  املقدم  العمل  اأو  للب�ساعة  احلاجة 
ارتفعت قيمتها. وعند تطبيقها على اأجرة املثل يف املحاماة، فاإنه قد ترتفع اأجرة خدمة معينة 
من اخلدمات املهنية؛ لكرثة احلاجة اإليها كما لو كرثت وعظمت احلاجة اإلى خدمة اإبرام عقود 
من نوع معني؛ النت�سارها يف زمن معني، و تنخف�ض االأجرة عند انخفا�ض احلاجة اإليها))0)).

حادي ع�صر: حال املعاو�ص: 
وفقاً لراأي �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل، فاإن اأجرة املثل تتاأثر كذلك بحال املعاو�ض 
الوفاء،  يف  املعاو�ض  رغبة  يف  املتمثلة  االأخالقية  اجلوانب  حيث  ومن  املالءة  حيث  من 
وانخفا�ساً.  ارتفاعاً  املثل  اأجرة  تتاأثر  مالءته  اأو �سعف  ومماطلته  املعاو�ض  مالءة  فبح�سب 
تنخف�ض  اإذ  املليء؛  العميل  تختلف عن  املثل  اأجرة  فاإن  مليء  العميل غري  يكون  فعندما 
االأجرة للعميل املليء اأكرث من غري املليء الحتمالية عدم ال�سداد اأو تاأخره، وكذلك فاإن 
العميل املماطل اأو اجَلحود تكون اأجرته اأكرث من العميل الذي يفي دون مماطلة اأو جحود)06)).

))0)) جمموع الفتاوى، 29/)2).
))0)) املرجع ال�سابق. »وبكرثة الطالب وقلتهم؛ فاإن ما كرث طالبوه يرتفع ثمنه، بخالف ما قل طالبوه  «.

))0)) جمموع الفتاوى، 29/)2).«وبح�سب قلة احلاجة وكرثتها وقوتها و�سعفها، فعند كرثة احلاجة وقوتها ترتفع 
القيمة ما ال ترتفع عند قلتها و�سعفها«.

)06)) املرجع ال�سابق. »وبح�سب املعاو�ض .  فاإن كان مليا، دينا :   يرغب يف معاو�ض تهب الثمن القليل، الذي ال 
يبذل مبثله ملن يظن عجزه اأو مطله اأو جحده «.
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ثاين ع�صر: طبيعة العو�ص: 
تتاأثر اأجرة املثل اأو ثمن املثل بح�سب نوعية العو�ض املوؤدى من اأي من الطرفني، 
ال�سداد  من  اأرخ�ض  مثاًل  الرائج  البلد  بنقد  ال�سداد  كان  فاإن  العميل  ناحية  من  فاأما 
بعملة اأخرى غري متداولة اأو رائجة، باالإ�سافة اإلى تقلب �سعر ال�رشف مما يوؤدي اإلى 
الحتياط بزيادة العو�ض)07)). واأما من حيث املحامي مثاًل فاإن اأجرة املثل تتاأثر بنوعية 
اخلدمة املقدمة)08)). فعلى �سبيل املثال، فاإن االأجرة تكون اأعلى عندما ال يكون العمل 
اأقل  االأجرة  تكون  فيما  خا�ساً،  وحت�سرياً  اإعداداً  يتطلب  الأنه  املحامي؛  لدى  جاهزاً 
عندما تكون اخلدمة موجودة لدى املحامي ك�سيغ عقود جاهزة يغري فيها تغيرياً ي�سرياً 

يوافق حاجة العميل.
ثالث ع�صر: القدرة على ت�صليم اخلدمة: 

اأجرة املثل تتاأثر بقدرة املوؤجر على ت�سليم املنفعة امل�ستحقة وقدرة امل�ستاأجر 
كان  ما  فمتى  العامل،  بهذا  املحامي  اأجرة  تتاأثر  وكذلك  ا�ستيفائها)09)).  على 
املثال  �سبيل  فعلى  املثل.  اأجرة  يف  ذلك  اأّثر  �سعباً  وا�ستيفاوؤها  املنفعة  ت�سليم 
فاإن اأجرة املحامي الذي يتولى بع�ض اأنواع الق�سايا اأو االأعمال غري املرغوبة؛ 
خلطورتها اأمنياً اأو مادياً اأو نف�سياً؛ اأو ل�سعوبتها تكون اأعلى من اأجرة املحامي 

يف الق�سايا العادية.

اإذا كان بنقد  اإذا كان بنقد رائج ما ال يرخ�ض فيه  ال�سابق.«وبح�سب العو�ض فقد يرخ�ض فيه  )07)) املرجع 
اآخر دونه يف الرواج؛ كالدراهم، والدنانري بدم�سق يف هذه االأوقات؛ فاإن املعاو�سة بالدراهم هو املعتاد«.

)08)) املرجع ال�سابق.«فاإن املبيع قد يكون حا�سًرا، وقد يكون غائًبا، ف�سعر احلا�سر اأقل من �سعر الغائب«.
ي�ستوفيها  بحيث  بالعقد  امل�ستحقة  املنفعة  ت�سليم  على  ق��ادًرا  يكون  قد  املوؤجر  ال�سابق.«وكذلك  املرجع   ((09(
امل�ستاأجر بال كلفة، وقد ال يتمكن امل�ستاأجر من ا�ستيفاء املنفعة اإال بكلفة؛ كالقري التي ينتابها الظلمة من 
ذي �سلطان اأو ل�سو�ض، اأو تنتابها ال�سباع، فلي�ست قيمتها كقيمة االأر�ض التي ال حتتاج اإلى ذلك، بل من 
اأو ي�ستويف  العقار ما ال ميكن اأن ي�ستويف منفعته اإال ذو قدرة يدفع ال�سرر من منفعته الأعوانه واأن�ساره، 

غريه منه منفعة ي�سرية، وذو القدرة ي�ستويف كمال منفعته لدفع ال�سرر عنه«.
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رابع ع�صر: اختالف �صفات اخلدمة: 
فلي�ست  املحامي،  قبل  من  املقدمة  اخلدمة  �سفات  باختالف  املثل  اأج��رة  تختلف 
واخل��ربة  العمل  ج��ودة  باختالف  تختلف  اإذ  �سواء؛  املحامني  من  املقدمة  اخلدمات 
باالأ�سواق  متعلقة  ا�ست�سارات  يف  مثاًل  مبتدئ  حماٍم  اأجرة  ت�ستوي  فال  والتخ�س�ض. 

املالية باأجرة حماٍم خبري متمر�ض)0))).
خام�ص ع�صر: اختالف حال مقدم اخلدمة وامل�صتفيد: 

فتوؤثر �سخ�سية القائم بالعمل على تقدير اأجرة املثل؛ الختالف املهارات واخلربات 
العمل عن طريق مالك  يوؤدى  اأن  العميل قد يرغب  فاإن  املثال  �سبيل  واملعارف. فعلى 
املكتب نف�سه ال عن طريق حماٍم متعاوٍن معه اأو يعمل لديه. ولذا فاإنه ال ميكن اأن حتت�سب 
الفقهاء  بع�ض  ن�ض  بل  غ��ريه))))).  به  قام  اإذا  املكتب  مالك  اأجرة  ملثل  وفقاً  املثل  اأجرة 
بو�سوح على اأهمية االعتبار ال�سخ�سي للقائم بالعمل؛ الأن متيزه عن غريه يف ال�سفات 
يقت�سي متيزه عن غريه يف االأجر)2))). وقد تنخف�ض اأجرة املثل ب�سبب �سعف املوؤجر؛ 
اإذ قد ال يرغب بع�ض املحامني يف بع�ض العمالء ل�سعفهم و�سعف �سخ�سياتهم مما يوؤثر 

ال�سفيق يف بع�ض  وال�سفاقة ورمبا يختار  بالرقة  الثوب تختلف  ))/87«فاإن مالية  لل�شرخ�شي،  املب�شوط   (((0(
االأوقات والرقيق يف بع�ض االأوقات؛ فلهذا وجب امل�سري اإلى اأجر املثل...«وهذا املثال واإن كان حول منتج 
مادي، فاإنه ميكن تطبيق ذات املعايري على اخلدمات؛ فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن 
عبداللطيف اآل ال�سيخ، حممد بن اإبراهيم بن عبد اللطيف اآل ال�سيخ، جمع وحتقيق: ال�سيخ عبدالرحمن 
مثلهما  اأجرة  »وتقدير   9(/9 99))ه�،  االأولى،  الطبعة:  ال�سعودية، مطبعة احلكومة،  قا�سم،  بن  بن حممد 
بالعدل مبعرفة اأهل اخلربة واالأمانة، فاإذا حتققت املماثلة يف جميع ال�سفات من كرثة االأجرة و�سهولة 

حت�سيل الغلة وقرب امل�سافة وخالف ذلك فاإنهما ي�ستحقان اأجرة املثل للمدة املا�سية«.
))))) املب�شوط لل�شرخ�شي، ))/8))«فلهذا كان ل�ساحب الثوب اأن يطالب اأيهما �ساء فاإن خاطه الكفيل رجع على 
اأوفى عنه ما التزم باأمره فريجع عليه مبثله ومبثل  املكفول عنه باأجر مثل ذلك العمل بالغًا ما بلغ؛ الأنه 
اخلياطة اأجر املثل، واإن كان �شاحب الثوب ا�شرتط على اخلياط اأن يخيطه بيده فهذا �شرط مفيد معترب 

لتفاوت النا�ص يف عمل اخلياط«.
)2))) احلاوي الكبري، )/278 »له اأجرة مثله من نظرائه يف الف�سل والعلم؛ الأنه ملا متيز بتبعيته عن غريه وجب 
اأن يتميز باأجرة مثل نظرائه«؛ الفتاوى الفقهية الكربى، )/))).«...اأن اأجرة املثل قد تختلف باختالف قوة 

مالك االأر�ض و�سعفه اختالفًا كثريًا«.
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ب�سخ�سية  املتعلق  العامل  كان  ما  متى  تتاأثر  ال  املثل  اأجرة  اأن  اإال  الق�سية))))).  �سري  يف 
امل�ستاأجر عاماًل غري طبعي وال يعرب عن حقيقة ال�سوق، فقد ن�ض بع�ض الفقهاء على اأنه 
ال تعد اأجرة املتقوي ب�سوكته اأجرة مثل؛ الأنها قد يكون اأخذها ب�سوكته ال اأنها تعك�ض 

اأجرة املثل يف ال�سوق))))).
وبعد، فلقد ُعني هذا البحث مبناق�سة العوامل املوؤثرة يف تقدير اأتعاب املحاماة يف 
مقارنة بني النظامني ال�سعودي واالأمريكي يف �سوء الفقه االإ�سالمي. وقد اأبرزت يف 
هذا البحث جوانب الت�سابه واالختالف بينها. وخال�سة االأمر اأن العوامل املذكورة 
العرف فهو احلاكم  اإلى  نهاية املطاف  فاإن مردها يف  النظامني مهما تنوعت  يف كال 
على تاأثريها يف تقدير اأتعاب املحاماة، غري اأن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل 

متعددة توؤثر فيه.
واهلل اأعلم و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

 

))))) الفتاوى الفقهية الكربى، )/)))«...اأن اأجرة املثل قد تختلف باختالف قوة مالك االأر�ض و�سعفه اختالفا 
كثريا«.

))))) العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، 2/)0) »هل ما ياأخذه ال�سلطان يكون اأجرة املثل حتى يوؤخذ 
لالأوقاف ما يوؤخذ لل�سلطنة اأواًل؟ اأجاب كون املتكلم على طني ال�سلطان ياأخذ له هذا املقدار ال يلزم منه اأن 
يكون اأجرة املثل؛ الأنه يجوز اأن ياأخذ هذا املقدار ب�سوكته نعم اأجرة املثل تعلم من الطني املجاور اإذا كان 

مماثاًل اأو مما ياأخذه ال�شريك ب�شرط املماثلة واأن ل يكون فيهم ذو �شوكة واهلل اأعلم«.
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�رشح خمت�رش خليل، حممد بن عبد اهلل اخلر�سي املالكي، دم�سق،دار الفكر، )د. ط. د. ت(.   .11
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مراجع الفقه احلنبلي: 
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الر�سالة، الطبعة االأولى، 1424ه�.
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التنفيذية.
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