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تقديــم

واأن  ِحَكم  احُلْكَم  اأن  يعلم، علمه  ما مل  بالقلم، علمه  الإن�ضان  الذي علم  احلمد هلل 

اجلور ُظَلم، وال�ضالة وال�ضالم على من بعث لكل الأمم واأبان اأن يف العدل رفعا للهمم و�ضونا 

للُحَرم واأن باحلياد عنه ت�ضتهان الذمم ول ت�ضود الأمم .

اأما بعـد،

بالدر�س  يتاأتى  الفقه  بهذا  والإملام  الق�ضاء  علم  من  اأعم  الق�ضاء  فقه  اأن  فالأكيد 

واملواد  الن�ضو�س  اأن  والأوكد  والعمل،  باملرا�س  اإل  يدرك  ل  الق�ضاء  علم  لكن  والتح�ضيل 

القانونية غنية وم�ضبعة باحللول والتوجيهات لكن اإعمالها من طرف الق�ضاء هو الذي يبعث 

فيها الروح واحليوية وذلك عندما يطبقها واقعا وعمال .

و املمار�ضة الق�ضائية اأبانت اأن �ضناعة الق�ضاء لي�ضت واحدة، فرغم وجود الن�ضو�س 

اإىل �ضناعات، ف�ضناعة  توظيفها يحتاج  ترتيبها و�ضناعة  فاإن  الفقهية  والقواعد  القانونية 

واأدبياتها   الق�ضاء  مهنة  اأخالقيات  �ضناعة  لي�ضت  هي  الولئية  والأعمال  الإداري  العمل 

امل�ضوؤولني  التعامل مع  اإىل كيفية  اأي�ضا  اإىل جانب هذا  déontologie la، فالقا�ضي يحتاج 

الإملام  اأي�ضا  ويعوزه  والعموم،  واملحامني،  الكتاب،  قلم  ومع جهاز  زمالئه،  ومع  الق�ضائيني 

بطقو�س املداولة وكيف يتعامل مع الراأي املخالف، والأهم من ذلك هو متر�ضه على �ضناعة 

القانوين،  العلمي واملنطق  للمنهج  التي �ضنقف لحقا على خ�ضوعها  حكمه. هذه ال�ضناعة 

لتحديث  وق�ضاة  فقهاء  وكر�ضت  ال�ضاأن،  هذا  يف  اأ�ضواطها  قطعت  الغربية  الدول  اأن  وكيف 

ب�ضناعة   ، الإحاطة  فكرة  ا�ضتوحيت  املنطلق  هذا  ومن  الق�ضائي.  احلكم  حترير  منهجية 

احلكم الق�ضائي ومنهجية حتريره لأنها قطب الرحى وع�ضب هذه ال�ضناعة ولبها، بل اإن 

�ضناعات الق�ضاء ككل ت�ضعى بدءًا ونهاية اإىل ح�ضن �ضياغة هذا احلكم واإخراجه اإىل حيز 

الوجود يف اأبهى حلة.

فالقا�ضي يعي�س عمره الق�ضائي يتعامل مع هذا احلكم حتى يدرك يقينا اأن الق�ضاء 

هو هذا احلكم، اإذ ي�ضوغه يف ملفاته بنوع من اجلهد، ويتعامل مع املطاعن املوجهة اإليه، 

ويعاي�س تنفيذه.

اإطار كل م�ضاطرها ومتثيلها للحق  واملحامي ي�ضعى ل�ضت�ضداره، والنيابة العامة يف 
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العام ت�ضعى بدورها للح�ضول عليه، والقا�ضي يف كل عمله باأوامره الولئية وبجل�ضاته يروم 

اإ�ضداره،و جهاز الكتابة يف خ�ضم كل اإجراءاته ي�ضهم اإما يف خلقه اأو تنفيذه، وحماكم اأعلى 

درجة تنح�ضر مهمتها يف معاجلته وت�ضحيحه.

وم�ضمونا،  �ضكال  واأنيـق  جميـل  اإطار  يف  يقـدم  باأن  جديـر  الأهمية  بهذه  حكما  واإن 

واأن يحظى بدرا�ضات م�ضتفي�ضة وعميقة، لكن لالأ�ضف ال�ضديد جند الدرا�ضات التي تناولته 

�ضحيحة  ول تكاد تفي باملق�ضود.

وجند اأن الت�ضريعات ت�ضطر له بع�س القواعد وبع�س امل�ضامني لكنها ترتك لالجتهاد 

اأ�ضحت  اأمر تنظيم منهجية وتقنية حتريره، لكن يف غياب توحيد هذه التقنيات  الق�ضائي 

منهجية حترير احلكم الواحد منهجيات وهذا من �ضاأنه اأن يربك العمل الق�ضائي ويربك حتى 

اأ�ضلوب التعامل معها ودرا�ضتهـا والنفاذ اإىل مدلولها، وهذا ما حدا ببعـ�س الدول الغربية اإىل 

التفكيـر منذ اأمد بعيد يف توحيد مناهج حترير اأحكامها وكان هذا حال فرن�ضا التي جندت 

ق�ضاة وفقهـاء باملدر�ضة الوطنية للق�ضاء منذ �ضنة 1968 لتوحيد هذه املنهجية وابتكار اأ�ضلوب 

ع�ضري وجديد مرن و�ضل�س لتحرير الأحكام. وقد انعك�س هذا الأ�ضلوب حتى على اأحكام دول 

املغرب العربي بحكم الرتباط اجلغرايف والقت�ضادي، والجتماعي اأحيانا، لكن باقي الدول 

العربية مل تفكر يف توحيد منهجيات حترير اأحكامها بل جند هذه املنهجيات تتعدد داخل 

اأ�ضلوب  الأحكام  ي�ضر  ل  كان  واإذا  الق�ضاة  جن�ضيات  تنوعت  اإذا  خ�ضو�ضا  الواحدة  الدولة 

حتريرها بقدر ما ي�ضرها اإغفال م�ضامينها بقانون الإجراءات املدنية فاإن تنوع املنهجيات 

والتقنيات داخل الدائرة الواحدة، واإن كان ل ي�ضرها قانونا، فاإنه ي�ضرها �ضكال و�ضياغة، 

ويوحي للمتعامل معها من ق�ضـاة وحماميـن ومتقا�ضني باأن نوعا من التناق�س ي�ضوبهـا ويربك 

تقييمها وجودتها، ويعطي انطباعًا باأن ت�ضتت املنهجية قد يف�ضي بال�ضرورة اإىل ت�ضتت وتنوع 

احلكم يف الق�ضية الواحدة، ويبدد الطمئنان اإليها.

و جند اأن حماكم النق�س ل تراقب هذه املقت�ضيات بقدر ما تراقب م�ضامينها املن�ضو�س 

عليها قانونا.

و يف غياب توحيد مناهج التحرير فلعل هذا البحث يكون لبنة يف �ضرح توحيد حترير 

الأحكام بدولة الإمارات العربية املتحدة، وقد �ضبق هذه الدرا�ضة اإعداد درا�ضة اأخرى مماثلة 

على �ضوء قانون امل�ضطرة املدنية املغربية بعنوان » �ضناعة احلكم املدين« وقد تبناها املعهد 

العايل للق�ضاء املغربي، وتوىل طبعها ون�ضرها وتوزيعها يف �ضهر مايو من �ضنة 2010.
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و اإين اإذ اأعد هذه الدرا�ضة يف �ضهر رم�ضان الأبرك اأروم اأن ي�ضاعف يل بها الأجر،  واأن 

ل ينقطع باملوت، واأن ي�ضيبني منها الأجر اأو الأجران ح�ضب ن�ضيبي من اخلطاإ وال�ضواب. 

عبد العزيز فتحاوي
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مقدمـــة

املالحظ اأن جل الت�ضريعات الإجرائية ن�ضت على البيانات ال�ضرورية التي يجب اأن 

تت�ضمنها الأحكام، لكنها مل ترتبها ترتيبا منطقيا بل تركت للق�ضاء هذا الأمر، ومل ترتب اأي 

، مع العلم اأن الرتتيب غري 
(1(

جزاء اإل جزاء اإغفال اإحدى البيانات املن�ضو�س عليها قانونا

املنطقي يوؤدي اإىل خلل �ضارخ يف احلكم وي�ضوهه، بل اإن هذه الت�ضريعات نف�ضها عندما تن�س 

املدنية  الإجراءات  لقانون  يحمد  لكن  مرتبة  متفرقة وغري  عليها  تن�س  البيانات  على هذه 

اأورد تراتبية منطقية لبيانات احلكم عند حتريره وجاءت متتالية ومت�ضل�ضلة  اأنه  الإماراتي 

فمنطوق  التعليل  ثم  الوقائع  قبل  الديباجة  ترد  باأن  يق�ضي  ال�ضليم  واملنطق   .130 باملادة 

احلكم، واأن ورود التعليل اأو الت�ضبيب مثال قبل الوقائع من �ضاأنه اأن ي�ضوه احلكم، اإذ ل ميكن 

ت�ضور ت�ضبيب �ضابق على وقائعه فحتى الرتتيب الزمني لهذه املقت�ضيات يوؤكد هذه الرتاتبية 

املنطقية.

 اأورد البيانات 
(2(

فالقانون الحتادي رقم 11 ل�ضنة 1992 املتعلق بالإجراءات املدنية 

املتعلق  التا�ضع  الباب  من  الأحكام  باإ�ضدار  املتعلق  الأول  الف�ضل  يف  بالأحكام  املتعلقة 

بالأحكام

الإماراتي  املدنية  الإجراءات  قانون  �ضوء  على  الأحكام  حترير  منهجية  بيان  قبل  و 

يجدر بنا بيان اأهم املواد التي اأ�ض�ضت لهذا التحرير بهذا القانون:

فقد جاء باملادة 125:

» ت�ضدر الأحكام من املحاكم الحتادية وتنفذ با�ضم رئي�س الدولة «.

و جاء باملادة 129: 

وتودع  عليها،  بنيت  التي  الأ�ضباب  على  الأحكام  ت�ضتمل  اأن  الأحوال  جميع  يف  يجب   .1«

م�ضودة احلكم امل�ضتملة على اأ�ضبابه موقعة من الرئي�س، والق�ضاة عند النطق به يف ملف 

الدعوى.

1-  انظر مثال الفقرة الثالثة من املادة 130 من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي التي جاء فيها: » والق�ضور يف اأ�ضباب احلكم 

اأ�ضدروا احلكم  الذين  الق�ضاة  اأ�ضماء  بيان  وكذا عدم  و�ضفاتهم  اأ�ضماء اخل�ضوم  اأو اخلطاأ اجل�ضيم يف  والنق�س  الواقعية 

يرتتب عليه بطالن احلكم«.

2-  عدل هذا القانون بالقانون الحتادي رقم 30 ل�ضنة 2005 .
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2. ويجوز يف املواد امل�ضتعجلة اإذا نطق باحلكم يف جل�ضة املرافعة اأن تودع امل�ضودة امل�ضتملة 

على اأ�ضبابه خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ النطق به يف ملف الدعوى.

3. وحتفظ امل�ضودة امل�ضتملة على منطوق احلكم واأ�ضبابه مبلف الدعوى.

4. ويرتتب على خمالفة الأحكام الواردة يف الفقرتني )1( و)2( بطالن احلكم«.

و ورد باملادة 130: 

الق�ضية  ونوع  ومكانه  اإ�ضداره  وتاريخ  اأ�ضدرته  التي  املحكمة  احلكم  يف  يبني  اأن  يجب   .1«

واأ�ضماء الق�ضاة الذين �ضمعوا املرافعة، وا�ضرتكوا يف احلكم وح�ضروا النطق به وع�ضو 

النيابة العامة الذي اأبدى راأيه يف الق�ضية اإن كان، واأ�ضماء اخل�ضوم واألقابهم و�ضفاتهم 

وموطن كل منهم اأو حمل عمله وح�ضورهم اأو غيابهم.

2. كما يجب اأن ي�ضتمل احلكم على عر�س جممل لوقائع الدعوى ثم طلبات اخل�ضوم وخال�ضة 

موجزة لدفاعهم اجلوهري وراأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك اأ�ضباب احلكم ومنطوقه.

اخل�ضوم  اأ�ضماء  يف  اجل�ضيم  اخلطاأ  اأو  والنق�س  الواقعية  احلكم  اأ�ضبـاب  يف  والق�ضور   .3

بطالن  عليه  يرتتب  احلكم  اأ�ضدروا  الذين  الق�ضاة  اأ�ضماء  بيان  عدم  وكذا  و�ضفاتهم 

احلكم «.

و جاء باملادة 131:

الدعوى  وقائع  على  امل�ضتملة  الأ�ضلية  احلكم  ن�ضخة  على  وكاتبها  اجلل�ضة  رئي�س  يوقع   .1«

امل�ضتعجلة  الق�ضايا  يف  امل�ضودة  اإيداع  من  اأيام  ثالثة  خالل  وذلك  واملنطوق  والأ�ضباب 

وع�ضرة اأيام يف الق�ضايا الأخرى وحتفظ تلك الن�ضخ فورًا يف ملف الدعوى.

2. واإذا قام �ضبب مينع رئي�س اجلل�ضة من التوقيع على ن�ضخة احلكم الأ�ضلية اأو يعطل التوقيع 

اأو من  على نحو �ضار بالعدالة اأو مب�ضالح اخل�ضوم جاز اأن يوقع عليها رئي�س املحكمة 

ينوب عنه واإذا قام �ضبب مما ذكر بكاتب اجلل�ضة جاز اأن يوقع رئي�س الكتاب بدل منه، 

ويثبت كل ذلك على هام�س ن�ضخة احلكم الأ�ضلية«.

مبفردها  لتعتمد  مقت�ضبة  جاءت  اأنها  يت�ضح  املواد  هذه  ا�ضتقراء  خالل  فمن  اإذن 

كاأر�ضية توؤ�ض�س ملنهجية حترير الأحكام، بل اإنها اأ�ضارت اإىل بع�س البيانات ال�ضرورية التي 

من املفرو�س اأن توظف باحلكم كما اأنها مل تفر�س تراتبية معينة،و الأكيد اأنها تركت للق�ضاء 

هذا الأمر،لأن و�ضع منهجية معينة لتحرير الأحكام لي�س من اخت�ضا�س الت�ضريـع الذي ي�ضـع 
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القواعـد ويرتـب اجلزاءات ول ميكنـه البتـة اأن ينظـم املنهجيـات وتقنيات العمل التي تعترب 

العامة  القواعد  اإل  ينظم  اأن  الت�ضريع ل ميكنه  واأن  الق�ضائي، خ�ضو�ضا  العمل  من �ضميم 

ح�ضب  ويتغري  واملرونة  بالفعالية  يت�ضم  الذي  العملي  للجانب  التاأ�ضي�س  ميكنه  ول  واملجردة 

الواقع والظروف.

احلكم    ملحتويات  املنطقي  الرتتيب  يقت�ضيها  التي  املنهجية  املوؤلف  هذا  يف  �ضنتبع  و 

وذلك باتباع ت�ضل�ضلها الزمني واملنطقي و�ضنناق�ضه يف اأربعة ف�ضول:

الف�صل الأول: و�ضنتناول فيه الديباجة باعتبارها اأول ما يفتتح به احلكم.  -

ويف الف�صل الثاين: �ضنناق�س الوقائع التي من املفرو�س اأن ترد مبا�ضرة بعد الديباجة   -

لكونها تعترب الأر�ضية الواقعية التي يبنى عليها الت�ضبيب ومنطوق احلكم.

املنطقي        الرتتيب  يقت�ضي  الذي  التعليل  اأو  للت�ضبيب  �ضنتطرق  الثالث:  الف�صل  ويف   -

وحتى الزمني اأن يرد بعد الوقائع وقبل املنطوق، اإذ هو �ضلة الو�ضل بني هذين الأخريين،     

وي�ضكل اأهم عمل يقوم به القا�ضي يف عملية التحرير.

التي متخ�ضت  احلتمية  النتيجة  باعتباره  منطوق احلكم  �ضنتناول  الرابع:  الف�صل  ويف   -

عنها هذه ال�ضريورة من ديباجة ووقائع وت�ضبيب لت�ضل اإىل خال�ضة تف�ضل النزاع وترتبط 

بال�ضرورة بباقي مكونات احلكم. 





-  15  -

الف�صـــل الأول

الديباجــة

كنـه الديباجـة 

يف  املتمثل  ومقدمته  احلكم  من  اجلزء  هذا  درا�ضة  ب�ضدد  واأنا  ا�ضتغرابي  اأثار  ما 

الديباجة، اأن املوؤلفات ال�ضحيحة التي تناولت منهجية حترير الأحكام مل تعالج هذه الديباجة 

ومل متنحها كفايتها من الدر�س- با�ضتثناء املوؤلفات الفرن�ضية يف هذا ال�ضاأن- .

الديباجة يف اللغة هي الثوب الذي �ضداه حرير، وهي الوجه، ويقال ديباجة الكتاب 

اأي فاحتته.

و ديباجة احلكم هي مقدمته وفاحتته، بل هي مفتاح للق�ضية ككل اإذ توؤرخ لها برمتها، 

فهي تت�ضمن اجلانب الإداري واجلانب الق�ضائي يف احلكم، وميكن لأي كان اأن ياأخذ نبذة 

ومبلغ  ت�ضجيلها،  وتاريخ  الق�ضية،  رقم  تت�ضمن  التي  الديباجة  هذه  الق�ضية من خالل  عن 

امل�ضاريف الق�ضائية، ورقم احلكم وتاريخه، وا�ضم املحكمة امل�ضدرة له، واأطراف الدعوى، 

وموقعهم يف هذه الدعوى.

و اإذا كانت هذه الديباجة من الأهمية مبكان، فاأت�ضاءل كيف اأن الكتابات القليلة التي 

تناولت هذا املو�ضوع تغا�ضت واأغفلت التطرق اإليها، وتعبئة الديباجة، واإن كانت يف موطنها 

تتم من طرف القا�ضي اإل اأن الكاتب يتمم بع�س البيانات بها كرقم احلكم الذي ل يعطى اإل 

بعد النطق به.

و ميكن تعريف الديباجة » باأنها املفتاح الإداري والق�ضائي للق�ضية، فهي توثقها وتوؤرخ 

لها وت�ضاهم مع باقي مكونات احلكم يف البناء القانوين لهذا الأخري «.

و قلت اإنها ت�ضهم يف البناء القانوين لأن اإغفال بع�س مقت�ضياتها يرتب بطالن احلكم 

ككل، كاإغفال » با�ضم جاللة امللك « مثال يف احلكم املغربي، كما اأنها ت�ضكل مدخال للنق�س، 

اأو  الأطراف،  باأحد  التي ت�ضر  امل�ضطرية  القواعد  اإذ من خاللها ميكن مراقبة خرق بع�س 

عدم الخت�ضا�س وهما �ضببان من اأ�ضباب النق�س.
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مراجعه  وتوثق  له  توؤرخ  فهي  للحكم،  بالن�ضبة  الأهمية مبكان  من  الديباجة  تعترب  و 

وحتدد اأطرافه وموقعهم من اخل�ضومة، وتت�ضمن جانبه الإداري وكذا الق�ضائي، وهي ذات 

فائدة مزدوجة، �ضواء بالن�ضبة لقلم الكتاب يف م�ضامني خا�ضة كرقم الق�ضيـة وتاريخ احلكم، 

وو�ضعية الر�ضوم الق�ضائية وغريها ... وكذا ذات فائدة بالن�ضبة للقا�ضي املحتج لديه باحلكم 

اأو املطعون فيه لديه، وذلك بخ�ضو�س هوية الأطراف و�ضفتهم وو�ضعهم يف الدعوى.

م�صامني الديباجة، اأهميتها، ودورها يف قانون الإجراءات الإماراتي:

ال�صند القانوين يف الديباجة: 

لقد وردت م�ضامني الديباجة باملادة 125 من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي التي 

ورد فيها:» ت�ضدر الأحكام من املحاكم الحتادية وتنفذ با�ضم رئي�س الدولة «.

ثم بالفقرة الأوىل من املادة 130 اإذ جاء فيها:

الق�ضية  ونوع  ومكانه  اإ�ضداره  وتاريخ  اأ�ضدرته  التي  املحكمة  احلكم  يف  يبني  اأن  يجب   .1«

واأ�ضماء الق�ضاة الذين �ضمعوا املرافعة، وا�ضرتكوا يف احلكم وح�ضروا النطق به وع�ضو 

النيابة العامة الذي اأبدى راأيه يف الق�ضية اإن كان، واأ�ضماء اخل�ضوم واألقابهم و�ضفاتهم 

وموطن كل منهم اأو حمل عمله وح�ضورهم اأو غيابهم«.

وقد اأ�ضارت هذه الفقرة لأهم ما ميكن اأن تت�ضمنـه ديباجـة احلكـم، وتركت للق�ضاء 

خلق النموذج الذي يالئمه، ويتفق قانون الإجراءات هنا مع قانون امل�ضطرة املدنية املغربي 

. 
(1(

يف ف�ضوله: 50-353 و375 

والديباجة يجب اأن تت�ضمن عدة بيانات، تتفاوت اأهميتها ودورها ومدى تاأثريها على 

1-  جاء مثال بالف�ضل 50 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربي ب�ضاأن الديباجة :

»1- ت�ضدر الأحكام يف جل�ضة علنية وحتمل يف راأ�ضها العنوان التايل :

- اململكة املغربية 

- با�ضم جاللة امللك

2- تت�ضمن اأ�ضماء الأطراف ال�ضخ�ضية والعائلية و�ضفتهم ومهنتهم وموطنهم اأو حمل اإقامتهم، وكذا عند القت�ضاء اأ�ضماء 

و�ضفات وموطن الوكالء.

3- تن�س الأحكام على اأن املناق�ضات قد وقعت يف جل�ضة علنية اأو �ضرية .

4- توؤرخ الأحكام . «
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�ضحة احلكم ككل، وفيما يلي �ضنتطرق تباعًا مل�ضامني الديباجة يف ت�ضل�ضل منطقي تقت�ضيه 

الرتاتبية الزمنية والتنظيمية كما �ضرنى:

با�صم رئي�س الدولة:

اإن الأحكام يف دولة الإمارات العربية املتحدة ت�ضدر وتنفذ با�ضم رئي�س الدولة، وهذا 

ما اأكدته املادة 125 من قانون الإجراءات املدنية والتي ن�ضت على التايل:» ت�ضدر الأحكام 

من املحاكم الحتادية وتنفذ با�ضم رئي�س الدولة «.

و تتجلى اأهمية هذا الت�ضدير يف اعتبار رئي�س الدولة هو راأ�س ال�ضلطة الق�ضائية، واأن 

اأن الأحكام  اأ�ض�ضه ومن اأهم مقوماته، والدليل على ذلك  ت�ضدير احلكم با�ضمه يعترب من 

اأن الق�ضاة اإمنا ي�ضدرون  يجب اأن حتمل يف طليعتها هذا ال�ضم، ول غرابة يف ذلك طاملا 

اأحكامهم بالنيابة عن رئي�س الدولة، والأحكام ت�ضتمد قوتها من هذا الت�ضدير وتنفذ بهذا 

ال�ضم.

و هذا اأي�ضا �ضاأن ت�ضدير الأحكام املغربية اإذ يجب اأن تبداأ با�ضم جاللة امللك، وذهب 

دائما  وي�ضكل  احلكم  عن  قيمة  كل  ينزع  العبارة  هذه  ذكر  اإغفال  اأن  اإىل  الفقه  من  جانب 

، واملجل�س الأعلى املغربي بدوره تواترت قراراته على اأن اإغفال ذكر هذه 
(1(

مو�ضوعا للنق�س

.
(2(

العبارة موجب للنق�س

و تتفاوت الت�ضريعات، �ضواء منها العربية اأو الأجنبية يف البيانات التي تعترب من النظام 

العام ويرتتب عن اإغفالها البطالن، لكنها تكاد تتفق على اأن اإ�ضدار الأحكام با�ضم القيادة 

يعترب نظاميا، يف حني اأن هناك من البيانات التي تعترب كذلك ول يرتتب عنها البطالن.

1-  – انظر: اأدولف رييولط، تعريب وتهيئ اإدري�س ملني ، قانون امل�ضطرة املدنية يف �ضروح، �س 60، من�ضورات جمعية تنمية البحوث 

والدرا�ضات الق�ضائية، �ضنة 1996.

امللف عدد 220 من�ضور مبجلة الق�ضاء 
 

2-  - جاء مثال يف قرار �ضرعي للمجل�س الأعلى عدد 65 �ضادر بتاريخ 1958/12/8 يف

والقانون عدد 17 �س 594 : » اإن التن�ضي�س على ا�ضم جاللة امللك يف طليعة الأحكام له �ضفة اأ�ضا�ضية بحيث يرتتب عن ذلك 

بطالن احلكم اخلايل منه « .

- وجاء يف القرار ال�ضرعي عدد 495 ال�ضادر بتاريخ 1959/6/5 من�ضور مبجلة الق�ضاء والقانون عدد 27 �س 181: » ي�ضتوجب 

النق�س كل حكم خال من التن�ضي�س على �ضدوره با�ضم جاللة امللك « .
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بال�ضرورة  الإماراتية يرتتب عنه  الأحكام  الدولة يف  رئي�س  ا�ضم  اإغفال  اأن  الأكيد  و 

البطالن، واإن مل ين�س قانون الإجراءات على جزاء هذا الإغفال، بدليل اأنه رتب البطالن 

اخلطاأ  اأو  مثال  الواقعية  الأ�ضباب  يف  كالق�ضور  الت�ضدير  هذا  من  اأهمية  اأقل  بيانات  على 

اجل�ضيم يف اأ�ضماء اخل�ضوم كما جاء بالفقرة الثالثة من املادة 130. 

بيان املحكمة املخت�صة ونوع الق�صية:

اأ�ضدرت احلكم    التي  بيان املحكمة  اأوجب  اأنه  الإماراتي  لقانون الإجراءت  ما يحمد 

وكذا نوعية الق�ضية باملادة 130 ، وهذه البيانات تعترب اأ�ضا�ضية ولها ارتباط بالخت�ضا�ضني 

واملالحظ  الخت�ضا�س.  هذا  مراقبة  درجة  الأعلى  للمحكمة  يتاأتى  وحتى  واملحلي،  النوعي 

على حترير بع�س الق�ضاة اأنهم يغفلون بيان نوعية الق�ضية، فال بد بعد الت�ضدير من الإ�ضارة 

اأو  التجارية  اأو  املدنية  الق�ضايا  يف  تبت  وهي  كذا  حمكمة..  اأ�ضدرت  التالية»  ال�ضيغة  اإىل 

العمالية اأو ق�ضايا الأحوال ال�ضخ�ضية «.

يف  اأي�ضا  ت�ضهم  فاإنها  الخت�ضا�س  مراقبة  يف  اإ�ضهامها  على  ف�ضال  ال�ضياغة  فهذه 

تنظيم العمل داخل املحكمة، ويف �ضهولة حفظ الأحكام وامللفات، وقلت اإن هذا يحمد لقانون 

الإجراءات الإماراتي لأن بع�س القوانني الإجرائية الأخرى مل تتطرق لهذه البيانات، فمثال 

مل ت�ضر مواد امل�ضطرة املدنية املغربي ل�ضرورة بيان املحكمة املخت�ضة ونوع الق�ضية.

التاريــخ:

من البيانات املهمة التي يتعني اأن تت�ضدر الديباجة تاريخ احلكم، واملق�ضود به تاريخ 

النطق به، وقد ن�س قانون الإجراءات الإماراتي على وجوب بيان تاريخ اإ�ضدار احلكم، ويكاد 

يتفق الفقه وحتى الق�ضاء على اأن اإغفال التاريخ ل يوؤدي دائما اإىل بطالن احلكم اإل اإذا اأدى 

اإىل اإحلاق �ضرر باخل�ضم، وهذا ما حدا بامل�ضرع الإماراتي اإىل ال�ضكوت عن اجلزاء.

و ما جتدر الإ�ضارة اإليه يف هذا ال�ضاأن اأن الق�ضاء العربي عموما يعترب بع�س البيانات من 

النظام العام، كاإ�ضـدار الأحكام با�ضم ال�ضيادة، وبيانه لأ�ضمـاء الق�ضاة الذين اأ�ضـدروها،

اأما البيانات الأخرى التي ل تعترب من النظام العام وتهم حقوق الأطراف فاإنه ل يقبل 
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.
(1(

الطعن بها اإل اإذا اأدت اإىل الإ�ضرار بحق اأحد اخل�ضوم

قانون  من   453 املادة  اأكدت  فقد  فرن�ضا،  يف  والق�ضاء  القانون  عليه  �ضار  ما  هذا  و 

اأكدت حمكمة  كما  به،  النطق  تاريخ  ت�ضمني احلكم  الفرن�ضي على وجوب  املدنية  امل�ضطرة 

النق�س الفرن�ضية ذلك.

و ل يرتتب البطالن دائما عن اإغفال التاريخ اإذا تاأتى معرفته من وثائق امللف كمح�ضر 

اجلل�ضة، وهذا ما تبنته حمكمة النق�س امل�ضرية فقد جاء يف اأحد قراراتها:» ورقة احلكم 

من الأوراق الر�ضمية التي يجب اأن حتمل تاريخ اإ�ضداره واإل بطلت، واإذا كانت ال�ضند الوحيد 

يقدح يف هذا  ول  ي�ضتتبع حتما بطالن احلكم ذاته،  لوجود احلكم فبطالنها  ي�ضتمد  الذي 

، وكان هذا اأي�ضا توجه 
(2(

اأن يكون حم�ضر اجلل�ضة ا�ضتوفى بيان تاريخ اإ�ضدار احلكم...« 

املجل�س الأعلى املغربي.

و تاريخ احلكم يجب اأن يرد يف طليعته ويف طرته، ول اأتفق مع جانب من الفقه ل ميانع 

الطليعة والطرة،  التاريخ يف  ا�ضتقر على ورود  الق�ضائي  العمل  ، لأن 
(3(

من ذكره يف نهايته

وهذا العمل هو الذي كر�س الرتاتبية يف الأحكام، ومن �ضاأن فتح املجال خلرق هذا العمل 

الق�ضائي اأن يوؤ�ض�س لأحكام متناق�ضة ومنافية للجمالية. 

اإن كان الق�ضاء على م�ضتوى املجل�س الأعلى املغربي ل يرى �ضرورة لذكر التاريخ  و 

الهجري اإذا ذكر التاريخ امليالدي اأو اإذا ورد اأحدهما، اإذ قرر » على اأنه يكون غري مرتكز 

على اأ�ضا�س الوجه امل�ضتدل به من عدم ذكر التاريخ الهجري، لأن ذكر التاريخ امليالدي كاف 

امليالدي،  اأو  الهجري  التاريخني  اأحد  يكفي ذكر  اأنه  اآخر قرر  التبا�س«. ويف قرار  لرفع كل 

يف  والدقة  التكامل  ل�ضمان  امليالدي  التاريخ  جانب  اإىل  الهجري  التاريخ  ذكر  اأحبذ  فاإنني 

1-  جاء يف قرار للمجل�س الأعلى املغربي عدد: 26 �ضادر بتاريخ: 1958/11/19 من�ضور مبجلة الق�ضاء والقانون عدد: 17 �س397: 

» اإن كل حكم يجب اأن يت�ضمن تاريخ �ضدوره واأ�ضماء املتداعني واإل تعر�س للنق�س« .

عدد:  امللف  يف   1993/6/14 بتاريخ:  الجتماعية  الغرفة  عن  �ضادر   607 عدد:  املغربي  الأعلى  للمجل�س  قرار  يف  وجاء   -

92/9028 غري من�ضور: 

» لكن حيث يتبني من وثائق امللف ومن ت�ضريح الطاعن نف�ضه يف مذكرة النق�س املوؤرخة يف: 1992/11/12 اأن القرار املطعون 

فيه �ضدر بتاريخ: 1991/9/30 كما يفيد حم�ضر اجلل�ضة املوؤرخ يف 1991، واأن اإغفال ذكر التاريخ يف القرار مل يرتتب عنه 

اأي �ضرر للطاعن ...«.

 
قرار رقم 461 بتاريخ 1972/6/5 من�ضور مبجلة املحاماة امل�ضرية عدد: 56 �س 38 .  -2

الطيب برادة، اإ�ضدار احلكم املدين و�ضياغته الفنية يف �ضوء الفقه والق�ضاء، �س 452.  -3
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احلكم، وذلك لإعطاء اأهمية للمرجعية الإ�ضالمية يف اأحكامنا، فقد جاء عن ال�ضيخ �ضم�س 

الدين الأ�ضيوطي باأن: » الأ�ضل التاريخي لتقومي امل�ضلمني يرجع اإىل اأن اأبا مو�ضى الأ�ضعري 

الأموال«، فجمع  لت�ضتقيم  تاريخ  لها  لي�س  تاأتينا منك كتب  اإنه  ڤ«  اإىل عمر  ڤ كتب 

خ لوفاة ر�ضول اهلل �، وقال طلحة اأرخ  رِّ
َ
ال�ضحابة وا�ضت�ضارهم فقال �ضعد بن اأبي وقا�س اأ

اأن  على  فاتفقوا  والباطل،  بني احلق  فرقت  فاإنها  لهجرته  اأبي طالب  بن  علي  وقال  ملبعثه، 

.
(1(

يوؤرخوا بالهجرة« 

النطق  اإذا مت  الطعن  اآجال  كمعرفة  عدة  اإ�ضكالت  عنه  يرتتب  قد  التاريخ  اإغفال  و 

داخل  للتنفيذ  قابلة  تكون  الأحكام  اأن  باعتبار  التنفيذ  واأجل  الأطراف،  باحلكم يف ح�ضور 

اأجل معني، كما اأن تاريخ احلكم تكون له اأهمية جلية عندما يوؤرخ لوقائع معينة قد تكون لها 

انعكا�ضاتها يف ق�ضايا لحقة.

هوية الأطراف:

اإن م�ضامني الديباجة تعمدت يف �ضردها هذا التتابع عن ق�ضد لأنها يجب اأن ترد وفقه 

130 من قانون الإجراءات املدنية على  وعلى مقت�ضاه، وقد ن�ضت الفقرة الأوىل من املادة 

وجوب بيان اأ�ضماء اخل�ضوم واألقابهم و�ضفاتهم وموطن كل منهم اأو حمل عمله وح�ضورهم 

اأو غيابهم.

وما  التنفيذ،  عند  تدرك  قد  التي   ،
(2(

الأطراف  هوية  اأهمية  تت�ضح  تقدم  مما 

هذه  على  ال�ضوء  ي�ضلط  باأن  كفيل  املرحلة  هـذه  يف  وا�ضت�ضكالت  اإ�ضكالت  من  يحدث  قد 

حتت  فيجب،   ،
(3(

به  ق�ضى  فيما  اأطرافه  بني  حجة  يكون  احلكم  اأن  وباعتبار  الأهمية، 

، اأن تت�ضمن الأحكام اأول: اأ�ضماء الأطراف ال�ضخ�ضية والعائلية 
(4(

طائلة التعر�س للنق�س

الثاين  اجلزء  وال�ضهود،  واملوقعني  الق�ضاة  ومعني  العقود  جواهر  موؤلف  عن  اأخذا    ،452 �س  �ضابق،  مرجع  برادة،  الطيب   -1

ال�ضفحة 599 و506 .

عبد العزيز توفيق، مرجع �ضابق، اجلزء الأول - �س 138: »فالدعوى يجب اأن توجه من طرف معلوم: ا�ضمه الكامل وعنوانه   -2

ومهنته و�ضفته و�ضد معلوم كذلك با�ضمه وعنوانه و�ضفته لت�ضهل خماطبته من طرف املحكمة ، وليمكن التنفيذ عليه يف حالة 

�ضدور احلكم �ضده وعنوان وكيل كل منهما الكامل، ول يغني عنوان الوكيل عن عنوان طرف الدعوى الأ�ضيل، �ضواء كان مدعيا 

اأو مدعى عليه، واإل كان املقال غري مقبول �ضكال «.

عبد العزيز توفيق، مرجع �ضابق، �س 174 .  -3

قرار عدد: 503 �ضادر بتاريخ 15 يونيو 1959، من�ضور مبجلة الق�ضاء والقانون عدد 26 ال�ضنة الثالثة فرباير 1960 �س 109:   -4

»يعترب خمالفا للقانون وي�ضتوجب النق�س احلكم الذي ل تذكر فيه اأ�ضماء املتداعني وحمل �ضكناهم وت�ضريحاتهم«.
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على حد �ضواء، مع اإ�ضافة كل ما من �ضاأنه اأن يوفر الدقة يف هوية الطرف، واأن اأي اإغفال 

يف هذا ال�ضاأن يعر�س احلكم للبطالن. على اأن هذا النق�س اأو اخلطاأ يف الهوية قد ل يوؤثر 

، وهذا ما 
(1(

على �ضحة احلكم اإذا تاأتى التعرف على الطرف من خالل البيانات املتاأتية 

كر�ضته حمكمة النق�س امل�ضرية، اإذ ذهبت اإىل اأن املادة 549 من قانون املرافعات، والتي 

على  جزاء  البطالن  رتبت  واإن  املغربية،  املدنية  امل�ضطرة  قانون  من   50 الف�ضل  يقابلها 

اأ�ضماء اخل�ضوم واألقابهم و�ضفاتهم فقد ا�ضرتطت لذلك اأن يكون اخلطاأ  اخلطاإ يف ذكر 

ج�ضيما.

و اأرى اأن اخلطاأ اجل�ضيم هو الذي يتعذر معه معرفة املعني به، لأن من �ضاأن ذلك اأن 

يفرغ احلكم من حمتواه وي�ضكل عرقلة يف التنفيذ، اأما اخلطاأ الذي ل يوؤثر فال يلتفت اإليه  

ول وقع له على احلكم و�ضحته.

مهنة  اأو  بيان حرفة  على  ين�س  عندما مل  الإماراتي  الإجراءات  قانون  اأح�ضن  قد  و 

اخل�ضوم خالفا للم�ضرع املغربي الذي اأ�ضار اإىل اعتبارها من البيانات بالف�ضلني 50 و345 

.
(2(

من قانون امل�ضطرة املدنية

و اأرى اأن هذا البيان جوازي اأكرث منه اإلزامي لأن امل�ضرع املغربي ا�ضتعمل حرف »اأو« 

للتخيري، واأن اإغفـال احلرفة اأو املهنة ل يرتتب عنه البطالن، وهذا ما اأكده املجل�س الأعلـى 

واإمنا  بالنقـ�س،  للطعن  و�ضيلـة  ي�ضكـل  ل  احلكـم  يف  الأطـراف  حرفـة  بيان  »عدم  املغربـي: 

و كذا القرار املدين عدد: 61/302 �ضادر بتاريخ 1961/3/27 يف امللف عدد 6713 من�ضور مبجلة ق�ضاء املجل�س الأعلى يف   

املواد املدنية ن�ضر كلية احلقوق بالرباط �ضنة 1964 �س 115.

ح�ضن الفكهاين، مرجع �ضابق، �س 321: »واملق�ضود بالنق�س اأو اخلطاأ اجل�ضيم ذلك الذي ي�ضكك يف تعيني اخل�ضم اأو حتديد   -1

�ضفته يف اخل�ضومة   ومن باب اأوىل اإذا اأغفل ا�ضم اخل�ضم يف احلكم، اأما اإذا ذكر ما يفيد يف تعيني اخل�ضم بحيث ل يكون 

النق�س اأو اخلطاأ من �ضاأنه الت�ضكيك يف حقيقته اخل�ضم اأو ات�ضاله باخل�ضومة، فال يكون احلكم باطال ولو مل يذكر ا�ضمه 

كامال« 

و جاء عن حمكمة النق�س الإماراتية: “ ق�ضور احلكم يف اأ�ضبابه القانونية اأو ا�ضتطراده اإىل تقريرات قانونية خاطئة ل يعيبه 

متى انتهى اإىل النتيجة ال�ضحيحة.

- �ضلطة حمكمة النق�س يف ت�ضحيح هذا الق�ضور دون نق�س احلكم.

الطعن رقم 1206 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ جتاري، جل�ضة 2009/12/24، القاعدة 263 ال�ضفحة 1581. 

اأو مهنتهم  و�ضفتهم  والعائلية  ال�ضخ�ضية  الأطراف  اأ�ضماء  ت�ضمن   « املغربي:  املدنية  امل�ضطرة  قانون  50 من  بالف�ضل  2-   جاء 

وموطنهم اأو حمل اإقامتهم، وكذا عند القت�ضاء اأ�ضماء و�ضفات وموطن الوكالء « .

- وجاء بالف�ضل 345 من نف�س القانون: » ين�س على اأ�ضماء الق�ضاة الذين �ضاركوا يف القرار والأ�ضماء العائلية وال�ضخ�ضية 

لالأطراف ووكالئهم وكذلك �ضفتهم اأو حرفتهم وحمل �ضكناهم اأو اإقامتهم ووكالئهم « .
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.
(1(

ي�ضلح لأن يكون �ضببا لإعادة النظر متى اأدى اإىل خلل يف حتقيق هوية الأطراف«

و ب�ضاأن هذا القرار رجعت ملقت�ضيات الف�ضل 402 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربي 

فلم اأقف على اأن اإغفال احلرفة اأو حتى اإغفال اإحدى بيانات الهوية ي�ضكل �ضببا من اأ�ضباب 

اإعادة النظر بالن�ضبة لأحكام املحاكم البتدائية وقرارات حماكم ال�ضتئناف، لكن ذلك قد 

اأكده  اإذا تعلق الأمر بقرارات املجل�س الأعلى، وهذا ما  ي�ضكل مدخال للطعن بهذا الطريق 

، اإذ اأجاز الطعن باإعادة النظر يف هذه القرارات يف 
(2(

الف�ضل 379 من قانون امل�ضطرة املدنية

  ،
(3(

حالت معينة ومن بينها عدم مراعاة مقت�ضيات الف�ضل 375 من قانون امل�ضطرة املدنية

والتي من بينها هوية ومهنة الأطراف.

و اإذا كان اأحد الأطراف �ضخ�ضا معنويا فال بد من بيان من ميثله.

1-  – قرار مدين عدد 95 بتاريخ 31 دجنرب 1969، من�ضور مبجلة ق�ضاء املجل�س الأعلى عدد: 14 �س 30 .

2-  - الف�ضل 379: » ل ميكن الطعن يف القرارات التي ي�ضدرها املجل�س الأعلى اإل يف الأحوال الآتية: 

اأ- يجوز الطعن باإعادة النظر :

1-  �ضد القرارات ال�ضادرة ا�ضتنادا على وثائق �ضرح اأو اعرتف بزوريتها؛

2-  �ضد القرارات ال�ضادرة بعدم القبول اأو ال�ضقوط لأ�ضباب نا�ضئة عن بيانات ذات �ضبغة ر�ضمية و�ضعت على م�ضتندات 

الدعوى ثم تبني عدم �ضحتها عن طريق وثائق ر�ضمية جديدة وقع ال�ضتظهار بها فيما بعد؛

3-  اإذا �ضدر القرار على اأحد الطرفني لعدم اإدلئه مب�ضتند حا�ضم احتكره خ�ضمه؛

4-  اإذا �ضدر القرار دون مراعاة ملقت�ضيات الف�ضول 371 و372 و375.

ب- ميكن اأن يطعن من اأجل طلب ت�ضحيح القرارات التي حلقها خطاأ مادي من �ضاأنه اأن يكون قد اأثر فيها.

ال�ضلطات  مقررات  اإلغاء  طعون  يف  الأعلى  املجل�س  عن  ال�ضادرة  القرارات  �ضد  اخل�ضومة  عن  اخلارج  تعر�س  يقبل  ج- 

الإدارية«.

3-  الف�ضل 375: » ي�ضدر املجل�س الأعلى قراراته يف جل�ضة علنية » با�ضم جاللة امللك « تكون هذه القرارات معللة وي�ضار فيها اإىل 

الن�ضو�س املطبقة وتت�ضمن لزاما البيانات الآتية: 

1-  الأ�ضماء العائلية وال�ضخ�ضية لالأطراف و�ضفاتهم ومهنهم وموطنهم احلقيقي؛

2-  املذكرات املدىل بها وكذا الو�ضائل املثارة وم�ضتجدات الأطراف؛

3-  اأ�ضماء الق�ضاة الذين اأ�ضدروا القرار مع التن�ضي�س على ا�ضم امل�ضت�ضار املقرر؛

4-  ا�ضم ممثل النيابة العامة ؛

5-  تالوة التقرير وال�ضتماع اإىل النيابة العامة؛ 

6-  اأ�ضماء املدافعني املقبولني اأمام املجل�س الأعلى الذين رافعوا يف الدعوى مع الإ�ضارة عند القت�ضاء اإىل ال�ضتماع اإليهم.

يوقع على اأ�ضل القرار كل من الرئي�س وامل�ضت�ضار املقرر وكاتب ال�ضبط.

اإن ح�ضل مانع لأحد املوقعني طبقت مقت�ضيات الف�ضل 345 «. 
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عناوين الأطراف:

لقد تعمدت كما اأ�ضلفت اأن اأ�ضرد هذه البيانات ب�ضفة تراتبية ح�ضب ما يجب اأن ترد 

به يف احلكم لأن منطق التحرير يقت�ضي ذلك، وكذا العمل الق�ضائي. 

و عناوين الأطراف لها اأهميتها، اإذ من خاللها يتحدد الخت�ضا�س املحلي كقاعدة 

التخفيف على  اإىل موطن املدعى عليه، واحلكمة من اعتبار هذا املوطن هو  بالنظر  عامة 

املدعى عليه الذي جره املدعي اإىل �ضاحة الق�ضاء، ومن الإن�ضاف اأن يتكبد هو م�ضقة النتقال 

اإىل املدعى عليه مع بع�س ال�ضتثناءات.

و للمزيد من الدقة يجدر بنا يف عر�س الديباجة اأن نبني ما اإذا كان عنوان املدعى 

عليه موطنا حقيقيا اأو خمتارًا اأو حمل اإقامة، اأو اأنه موطن اأو حمل اإقامة اأحد املدعى عليهم 

اإذا تعددوا لأن لكل اأحكامه ومقت�ضياته، ومن ثم كان لزاما اأن نقف على هذه امل�ضطلحات 

لبيانها حتى ت�ضهل الروؤيا.

وعلى ذلك  ال�ضخ�س ب�ضفة معتادة،  فيه  ي�ضتقر  الذي  املحل  املوطن احلقيقي: هو 

يتكون املوطن من عن�ضرين:الإقامة الفعلية »عن�ضر مادي«، وال�ضتقرار والعتياد »عن�ضر 

، ول يقت�ضي الأمر ال�ضتقرار امل�ضتمر دون انقطاع بل ل �ضري اإن تخلل ذلك فرتات 
(1(

معنوي« 

انقطاع، وميكن اأن يكون لل�ضخـ�س اأكرث من موطـن، كمحل �ضكنـاه العادي ومركز اأعماله.

التخابر  يتم  معني  لعمل  كموطن  ال�ضخ�س  يختاره  الذي  املكان  هو  املختار:  املوطن 

معه فيه اإىل اأن ينتهي هذا العمل، وقد ا�ضتقر الق�ضاء املغربي وامل�ضري على اعتبار عنوان 

اإذا اختاره ال�ضخ�س كمحل للمخابرة معه، ويرجح املوطن املختار  املحامي موطنا خمتارا 

عن اأي موطن.

فاقد  كحالة  فيه  لالإرادة  دخل  ول  القانون  يفرت�ضه  موطن  هو   : القانوين  املوطن 

الأهلية اإذ يعترب موطنه هو موطن حاجره، ويعترب موطن املوظف هو حمل عمله.
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اإدارتها  مركز  اأي  الجتماعي  مركزها  به  يوجد  الذي  املحل  هو  ال�صركة:  موطن 

 .
(1(

الرئي�ضي

�ضركة  اأهي  وطبيعتها،  ا�ضمها  اإىل  ي�ضار  اأن  فيجب  ال�ضركات  ب�ضدد  نحن  طاملا  و 

م�ضاهمة اأو �ضركة ت�ضامن، �ضواء كانت مدعية اأو مدعى عليها، واأن تقدم الدعوى بوا�ضطة 

ممثلها القانوين اأو �ضده اإذا كانت مدعى عليها بدون ذكر ا�ضم هذا املمثل اإذا كانت ال�ضركة 

�ضركة م�ضاهمة.

معني  وقت  ويف  موؤقتة،  ب�ضفة  ال�ضخ�س  فيه  يقيم  الذي  املكان  وهو  الإقامة:  حمل 

لعمل اأو غريه فيعترب هذا املكان هو حمل اإقامته. 

العمل ويف مقابله  اإىل حمل  اأ�ضار  الإماراتي  اأن قانون الإجراءات املدنية  و املالحظ 

ا�ضتعمل امل�ضرع املغربي املوطن القانوين فقد جاء بالف�ضل 521 من قانون امل�ضطرة املدنية: 

للموظف  القانوين  املوطن  يكون  الأهلية هو موطن حاجره،  لفاقد  القانوين  املوطن  يكون   «

العمومي هو املحل الذي ميار�س به وظيفته«.

الذي  العمل  حمل  على  ينطبق  املغربي  امل�ضرع  ا�ضتعمله  الذي  الإقامة  حمل  اأن  كما 

ا�ضتعمله قانون الإجراءات املدنية الإماراتي باعتبار اأن حمل العمل يوجد فيه ال�ضخ�س يف 

وقت معني وكذا حمل الإقامة، فقد جاء بالف�ضل 520 من قانون امل�ضطرة املدنية:» يكون حمل 

الإقامة هو املحل الذي يوجد به ال�ضخ�س فعال يف وقت معني«.

الإ�صارة ملراكز الأطراف:

ل بد من الإ�ضارة وبرتاتبية اإىل مركز الأطراف، اأي بيان �ضفة كل منهم مدعيا اأم 

مدعى عليه، فالدعوى تتوفر على عنا�ضر هي اأ�ضخا�س الدعوى، وحملها، و�ضببها، ويتعني 

عليه هو  واملدعى  الأ�ضلية،  الدعوى  يوجه  الذي  فاملدعي هو  الأ�ضخا�س،  هوؤلء  بيان مركز 

الذي يوجه �ضده الطلب الأ�ضلي، اأي اأن اأحدهما طالب والآخر مطلوب .

ويرتتب على حتديد هذا املركز اآثار مهمة منها :

1. على �ضوئها يتحدد الخت�ضا�س املحلي.

2. على �ضوئها يتحدد املدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات.

3. يعترب املدعي حا�ضرا مبقاله.
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و اإن كانت العادة عند التحرير تقت�ضي اأن الذي يرد اإ�ضمه وهويته اأول هو املدعي، لكن 

ل بد من حتديد مركزه، وقد يكون املدعى عليه اأي�ضا مدعيا مبقت�ضى مقال م�ضاد، ول �ضري، 

ومن باب التدقيق فح�ضب، اأن ي�ضار عند التحرير ويف الديباجة اإىل اأن البادئ يف الدعوى 

يعترب مدعيا يف الطلب الأ�ضلي مدعى عليه يف الطلب امل�ضاد، واملدعى عليه يعترب مدعى 

قارئ  تنبيه  الأمر يف  اأهمية هذا  وتكمن  امل�ضاد،  الطلب  الأ�ضلي مدعيا يف  الطلب  عليه يف 

احلكم اإىل اأن الق�ضية ل تتعلق بحكم يت�ضمن طلبا اأ�ضليا ومذكرات جوابية.

وقد يحدث اأثناء �ضريان الدعوى اأن يتم التدخل فيها اإما جربيا اأو اإراديا.

اإىل  الإ�ضارة  فيتم  وتغرياتها،  الدعوى  تطور  ح�ضب  تتبلور  اأن  يجب  احلكم  وديباجة 

املدخلني اأو املتدخلني يف الدعوى واإىل �ضفتهم هذه، واإذا تعلق الأمر مبوا�ضلة الدعوى من 

طرف ورثة املدعي اأو املدعى عليه فال �ضرورة لالإ�ضارة اإىل هذا التغيري بالديباجة، واإمنا 

باعتبارهم  عليه  مدعى  اأو  كمدعني  اإليهم  بالإ�ضارة  فيكتفى  بالديباجة  اأما  الوقائع.  حمله 

خلفا عاما ملورثهم.واإذا تعلق الأمر بقا�ضر اأو فاقد اأهلية اأو حمجور فيجب الإ�ضارة اإىل نائبه 

ال�ضرعي.

بيانات املحامي:

اإىل ا�ضم املحامي بالكامل بعد النتهاء من التدقيق يف هوية الطرف  يجب الإ�ضارة 

مدعيا كان اأم مدعى عليه .
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الف�صــل الثانـــي

الوقائــــــع 

متهيـــــــد :

اإل على  ين�ضاأ  ول  بها،  اإل  يقوم  ل  ولبنات  اأ�ض�س  نوعه من  كان  كيفما  اأمر  لأي  بد  ل 

مقت�ضاها، والوقائع هي التي توؤ�ض�س للحكم، اأو هي كما قال الدكتور حممد الك�ضبور:» متثل 

اأهمية  وتكمن   ،
(1(

» و�ضكونه  �ضكوته  الق�ضائي من  الن�ضاط  ترتيب وحتريك  البدء يف  نقطة 

اأنها هي التي حتدد املراكز القانونية لالأطراف، واخت�ضا�س  الوقائع، كما �ضيتم بيانه، يف 

املحكمة، بل هي املادة اخلام اأو املادة الأولية اإن �ضح التعبري  ل�ضناعة احلكم الق�ضائي . 

و اإذا كان الأطراف هم �ضادة الوقائع كما يقال:فاإن هذه القاعدة لي�ضت على اإطالقها، 

بل اإن دور القا�ضي يف توجيه هذه الوقائع يعترب اإيجابيا وذا اأهمية بالغة، اإذ يخ�ضعها لقواعد 

جتنح بها اإىل ال�ضياغة املثالية والتلخي�س البناء، فالقا�ضي مثال ل تثبت عنده اإل الوقائع 

اإل املنتج يف الدعوى، وهو مقيد يف كل ذلك بقواعد  التي ا�ضتقامت بدليل، ول يتبنى منها 

القانون املو�ضوعية.

و اإذا كان القا�ضي يتمتع ب�ضلطة وا�ضعة يف ا�ضتخال�س الوقائع ول رقابة عليه يف ذلك 

من طرف حمكمة النق�س، فاإن هذه القاعدة لي�ضت على اإطالقها، فقد يخطئ القا�ضي يف 

بع�س امل�ضائل الإجرائية اأو قواعد الإثبات اأو قد ل يويف الوقائع حقها فرتد غام�ضة اأو ناق�ضة 

فيتاأثر تبعا لذلك تقديرها وتكييفها، فكان لزاما تدخل حمكمة النق�س يف هذا ال�ضاأن ملراقبة 

مدى مالءمة الوقائع للقانون، وهذا ما �ضاأناق�ضه لحقا.

و من ثم �ضاأعالج حمتويات هذا الف�ضل يف مبحثني :

الأول: و�ضنناق�س فيه تعريف الوقائع واأ�ضا�ضها القانوين يف فرع اأول، واأهميتها يف  • املبحث 
فرع ثاين.

الثاين: و�ضاأخ�ض�ضه لكيفية تلخي�س الوقائع والطريقة النموذجية يف ذلك يف  املبحث   •
فرع اأول، ومدى رقابة حمكمة النق�س على الوقائع يف فرع ثان.

1-   حممد الك�ضبور ، رقابة املجل�س الأعلى على حماكم املو�ضوع يف املواد املدنية ، �س 243 .
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املبحث الأول

كنه الوقائع اأ�صا�صها واأهميتها

متهيـــــــد :

اإطارها  يف  لو�ضعها  ميهد  اأن  �ضاأنه  من  كنهها  وبيان  الوقائع  مدلول  متحي�س  اإن 

اأ�ضوة بباقي الت�ضريعات، مل  والتعامل معها من منطلق العارف مبكنونها، وامل�ضرع املغربي، 

املدنية  الإجراءات  وقانون  وترتيبها،  الوقائع  �ضياغة  لكيفية  معينا  ومنهجا  خطوطا  ير�ضم 

الأهمية  من  اأنها  غرو  ول  حتتويه،  اأن  يجب  وما  الوقائع  هذه  م�ضمون  عن  اأبان  الإماراتي 

مبكان، اإذ كما �ضبقت الإ�ضارة فهي توؤ�ض�س للحكم وتعترب اأهم لبنة فيه.

اأول،  فرع  يف  القانوين  واأ�ضا�ضها  الوقائع  تعريف  على  �ضنقـف  تقدم  ملا  اعتبارا  و 

و�ضنتطرق لأهميتها يف فرع ثان. 

الفــرع الأول 

تعريف الوقائع واأ�صا�صها القانوين

تعريف الوقائـع :

لي�س غر�ضنا من هذا التعريف هو امليل بهذا البحث اإىل م�ضالك البحث الأكادميي، 

بقدر ما نروم تهيئ ال�ضبل لدرا�ضة دقيقة للمو�ضوع، ويف غياب التعريفات ي�ضتع�ضي النفاذ 

اإىل كنه ال�ضيء وماهيته وحتى اخلو�س يف درا�ضته.

و قد تعددت التعريفات التي تناولت الوقائع، فهناك من ذهب اإىل اأنها تعني  »الأحداث، 

.
(1(

اأي ما ح�ضل وكان له كيان ذاتي، و�ضار بذلك منتميا اإىل املا�ضي«

و ح�ضب حامد وحممد فهمي: » امل�ضائل الواقعية التي ل معقب على راأي قا�ضي الدعوى 

 ، �ضابق  ، مرجع  برادة  الطيب  الدكتور  اإليه  – اأ�ضار   1180 ، �س  الإجراءات اجلنائية  قانون  �ضرح   ، 1-  حممود جنيب ح�ضني 

ال�ضفحة 230 .
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، ويالحظ على هذين التعريفني القت�ضاب ال�ضديد 
(1(

فيها بوقائع الدعوى ومبو�ضوع الدعوى«

الذي ل يفي املو�ضوع حقه و�ضوؤله، وما ا�ضتمالني هو تعريف فتحي وايل الذي جاء فيه: » يق�ضد 

بالوقائع يف مفهوم قوانني امل�ضطرة املدنية ب�ضفة عامة، �ضرد تاريخي للنزاع املعرو�س على 

املحكمة مع ذكر الأدلة الواقعية واحلجج القانونية وما ح�ضل فيها من اإجراءات يف جل�ضة 

اأ�ضباب احلكم ومنطوقه وتوؤثر على  املناق�ضات واملرافعات، وتكون هذه الوقائع متم�ضية مع 

.
(2(

نتيجة الدعوى«

الأ�صا�س القانوين للوقائع :

يجدر بنا الوقوف على الن�ضو�س الت�ضريعية يف هذا ال�ضاأن باعتبار اأن اأي درا�ضة للوقائع 

يجب اأن تكون يف اإطارها، وباعتبار اأن الأ�ضا�س يف هذا املوؤلف هو التقعيد ملنهجية حترير.

و قد متت الإ�ضارة اإىل الوقائع بالفقرة الثانية من املادة 130 من قانون الإجراءات 

لوقائع  جممل  عر�س  على  احلكم  ي�ضتمل  اأن  يجب  كما   -2« بها:  جاء  اإذ  الإماراتي  املدنية 

الدعوى ثم طلبات اخل�ضوم وخال�ضة موجزة لدفاعهم اجلوهري وراأي النيابة ثم تذكر بعد 

ذلك اأ�ضباب احلكم ومنطوقه«.

الفـرع الثانــي

اأهميــــة الوقائــــــع

للتدليل على اأهمية الوقائع يكفي الإ�ضارة اإىل اأنها متثل نقطة البدء يف ترتيب وحتريك 

توؤ�ض�س  التي  والقاعدة  الأ�ضا�س  اأ�ضلفت،  كما  فهي،  و�ضكونه،  �ضكوته  من  الق�ضائي  الن�ضاط 

للحكم وترتب لبنات بنائه، وتتجلى اأهمية ذكر الوقائع يف اأنها تبني املراحل التي مرت بها 

اخل�ضومة قبل احلكم فيها، كما اأنها تخول معرفة املركز القانوين لالأطراف.

و بجانب اأن هذه الوقائع توؤرخ للق�ضية وتبني م�ضمونها ومراحلها وم�ضطرتها ومراكز 

الأطراف فيها، فاإنها اأي�ضا اأداة ملراقبة عمل القا�ضي، اأي كيف تعامل معها وما اإذا كان يف 

1-  حامد وحممد فهمي ، النق�س يف املواد املدنية والتجارية ، �س 127 .

2-  فتحي وايل ، مبادئ قانون الق�ضاء املدين ، �س 542 .
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(1(

حكمه قد التزم حدود الطلبات اأم جتاوزها وحاد عنها زيادة اأو نق�ضانا. 

و يف هذا الإطار اأي�ضا فاإن الوقائع هي التي توجه اقتناع القا�ضي وعقيدته، فال ميكنه 

اأن يبني هذا القتناع وتلك العقيدة اإل بناء على ما يعر�س عليه، فال ميكنه اأن يحكم بعلمه 

، وعندما نقول باأنها اأداة ملراقبة كيف تعامل 
(2(

ال�ضخ�ضي، واإل عد متجاوزا حلدود �ضلطته 

القا�ضي معها فاإننا ل ننطلق فقط من منظور تكييفها اأو تعليلها، ولكن اأي�ضا من منظور ما 

اأخذه منها وما طرحه ا�ضتنادا للثابت لديه وغري الثابت، اأي ا�ضتنادا لإعمال قواعد الإثبات 

وامل�ضطرة.

و اإذا كانت الوقائع من �ضنع اخل�ضوم فاإن القا�ضي هو الذي ميلك اإيجازها وترتيبها،   

اأ�ضلوب القا�ضي يف التعامل معها لغة و�ضياغة،  اأداة ملراقبة  وانطالقا من ذلك فهي ت�ضكل 

ف�ضال  وهي  عليه،  طرح  مما  فاملتجاوز  فالأهم،  للمهم  اإدراكه  ومدى  الإيجاز  يف  وطريقته 

على ذلك جمال ملراقبة ادعاءات اخل�ضوم ومدى جديتها وطريقة عر�ضها ومدى تعاملهم 

القانوين معها، �ضواء من حيث ال�ضياغة اأو الإثبات اأو التقيد باحلدود امل�ضطرية.

و الأكيد اأن اأهمية الوقائع ل تت�ضل فقط مبدى اتخاذها كو�ضيلة للرقابة اخلارجية، 

اإذ من خاللها ميكن  الذاتية،  للمراقبة  اأداة  اأي�ضا  بل هي  القا�ضي واخل�ضوم،  اأي مراقبة 

تقييم ونقد ومراقبة مكونات احلكم الأخرى من تعليل ومنطوق، فال يتاأتى اإدراك كنه التعليل 

وتوجهه اإل بالرجوع اإليها ودرا�ضتها.

و اإذا كانت الوقائع تبني للت�ضبيب ومتده باملادة والأر�ضية، فاإنها ت�ضتقي من منطوق 

احلكم مدى جديتها وم�ضداقيتها يف حالة ما اإذا تبناها اأو ردها اأو اأغفلها، ويف املقابل اأي�ضا 

اإذا كان قد تقيد بحدود طلبات  بالأ�ضباب، وما  يراقب هذا املنطوق انطالقا منها ومرورا 

الأطراف، اأو جتاوزها، اأو ق�ضر فيها.

و تتجلى اأهمية الوقائع اأكرث يف اأنها ، ويف حدود معينة ، تعترب اأداة ملراقبة احلكم من 

طرف حمكمة النق�س .

1-  وقد قرر املجل�س الأعلى املغربي ،يف هذا ال�ضاأن انه اإذا اغفل احلكم الف�ضل يف احد املطالب او حكم ب�ضئ مل يطلبه اخل�ضوم 

يف املقال او اأكرث مما طلب وجب نق�ضه. قرار عدد 354�ضادر بتاريخ 18يوليو 1960 جملة الق�ضاء والقانون عدد 34

2- . اأحمد العلمي ، تقنية حترير الأحكام والتعليق عليها ، �س 20
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املبحث الثاين

كيفية تلخي�س الوقائع 

و مدى رقابة حمكمة النق�س عليهــا

متهيـــــــد :

لقد بينت اآنفا مدى اأهمية الوقائع، وجتلى بو�ضوح اأن هذه الأهمية اإمنا ترتبط اأ�ضا�ضا 

طريقة  اأن  دام  وما  واإهمال،  اإعمال  وتلخي�ضا،  اإيجازا  الوقائع  مع  القا�ضي  تعامل  بكيفية 

اإيرادها باحلكم حتتل ال�ضدارة وتعترب قطب الرحى يف كل ما ذكر �ضلفا، فقد اآليت اإل اأن 

اأناق�س كيفية تلخي�س الوقائع والطريقة النموذجية لذلك 

الفرع الأول 

كيفية تلخي�س الوقائـع والطريقة النموذجية فـي ذلــك

كيفيــة تلخيــ�س الوقائـــع :

I. كيفية التعامل مع الوقائع يف اإطار التحرير الفرن�صي الكال�صيكي واحلديث:

- العر�ض الكال�صيكي :

يف اإطار التحرير القدمي للحكم بفرن�ضا كانت الوقائع ت�ضكل جزءا من الأ�ضباب باعتبار 

اأن احلكم الكال�ضيكي كان ينق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام :الديباجة ،والأ�ضباب ،واملنطوق . 

و الوقائع كانت تعترب �ضمن الأ�ضباب يف التحرير الكال�ضيكي الفرن�ضي باملفهوم الوا�ضع 

لالأ�ضباب وهذه الوقائع هي التمهيد والإعداد للحكم.

والوقائع يف الإطار الكال�صيكي كان لها دور مزدوج:

1. قبل عر�س مو�ضوع النزاع من ال�ضروري لفهم امل�ضكل و�ضف الوقائع الثابتة باإيجاز اأي 
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غري املنازع فيها، والتي تكون م�ضدر الق�ضية.

2. بعد الربط بيـن الوقائع الثابتة يتم عر�س مو�ضوع النزاع،يعني ادعاءات وو�ضائل الأطراف، 

التي  احلجج  وبني  الأطراف،  من  املقدمة  الو�ضائل  بني  التمييز  يجب  الإطار  هذا  ويف 

يعتمدونها، وهذه الأخرية بخالف الأوىل يجب اأن ل ترد يف هذه املرحلة من احلكم.

اإطار هذا الإعداد فاإن بع�س الق�ضاة تعودوا على تغيري طريقة العر�س بحيث  و يف 

يحللون ادعاءات وو�ضائل الأطراف قبل الوقائع الثابتة، وهذا العمل هو حمل نقد، لأنه عندما 

ُيتبع ادعاءات و�ضكايات الأطراف بالوقائع وهي اأ�ضل واأ�ضا�س هذه الأخرية وقابلة لالإثبات، 

فاإنه �ضد ت�ضل�ضل الأحداث واملنطق نف�ضه.

- العر�ض اجلديد :

 كان معروفا با�ضتعمال عبارة حيث حتى يف الوقائع، لكنه مل 
(1(

العر�س الفرن�ضي القدمي

يعد ي�ضاير تطور الأفكار واإن كان ل ميكن اإنكار ف�ضله، لهذا كان من الالزم و�ضع حترير ي�ضع 

يف ح�ضبانه رغبة عامة يف التب�ضيط لكن دون فقد املميزات القدمية، وهذا ما حدا بلجنة حتديث 

، وبه اأو�ضى كل من الأ�ضتاذ 
(2(

التعبري الق�ضائي لو�ضع اقرتاحات بف�ضل اأ�ضمته موت احليثيات

الوكيل العام مبحكمة النق�س، واأ�ضتاذ م�ضت�ضار بنف�س املحكمة، اإذ اأكدا على اإزالة احليثيات يف 

اجلزء الأويل من احلكم، اإذ يف البداية وعندما يروي القا�ضي الوقائع التي ت�ضكل م�ضدر النزاع 

وامل�ضطرة املتبعة وادعاءات الأطراف والأ�ضباب التي تعتمد عليها، فاإنه يهتم بالت�ضطري اجلزئي 

ملا ميكن اأن ي�ضكل البنية املو�ضوعية للق�ضية والنزاع، وبعد ذلك وبالعك�س عند املناق�ضة فاإن 

القا�ضي يحلل ويفكر ويعرب عن راأيه ال�ضخ�ضي؛ وبالتايل فاإن طريقة القا�ضي يف التحرير تتغري 

فهي حيادية وذات اأ�ضلوب �ضردي يف الأول، لكنها تتحول اإىل تعريفية وبيانية واإيجابية عندما 

ُر احليثيات ويف املقابل ففي اجلزء من احلكم  تعرب عن فكر املحرر، ويف هذا اجلانب الأخري ُترَبَّ

الذي ي�ضف فيه املحرر وقائع الق�ضية بدون حتليل اأو تدخل فاإن جمع اأجزاء املو�ضوع لي�ضت له 

اأهمية، واأهمية الرابط حيث ل تعر�س بنف�س القوة.

عن  يختلف  وحترير،  بعر�س  اأو�ضوا  الإ�ضالح  رواد  فاإن  املفهوم  هذا  من  انطالقا  و 

العر�س والتحرير القدمي وي�ضهل قراءة احلكم، لكن يف نف�س الوقت يعتمد على بناء جميل، 

عميق ووا�ضح.

1-   والتحرير القدمي رغم ذلك ل ي�ضتحق الإهانة وكما قال Goete فاإن العبقرية هي بال�ضتمرار

Schroeder   -2 ، مرجع �ضابق ، �س 28 ..
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اأ�ضبح وح�ضب املادة الرابعة من قانون امل�ضطرة املدنية  فالعر�س احلديث الفرن�ضي 

اجلديد يتجه نحو اإيراد الوقائع غري املنازع فيها اأول: وبعد ذلك يعر�س مو�ضوع النزاع اأي 

ادعاءات الأطراف وو�ضائلهم .

II. الطريقة النموذجية يف تعامل القا�صي مع الوقائع:

ل جدال يف اأن الأطراف هم �ضادة الوقائع ومن خالل هذه الوقائع يتم توجيه الدعوى 

بدءًا من حتديد املراكز القانونية لالأطراف ونهاية مبراقبة مدى حياد القا�ضي.

لكن ال�ضوؤال املطروح هو مدى حدود القا�ضي يف التعامل مع هذه الوقائع، �ضواء يف 

توجيهها اأو تلخي�ضها اأو الأخذ بها، وهذا ما �ضنقف عليه تباعا.

حدود القا�صي يف التقيد بطلبات الأطراف .

اإن قوانني املرافعات وامل�ضاطر اأكدت اأن الأطراف هم اأ�ضحاب الدعوى، واأنها ملك 

للقائم بها، فقد جاء بالفقرة الثانية من الف�ضل 32 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربي:» يجب 

اأن يبني باإيجاز يف املقالت واملحا�ضر عالوة على ذلك مو�ضوع الدعوى والوقائع والو�ضائل 

املثارة وترفق بالطلب امل�ضتندات التي ينوي املدعي ا�ضتعمالها عند القت�ضاء«.

على  الدعوى  �ضحيفة  ا�ضتمال  امل�ضري  املرافعات  قانون  من   63 املادة  ا�ضتلزمت  و 

وقائع الدعوى وطلبات املدعي، وهذا ما اأكده اأي�ضا قانون امل�ضطرة املدنية الفرن�ضي اجلديد 

يف مادته الرابعة:» مو�ضوع النزاع يتحدد مبا يقدمه اخل�ضوم من ادعاءات «.

و يف هذا الإطار فاإن القا�ضي يتموقع داخل اإطار طلبات اخل�ضوم ول ميلك تعديها اأو 

الف�ضل يف اأكرث منها، وهذا ما اأ�ضار اإليه الف�ضل 3 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربي:

» يتعني على القا�ضي اأن يبت يف حدود طلبات الأطراف ول ي�ضوغ له اأن يغري تلقائيا 

مو�ضوع اأو �ضبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانني املطبقة على النازلة ولو مل يطلب 

الأطراف ذلك ب�ضفة �ضريحة «.

على  يجب  الفرن�ضي:»  املدنية  امل�ضطرة  قانون  من   5 باملادة  جاء  ال�ضياق  نف�س  يف  و 
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القا�ضي اأن يحكم يف كل ما طلب منه الف�ضل فيه، ول يف�ضل اإل فيما يطلب منه «. 

و يرتتب عن ذلك عدة حدود بالن�ضبة ل�ضلطة القا�ضي:

1. فيجب عليه احرتام اإرادة اخل�ضوم، فال ي�ضيف جديدا للبناء الذي اأقاموه للوقائع.

2. ول يتقيد بالتكييف الذي اأعطاه الأطراف للوقائع.
(1(

3. واأن ل يعدل �ضبب الطلب اأي اأ�ضا�س لالدعاء

و لكن ما يجب التنبيه اإليه اأن حياد القا�ضي بالن�ضبة للوقائع لي�س جامدا اإىل اأق�ضى 

العنا�ضر  بع�س  اإي�ضاح  اخل�ضوم  من  تلقائيا  يطلب  اأن  القا�ضي  لهذا  ميكن  بل  احلدود، 

ال�ضرورية كما جاء مثال بالفقرة الأخرية من الف�ضل 32 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربي: 

» يطلب القا�ضي املقرر اأو القا�ضي املكلف بالق�ضية عند القت�ضاء حتديد البيانات غري التامة 

اأو التي وقع اإغفالها « وكذا الفقرة الأوىل من الف�ضل 280 من قانون امل�ضطرة املدنية: » ميكن 

للمحكمة اأن تنذر الأطراف مبقت�ضى اأمر غري قابل للطعن بت�ضليم كل امل�ضتندات والوثائق 

واملذكرات اأو احلجج التي من �ضاأنها اأن تنري الق�ضية داخل اأجل حتدده ... «.

و هذا اأي�ضا ما اأكدته املادة 8 من قانون امل�ضطرة املدنية الفرن�ضي اجلديد:» ي�ضتطيع 

حلل     �ضرورية  يراها  والتي  بالوقائع  املتعلقة  الإي�ضاحات  لتقدمي  اخل�ضوم  دعوة  القا�ضي 

النزاع «.

و حياد القا�ضي بالن�ضبة لأدلة اخل�ضوم وو�ضائل اإثباتهم ينح�ضر يف اتباع الإجراءات 

 باعتبار اأن الإثبات يف امل�ضائل املدنية هو اإثبات قانوين، والقا�ضي املدين 
(2(

القانونية لالإثبات 

. 
(3(

يلتزم بالبحث عن احلقيقة املمكنة ولي�س من مهمته اأن يبحث عن احلقيقة املو�ضوعية 

1. كيفية تلخي�ض الوقائع :

 130 املادة  اأكدته  ما  وهذا  الإيجاز،  يقت�ضي  الوقائع  تلخي�س  اأن  العامة  املبادئ  من 

من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي يف فقرتها الثانية اإذ حثت على »عر�س جممل لوقائع 

الدعوى ثم طلبات اخل�ضوم وخال�ضة موجزة لدفاعهم اجلوهري«.

الوقائع   تلخي�س  �ضرورة  على  الإحلاح  درجة  اإىل  يركز  القانون  هذا  اأن  فاملالحظ 

1-   عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 209 .

2-   عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 211 .

3-   اأ�ضار اإليه عزمي عبدالفتاح �س 210 .
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وا�ضتعمل كل العبارات املفيدة يف ذلك مثل )جممل وخال�ضة موجزة والدفاع اجلوهري(. 

فحتى اخلال�ضة نف�ضها اأكد اأن تكون موجزة، والدفاع يجب اأن ي�ضمن منه ما هو جوهري دون 

اإ�ضهاب اأو اإطناب كما هو حال بع�س الق�ضاة.

حتريرهم  عند  الق�ضاة  كاهل  عن  التخفيف  اإىل  مييل  املغربي  الأعلى  املجل�س  و 

ملزم  غري  املو�ضوع  قا�ضي  باأن   « اأكد  فقد  قرار،  من  اأكرث  يف  تبناه  ما  وهذا   
(1(

لالأحكام

. وقد اعتربت حمكمة النقـ�س الفرن�ضية اأن ا�ضتمال 
(2(

باإجراء بيان مف�ضل لأوراق الدعوى « 

احلكم على ملخ�س مل�ضمون الدعـوى والوقائع والأ�ضانيد القانونية من البيانات اجلوهرية 

يف احلكم.

و رغم اأن جل القوانني العربية تدعو اإىل الكتفاء مبوجز للوقائع فاإن لكل قا�س اأ�ضلوبـه 

يف عر�ضها، فهناك من مييل اإىل اإيجازها ومنهم من مييل اإىل عر�ضها باإ�ضهاب ورمبا دون 

اأتفق مع  ل  واإن كنت  الأحكام،  ، وهذا يالحظ يف عدد من 
(3(

اأي جمهود لخت�ضارها  بذل 

، رغم اأن هذا 
(4(

الدكتور الطيب برادة عندما خ�س الإ�ضهاب بالق�ضايا ال�ضرعية والعقارية

الأمر يختلف من قا�س لآخر حتى يف اإطار التحرير احلديث، واأرى اأن تلخي�س وقائع النزاع 

هي التي تتجلى بها �ضناعة الق�ضاء مبدئيا، اإذ تبني مدى اإملام القا�ضي باللغة العربية، وطريقة 

اأن ح�ضن  فيها، كما  الأهم  اأو ترك  اإخالل  بدقة ودون  الوقائع  اإيجاز  اللغة يف  بهذه  ت�ضرفه 

التلخي�س ل  اأن  النزاع، ودليل ذلك  الإيجاز هي بال�ضرورة عمق يف فهم  التلخي�س وبراعة 

ميكن اأن يح�ضل بالطريقة املطلوبة اإل اإذا �ضبقه فهم ر�ضني ودقيق للوقائع ودفوعات الأطراف 

كما هي ل  ومذكراتهم  الأطـراف  ونقل طلبات  الإ�ضهاب  فاإن  نقي�س ذلك  وعلى  واأجوبتهم، 

يتطلب جهدا ذهنيا، ومن ثم فاإن فهم الوقائع يغيب، و�ضيوؤدي ذلك حتما اإىل نق�س يف العطاء 

الذهني للقا�ضي، �ضواء عند ت�ضوره للوقائع اأو تكييفها، اأو عند اإنزال حكم القانون عليها.

الثابتة  للوقائع  اإىل ت�ضور  بالقا�ضي  توؤدي  الق�ضية ب�ضكل دقيق وم�ضتفي�س  و درا�ضة 

واملفيدة يف النزاع، والت�ضور احلقيقي للوقائع، واإن كان يتدخل فيه ن�ضاط القا�ضي بدرجة 

كبرية، فاإن اخل�ضوم بدورهم يكون لهم اأثر يف هذا الت�ضور، فما يعر�ضه املحامي هو من 

الو�ضوح مبكان باملقارنة مع ما يعر�ضه موكله ب�ضفة �ضخ�ضية، والت�ضور احلقيقي للوقائع كما 

1-   الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 231 .

2-   قرار عدد 173/60 �ضادر بتاريخ 22 دي�ضنمر 1960_ق�ضاء املجل�س الأعلى يف املواد املدنية

3-   اأحمد العلمي ، مرجع �ضابق ، �س 22 .

4-   الطيب برادة  ، مرجع �ضابق ، �س 231 .
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اأ�ضلفت هو نتاج ما ثبت من الوقائع ال�ضحيحة وما ا�ضتنتجه القا�ضي من الأدلة واإجراءات 

التحقيق الأولية التي قام بها.

و الطريقة العلمية ل�ضتخال�س الوقائع وعر�ضها تتمثل يف و�ضول القا�ضي اإىل احلقيقة 

، هذه احلقيقة تتكون من ثالثة اأنواع 
(1(

الق�ضائية كما ذهب اإىل ذلك الدكتور الطيب برادة 

من احلقائق:

1. احلقيقة العينيـة: وهي حقيقة ما يوجد يف الواقع.

2. احلقيقة الت�صورية: وهي حقيقة ما يدركه القا�ضي من الوقائع، ولها طابع ذاتي ينطبع 

ب�ضخ�ضية القا�ضي.

3. حقيقة التعبيــر: والأكيد اأن هذه الفرتة هي من ال�ضعوبة مبكان بحيث هي ا�ضتخال�س 

للحقيقتني ال�ضابقتني، وتقت�ضي من القا�ضي جمهودا ذهنيا عظيما تكبده م�ضقة الطالع 

تقيده  مع  وحججهم،  ال�ضفوية  ومرافعاتهم  دقة  بكل  وطلباتهم  الأطراف  مذكرات  على 

بحدود يف هذا الإطار، تتمثل يف عدم تعديه ملا ر�ضمه اخل�ضوم والتقيد بالقواعد الإجرائية 

وامل�ضطرية وقواعد الإثبات، وهذا حال القا�ضي املغربي، اأما القا�ضي الإجنليزي فيعتمد 

.
(2(

على املرافعات ال�ضفوية والقا�ضي الفرن�ضي يعتمد اأوراق الدعوى 

واأقول يبداأ تفاعل القا�ضي مع احلكم ب�ضفة وا�ضحة منذ تطرقه للوقائع، هذه الأخرية 

وي�ضبها يف  فيها  يتدخل  القا�ضي  فاإن �ضخ�س  �ضردهم،  الأطراف ومن  كانت من �ضنع  واإن 

قالب خمت�ضر، وهنا قد ي�ضيب القا�ضي وقد ل ي�ضيب، قد ي�ضيب اإذا �ضاغ الوقائع �ضياغة 

خمت�ضرة اخت�ضارا منتجا بحيث ل يغفل املهم يف الوقائع ويف الدفوع، ويرتك جانبا ما يعترب 

ح�ضوا واإ�ضهابا وتكرارا، وهنا كما قلت تكمن ال�ضناعة الق�ضائية والثقافة القانونية للقا�ضي، اإذ 

من خالل الوقائع ي�ضل اإىل تكييف النزاع، واإذا كيفه و�ضل اإىل املهم من وقائعه ودفوعه، وما 

يعترب �ضروريا منها وما ل يعترب كذلك.

اأن  يجب  بل  واملنتج،  الدقيق  التلخي�س  فيها جمرد  يكفي  الوقائع فال  دمنا يف  ما  و 

اأعطى  يرد هذا التلخي�س يف لغة قانونية �ضل�ضة و�ضليمة تراعي قواعد النحو والإمالء واإل 

احلكم انطباعا دونيا عن القا�ضي اإذا �ضابته اأخطاء نحوية اأو اإمالئية، وهنا يلم�س التفاوت 

1-   �س 234 ، مرجع �ضابق .

2-  قول هام�ضون Hamsen : » القا�ضي الإجنليزي يكون اقتناعه اأ�ضا�ضا مبا ي�ضمعه باجلل�ضات ، بينما ي�ضتند القا�ضي الفرن�ضي 

فيما يق�ضي به على الأوراق ب�ضفة خا�ضة « اأ�ضار اإليه الطيب برادة �س 236 .
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من قا�س لآخر، ول يكفي كل ذلك اأي التلخي�س ال�ضل�س واللغة ال�ضليمة، بل ل بد اأن تكون 

اللغة قانونية يطغى عليها اجلانب القانوين، فاللغة القانونية متداولة، �ضواء يف كتب الفقه 

التي در�ضها القا�ضي يف الكلية اأو من خالل الحتكاك مبذكرات الدفاع والأحكام الق�ضائية، 

واملالحظ اأن بع�س الأحكام ظلت حبي�ضة ال�ضرد الأدبي اأو الطرح ال�ضحفي.

و يكمن املرا�س وال�ضناعة الق�ضائية اأي�ضا يف اأن يحدد طلبات الأطراف واأن ل يدون 

من الأجوبة والدفوعات اإل ما ي�ضب يف الطلبات، واإل جاء تلخي�ضه للوقائع م�ضوها وم�ضوبا 

يتم ذكر  اإذا مل  النق�س  اإىل  لكنه يذهب  ي�ضري يف هذا الجتاه،  الأعلى  واملجل�س  بالتكرار، 

الوقائع وو�ضائل الدفاع املهمة يف النزاع، اأو مل يتم اجلواب عنها.

2. ترتيـب الوقائــع :

الوقائع  ولرتتيب  عموما  الأحكام  لتحرير  القانون  يف  حمددة  منهجية  هناك  لي�ضت 

ب�ضفة خا�ضة، واإن كان الفقه والعمل الق�ضائي قد اأر�ضيا بع�س القواعد يف هذا ال�ضاأن ول 

اأتفق مع الأ�ضتاذ اأحمد العلمي فيما ذهب اإليه من اأن اأي منهجية لكتابة احلكم قد ل تبدو 

، واأرى اأن احلكم يجب 
(1(

�ضرورية اإذا تعلق الأمر بخ�ضومة ل تتعدد فيها الطلبات والدفوع

وفق  الأحكام  لأن حترير  والدفوع  الطلبات  كيفما كان عدد  اأن ي�ضاغ يف منوذج فني معني 

منهجية معينة لي�س رهينا بعدد الطلبات.

ترتب  فكيف  الرتتيب،  ما مييزها هو  اأهم  فاإن من  الأحكام  فنية حترير  اإطار  و يف 

الوقائع؟

املنطق  اأحكام  فاإن  الأحكام،  حترير  ب�ضاأن  اآمرة  قانونية  ن�ضو�س  توافر  عدم  رغم 

ثم  الوقائع،  ثم  الديباجة،  اأي  بيانات احلكم كما هي متعارف عليها حاليا  ترد  اأن  تفر�س 

اإبانه  اإذ كل و�ضع يف  الزمني  الرتاتبية مفرو�ضة حتى من اجلانب  التعليل واملنطوق، فهذه 

الديباجة،  حمل  املنطوق  اأو  التعليل  بعد  الوقائع  ترد  اأن  ميكن  فال  منطقيا  وحتى  وحيزه، 

اإذ هي مبثابة �ضل�ضلـة يوؤدي بع�ضها اإىل  وهي مفرو�ضة من باب املنهج العلمي ال�ضتدليل، 

بع�س، وترتيب الوقائع اأي�ضا يجب اأن يخ�ضع لهذا املنطق فال ميكن ان ترد الدفوع قبل املقال 

الفتتاحي وهكذا.

1-   اأحمد العلمي ، مرجع �ضابق ، �س 13 .
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ترتيب الوقائع يف ظل التحرير القدمي للحكم الفرن�صي :

كان احلكم الفرن�ضي يف �ضياغته القدمية ينق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام: الديباجة والأ�ضباب 

واملنطوق حيث تعترب الوقائع �ضمن اجلزء الثاين املتعلق بالأ�ضباب ومل تكن م�ضتقلة بذاتها، 

املناق�ضة   - تق�ضيمها   - الأولية  الوقائع  اأق�ضام:  اأربعة  اإىل  بدورها  تنق�ضم  الأ�ضباب  وهذه 

-ال�ضتنتاج.

و ما يهمنا هنا هو :

1.الوقائع وتت�ضمن اأمرين:ربط الوقائع الثابتة- وعر�س مو�ضوع النزاع.

2. ثم تق�ضيم هذه الوقائع .

1. الوقائع:

وقبل  الوقائع  ب�ضاأن  القدمية  الفرن�ضية  ال�ضياغة  اإطار  القا�ضي يف  به  يقوم  �ضيء  فاأول  اأ. 

املنازع  اأي غري  باإيجاز  الثابتة  الوقائع  و�ضف  هو  امل�ضكل  ولفهم  النزاع،  مو�ضوع  عر�س 

فيها.

ب. بعد الربط بني الوقائع الثابتة يتم عر�س مو�ضوع النزاع اأي ادعاءات الأطراف وو�ضائل 

اأن تعر�س هذه  دفاعهم، واأكد امل�ضرع الفرن�ضي يف قانون امل�ضطرة املدنية اجلديد على 

الدعاءات والو�ضائل باإيجاز، ويرى الفقهاء الفرن�ضيون اأن تغيري هذه الرتاتبية يف الوقائع 

يعترب خمالفا لت�ضل�ضل الأحداث واملنطق نف�ضه.

2- التق�صيم :

كان الق�ضاء الفرن�ضي يعتمد تق�ضيم الوقائع ليعلم القارئ مبا فيه الكفاية بالنقط التي 

يجب مناق�ضتها من مو�ضوع النزاع، مع ترقيم وتو�ضيح النقط حمل النقا�س. 

ترتيب الوقائع يف ظل التحرير احلديث للحكم الفرن�صي :

لقد انعقدت جلنة لتحديث التعبري الق�ضائي كما �ضبقت الإ�ضارة، وكان من الالزم و�ضع 

حترير يجعل يف ح�ضبانه رغبة عامة يف التب�ضيط، لكن دون فقد املميزات القدمية، وما دام 

احلكم يعرب عن فكر املحكمة، فاإنه يجب اأن يعك�س باأكرث و�ضوح ممكن تطور هذه الفكرة اإىل 

منتهاها وهو احلكم.
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و ارتباطا بذلك فاإن الطريقة احلديثة يف التحرير تتغري، فهي حيادية وذات اأ�ضلوب 

واإيجابية  وبيانية  اإىل تعريفية  املناق�ضة  الوقائع، لكنها تتحول بعد  اأي عند  الأول  �ضردي يف 

امل�ضتقلة،  الديباجة  با�ضتثناء   ،
(1(

واحلكم احلديث  للحكم،  املحرر  القا�ضي  فكر  تعرب عن 

يتكون من ثالثة اأق�ضام: 

1. عر�س النزاع.

2. اأ�ضباب احلكم.

3. املنطـــــــوق.

و ما يهمنا يف هذا الف�ضل هو الق�ضم الأول املتعلق بعر�س النزاع، اأي الوقائع اإذ ما 

اأ�ضبح لها كيان م�ضتقل،  اأن هذه الوقائع يف التحرير احلديث  يتم مالحظته لأول وهلة هو 

واأ�ضحت تعالج قبال عن الأ�ضباب بعد اأن كانت يف التحرير القدمي ت�ضكل جزءا من الأ�ضباب 

مبفهومها الوا�ضع.

اإل اأن التحرير احلديث مل يخالف كثريا نظريه القدمي يف ت�ضمني الوقائع، فقد اأ�ضبح 

والنزاع  راأ�س اخلالف  على  تكون  والتي  فيها،  املنازع  الوقائع غري  يعر�س من جهة  املحرر 

وهذه ت�ضبه اإىل حد كبري ربط الوقائع الثابتة يف التحرير القدمي، ومن جهة اأخرى يعر�س 

مو�ضوع النزاع، اأي ادعاءات الأطراف كما جاءت يف طلباتهم ومذكراتهم.

و يت�ضمن هذا الق�ضم اأي�ضا حتليل الو�ضائل املقدمة من الأطراف. واإذا كان التحرير 

التحرير  فاإن  ويرقمها،  مناق�ضتها  جتب  التي  والدفوعات  الطلبات  بتق�ضيم  يتم�ضك  القدمي 

احلديث ل يت�ضمن ذلك واإمنا يق�ضم الوقائع اإىل عنوانني كبريين:

1. الوقائع: 

2. ادعاءات وو�ضائل الأطراف 

و يت�ضم التحرير احلديث باأن القا�ضي يف الوقائع يكون حمايدا ول يبدي راأيه.

ترتيب الوقائع 

بالن�ضبة لتحرير احلكم يبداأ القا�ضي برتتيب ملفه قبل حتريره، وذلك بفرز ملف 

ال�ضتدعاءات  ونظائر  الأعالن  �ضواهد  عادة  يت�ضمن  الذي  ال�ضكل،  ملف  عن  املو�ضوع 

Schroeder    -1  �س 33 ، 
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الطلبات  القا�ضي  يرتب  بعد ذلك  امللف،  اأن يحجم حتى حمتوى  �ضاأنه  وغريها وهذا من 

عن  املدعي  حجج  يف�ضل  ثم  اجلل�ضات،  حما�ضر  مع  الزمني  ت�ضل�ضلها  ح�ضب  واملذكرات 

للحجج.  وملفا  لل�ضكل  وملفا  للمو�ضوع،  ملفا  يخ�ض�س  اأن  وي�ضتح�ضن  عليه،  املدعى  حجج 

احلكم  اأ�ضا�س  هي  اإذ  للوقائع،  تلخي�ضه  يف  ي�ضرع  ثم  العملية،  ت�ضهل  الرتتيب  هذا  بعد 

ويجب  احلكم،  من  احليز  هذا  يف  الواجبة  هي  بناء  عبارة  فاإن  ثم  ومن  بنائه،  واأوليات 

تاريخه لأهميته، وما  بيان  الدعوى مع  اأو عري�ضة  باملقال الفتتاحي  اأول تلخي�س ما جاء 

اإذا كان قد قدم بوا�ضطة حمام لأثر ذلك على قبول الدعوى من عدمه، ثم بعد ذلك يتم 

عليه   املدعى  جواب  تلخي�س  ثم  بدقة،  املدعي  بها  اأدىل  التي  واحلجج  املرفقات  اإدراج 

اأو  باملقال  الأمر  تعلق  �ضواء  التلخي�س،  ما هو مهم يف  اعتبار  يتم  اأن  وبيان حججه، على 

باجلواب، علما باأن بع�س الق�ضاة يكاد يدون كل ما جاء به الأطراف من غري تدخل منهم 

احلكم  طبع  ويكمن  الق�ضائية،  ال�ضناعة  تكمن  اأ�ضلفنا  كما  وهنا  والإجمال،  بالتلخي�س 

وتكوينه. وتفاعالته  القا�ضي  بنف�ضية 

جل�ضة  باآخر  راج  ما  بيان  ثم  الزمني،  ت�ضل�ضلها  ح�ضب  التعقيبات  تلخ�س  ذلك  بعد 

والنتهاء اإىل كيفية اخلال�س اإىل املداولة، واأ�ضري ونحن بهذا ال�ضدد اإىل اأن ا�ضتعمال عبارة 

»بناء« هي الواجبة التداول يف هذا احليز من احلكم، وللربط بني خمتلف الأجوبة واملذكرات 

في�ضتح�ضـن عدم تكرار هذه العبارة، اإذ تكفي اأدوات الربط كالعطف وغريه.

و من حيث عنونة فقرات احلكم فاإن الق�ضاء درج على ت�ضمية احليز اخلا�س بالطلبات 

والدفوعات ب »الوقائع«.

اأما تق�ضيم الوقائع اإىل فقرات وعناوين فهذا اأمر ل اأحبذه حفاظا على وحدة احلكم، 

ما  وهذا   ،
(1(

والتعليل  املناق�ضة  فعالية عند  والعنونة هي ذات  والت�ضمية  التق�ضيم  واأن هذا 

هناك  يعد  مل  اإذ  للحكم،  احلديث  العر�س  اإطار  يف  الق�ضائي  التعبري  حتديث  جلنة  تبنته 

تق�ضيم للوقائع واإمنا اأ�ضحت تت�ضمن عنوانني: الوقائع وادعاءات وو�ضائل الأطراف. 

الهيئة  اأ�ضماء  بعد  تتموقع  اأنها  برادة  الدكتور  اأكد  فقد  الوقائع  ورود  مكان  حول  و 

اأن امل�ضرع مل  الق�ضائية والأطراف ووكالئهم ح�ضب املعمـول به من طرف املحاكم. ورغـم 

ي�ضتلزم لها مكانا معينا، لكن كما اأ�ضلفت فاملنطق وقواعد ال�ضتدلل واملنهج العلمي ي�ضتدعي 

1-   وحتى الدكتـور الطيب برادة عند حثه على تق�ضيم الوقائع ا�ضرتط اأن يكون ذلك �ضروريـا » انظر �س 243 من موؤلف : اإ�ضدار 

احلكـم املدنـي و�ضياغته الفنية يف �ضوء الفقه والق�ضاء  » .
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اأن ترد قبل التعليل وقبل منطوق احلكم.

3. �صياغة الوقائع : 

والأجوبة  الطلبات  لأن  املا�ضي،  ت�ضاغ يف  اأن  يجب  الوقائع  اأن  اإىل  اأول  الإ�ضارة  اأود 

املا�ضي  واتباع زمن  املداولة،  اأو  للتاأمل  الق�ضية  التحرير وحجز  قبل  اإمنا متت  واملناق�ضات 

تنتقل  اإذ  التلفيق،  نوعا من  الأحكام  بع�س  كان يالحظ على  واإن  ال�ضياغة،  الأ�ضلم يف  هو 

من املا�ضي اإىل امل�ضارع، وهذا من �ضاأنه اأن يربك حتى الدار�س واملطلع واملتعامل مع هذا 

احلكم.

و كما بينـت �ضابقـا فـاإن القا�ضي يف الوقائع تكون مهمته هي بناء اأ�ض�س احلكم والتهيئ 

ملناق�ضتها، ومن ثم فاإن ا�ضتعمال عبارة »بناء«، لكن بكثافة قليلة، هي الأن�ضـب يف هـذا اجلزء 

من احلكم، اأما احليثيات فهي للتعليل واملناق�ضة واأخالف يف هذا ال�ضاأن الدكتور الطيب برادة 

للجمل  بالن�ضبة  اإل  الإكثار منهـا  وا�ضتلزم عدم  الوقائع  الذي حتدث عن احليثيات يف   ،
(1(

الكربى التي تكون وحدة م�ضتقلة، كتخ�ضي�س واحدة للمقال واأخرى جلواب املدعى عليه، 

واختاليف هذا يربره ما اأ�ضلفت من اأن عبارة »يث« ت�ضتعمل للتعليل و�ضندي يف ذلك اأن جلنة 

حتديث التعبري الق�ضائي يف فرن�ضا قادت حملة �ضد احليثيات يف ف�ضل اأ�ضمته موت احليثيات 

 واأو�ضت باإزالتها يف اجلزء الأويل من احلكم اأي يف الوقائع وتعليل هذا الجتاه اأن الوقائع 
(2(

ل تقت�ضي حتليال وتدخال من املحرر، واأن جمع اأجزاء هذه الوقائع لي�س باأهمية املناق�ضة، 

ومن ثم فعبارة حيث ل تفر�س بنف�س القوة، ففي البداية عندما يروي الوقائع التي ت�ضكل 

م�ضدر النزاع وامل�ضطرة املتبعة وادعاءات الأطراف فاإن القا�ضي يهتم بالت�ضطري اجلزئي 

ملا ميكن اأن ي�ضكل البنية املو�ضوعية للق�ضية والنزاع،و بعد ذلك وبالعك�س عند املناق�ضة فاإنه 

يحلل ويفكر ويعرب عن راأيه ال�ضخ�ضي، ويبذل جهدا حلل الإ�ضكال، ومن ثم فطريقته تتغري 

فهي حيادية وذات اأ�ضلوب �ضردي يف الأول، لكنها تتحول اإىل تعريفية وبيانية واإيجابية عندما 

ا�ضتنادا  اأنه  باعتبار  باملناق�ضة  املوجودة  احليثيات  تربر  فقط  ولهذا  املحرر،  فكر  تعرب عن 

اإليها ولتربيراتها ت�ضدر املحكمة حكمها، 

 فهي ظرف 
(3(

و هذا هو توجهي و�ضندي يف ذلك اأي�ضا املعنى اللغوي لعبارة »حيث« 

1-   الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 246 .

Schroeder    -2  ، �ضفحة 28 :

3-   واإعراب حيث : اأنها ظرف مكان مبني على ال�ضم ، مالزم لالإ�ضافة ، والأغلب اأن ي�ضاف اإىل جملة .
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مكان مبني على ال�ضم ويقال »من هذه احليثية« اأي من هذه اجلهة، وبهذا العتبار، وعندما 

ا�ضتنادا  اأو ذاك،  الأمر  بهذا  اقتنعت  املحكمة  اأن  واملناق�ضة نق�ضد بذلك  للتعليل  ن�ضتعملها 

اأننا  اأي  امللكية«،  �ضند  املنقول  يف  احليازة  اإن  »حيث  كقولنا:  العتبار،  هذا  اأو  اجلهة  لهذه 

اقتنعنا بامللكية من جهة ومن اعتبار اأنها تتجلى يف »حيازة املنقول«. ومن خالل ما تقدم ل 

ميكن ت�ضور احليثيات يف الوقائع باعتبارها ت�ضتعمل للتربير وال�ضتدلل لي�س اإل. 

الفرع الثاين

مدى رقابة حماكم النق�س على الوقائع

رقابة ملحكمة  ول  وتقديرها  الوقائع  ا�ضتخال�س  كاملة يف  �ضلطة  للقا�ضي  اأن  الأ�ضل 

اأكدته حمكمة النق�س الإماراتية » حت�ضيل فهم الواقع يف  النق�س عليه يف ذلك، وهذا ما 

الدعوى وتقدير اأدلتها والرتجيح بينها.مو�ضوعي. ما دام �ضائغا، الطعن رقم 22 ل�ضنة 2009 

�س 3 ق اأ مدين عمال جل�ضة 2009/2/22، القاعدة 41 ال�ضفحة 223 »من جمموعة الأحكام 

واملبـادئ القانونيـة ال�ضادرة عن حمكمـة النق�س من دوائـر املواد املدنيـة والتجارية والأحوال 

ال�ضخ�ضية والإدارية، ال�ضنة الق�ضائية الثالثة 2009 م حمكمة النق�س، املكتب الفني«. واأكده 

املجل�س الأعلى املغربي يف قراره عدد: 324 ال�ضادر بتاريـخ: 1958/12/9 » اإن الوقائع تقدر 

(1(

ب�ضفة مطلقـة من طـرف حمكمة املو�ضوع  ول تخ�ضع لرقابة املجل�س الأعلى «  

ولكن ل يجب الأخذ بهذه القاعدة على اإطالقها، اإذ متلك حمكمة النق�س رقابة على 

حماكم املو�ضوع يف هذا ال�ضاأن يف حدود تكاد تكون دقيقة اإىل حد ما و�ضيقة، حتى ل تو�ضف 

باأنها حمكمة واقع اإىل جانب اأنها حمكمة قانون، فا�ضتخال�س القا�ضي للوقائع وتقديرها هو 

اأمر م�ضلم باأنه من �ضميم اخت�ضا�ضه، لكنه يف اإطار تقديره للوقائع قد يخالف بع�س امل�ضائل 

الإجرائية اأو قواعد الإثبات، اأو قد ل يوفى الوقائع حقها باأن ترد غام�ضة اأو ناق�ضة فيتاأثر 

تبعا لذلك تكييفها، اإذ لو كانت وا�ضحة وكاملة لتغري التكييف والتقدير، ومن ثم نخل�س اإىل 

اأن حمكمة النق�س حقا ل رقابة لها على ا�ضتخال�س قا�ضي املو�ضوع للوقائع،و لكنها تراقب 

املو�ضوعية  اأو  الإجرائية  للقواعد  للقانون كموافقتها  الوقائع  وتتدخل يف مدى مالءمة هذه 

البيان  عن  »وغني  برادة:  الطيب  الدكتور  قال  وكما  تكييفها،  �ضحة  مدى  ويف  الإثبات،  يف 

واإنزاله على مفهوم الواقع  اأنه يوجد فرق بني فهم الواقع يف الدعوى وفهم حكم القانون، 

1- جملة الق�ضاء والقانون عدد : 24
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لهذه  الثاين  يخ�ضع  بينما  الأعلى،  املجل�س  لرقابة  الأول  يخ�ضع  ل  اأن  فالأ�ضل  الدعوى،  يف 

.
(1(

الرقابة«

اأن تراقب  اأن لها  اإل  اإن كانت ل تتعر�س ملا يتعلق بوقائع الدعوى  و حمكمة النق�س 

قانونا  رقابتها  النق�س  حمكمة  متلك  التي  امل�ضائل  من  فمثال  للواقع،  املو�ضوع  قا�ضي  فهم 

رغم تعلقها بالواقع م�ضاألة الإجمال وعدم الو�ضوح، اإذ من �ضاأن الغمو�س يف الوقائع اأن يوؤثر 

يف تكييفها ويف قانونية احلكم ككل، ويخول بالتايل رقابة حمكمة النق�س، فقد جاء يف قرار 

ملحكمة النق�س الإماراتية “ اإغفال احلكم بحث دفاع جوهري، يعيبه بالق�ضور يف الت�ضبيب 

 ،2009/1/29 جل�ضة  جتاري  اأ  ق   3 �س   2008 ل�ضنة   653 رقم  الطعن  البطالن  اإىل  املوؤدي 

: » اإن كل حكم 
(2(

القاعدة 22 �س 110، مرجع �ضابق. وجاء يف قرار للمجل�س الأعلى املغربي 

يجب اأن يكون وا�ضح الدللة فيما ف�ضل به غري جممل ول غام�س « 

كما اأن النق�س يف ا�ضتخال�س كل الوقائع والإحاطة بها وعدم بيان الر�ضوم املدىل بها    

�ضينعك�س ل حمالة على  فيها  النق�س احلا�ضل  ولكن  واقع،  م�ضاألة  بدوره  فيها هو  والبحث 

. 
(3(

قانونية التكييف وم�ضار احلكم ككل

و حتى اخلطاأ يف الوقائع هو اأمر ي�ضتتبع بال�ضرورة حتريفا للتكييف ولنتيجة احلكم 

والأمثلة على ذلك كثرية، فتاريخ املقال اإذا وقع فيه خطاأ ميكن اأن يغري جمرى الق�ضية ككل 

الق�ضية  �ضريانه على  تعذر  قانون جديد  الأمر ب�ضدور  تعلق  اإذا  القانونية كما  الناحية  من 

. 
(4(

للخطاإ يف تاريخ تقدمي الدعوى

1-  الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 266

2-  قرار الغرفة الأوىل ، الق�ضم ال�ضرعي عدد 8 �ضادر بتاريخ 1960/10/24 من�ضور مبجلة الق�ضاء والقانون ، عدد 35-36 ال�ضنة 

الرابعة، يناير ، فرباير 1961 �س 236 .

3-  »  اإن كل حكم يجب اأن يت�ضمن نظر الطرفني وو�ضائل دفاعهما ، وعليه يتعر�س للنق�س احلكم الذي ل يبحث يف الر�ضوم املقدمة 

من طرف املرتافعني ، ول يبني بالتف�ضيل عن وجه عدم اعتبارها « .

قرار �ضرعي للمجل�س الأعلى املغربي عدد 171 �ضادر بتاريخ 15 فرباير 1960 ، من�ضور مبجلة الق�ضاء والقانون عدد 33 ،   

ال�ضنة الرابعة،  نونرب 1960 ، �س 101 .

4-  » اإن حتقق اخلطاإ يف احلكم موجب لنق�ضه ، وعليه ي�ضتحق النق�س احلكم الذي ي�ضرح باأن املدة املن�ضرمة بني تاريخ مرافعتني 

هو عامان ون�ضف مع اأنه يتبني من تاريخ املرافعتني اأن املدة هي اأقل من خم�ضة اأ�ضهر « . 

قرار الغرفة الأوىل  للمجل�س الأعلى املغربي،  ق�ضم الأحوال ال�ضخ�ضية واملرياث والعقار ، عدد 386 �ضادر بتاريخ 1961/3/27 

من�ضور مبجلة الق�ضاء والقانون عدد 40 ، 41 ، ال�ضنة الرابعة ،  يونيو ، يوليوز 1961 ال�ضفحة 571 . 
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الف�صل الثالث

التعليــــــــل

متهيـــــــد :

و اأنا ب�ضدد تهيئ هذا اجلزء من البحث ا�ضت�ضعرت بحق اأهميته و�ضدارته، ولعل هذه 

الأهمية، بل الأكيد اأنها تعزى لأمرين:

يف  تتجلى  له  ب�ضمة  واأكرب  وحتليله،  وتفاعله  وروحه  القا�ضي  فكر  اأن  اأولهمــــــا:   -

التعليل.

- الأمر الثاين: هو اأن هذا التعليل هو روح احلكم على راأي الفقه، فمن خالله تتوافر 

لهذا احلكم مقوماته واأ�ض�ضه ووجهته.

و قد حاولت التطرق يف هذا الف�ضل لأهمية التعليل والتكييف القانوين وكيف يجب اأن 

يتم، وعاجلت اأمرا من الأهمية مبكان وهو طرح التعليل النموذجي وقانونيته على �ضوء بع�س 

التوجهات، بحيث يتاأتى للقا�ضي وهو ب�ضدد تعليل حكمه اأن يعرف ما يبطله وما ل يبطله، 

ومن ثم فقد ق�ضمت هذا الف�ضل اإىل مبحثني:

• املبحث الأول: وخ�ض�ضته لتعريـف التعليل واأهميته وتاريخه يف فرع اأول.

ثم اأ�ضا�ضه القانوين وطرقه يف فرع ثان.

• املبحث الثاين: وناق�ضت فيه التكييف القانوين،و منهجيته، ومبادئه يف فرع اأول.

ثم ا لتعليل النموذجي يف فرع ثان، ويعترب هذا الفرع بحق اأهم الأهم، اإذ من خالله 

يقف القا�ضي على ما يبطل حكمه وما ل يبطله.
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املبحث الأول

التعليـل اأ�صا�صــه وطرقـــه

متهيــــــد :

ل غرو اأن التعليل من الأهمية مبكان بالن�ضبـة للحكم نف�ضـه، وبالن�ضبة لكل املتفاعلني 

معه، اإذ هو مناط املراقبة القانونية، وحتى الواقعية من طـرف املحكمة الأعلى درجة، كما 

اأنه مادة الأطـراف ل�ضتنبـاط اأوجه الطعـن، ومعيار النفاذ اإىل كفـاءة القا�ضي حمرر احلكم 

وح�ضور بديهته وتكوينه، واإن تعليال بهذه الأهمية جلدير باأن نقف على تعريفه وبيان اأهميته 

وم�ضاره التاريخي يف فرع اأول، واأ�ضا�ضه القانوين وطرقه يف فرع ثان.

الفرع الأول

 تعريف التعليل واأهميتــه

تعريف التعليل اأو الت�صبيب :

التعليل هو روح احلكم ،و هو م�ضطلح حديث مل يظهر اإل يف القـرن الع�ضرين، ولفـظ 

�ضبب ا�ضتعمل يف القرن 18، وكان يق�ضد به ت�ضمني احلكم الأ�ضباب ال�ضرورية التي اأدت اإىل 

وجوده .

و يف ال�ضطالح، يق�ضد بكلمة ي�ضبب عند رجال الفقه والق�ضاء احتواء احلكم على 

، وقد وردت عدة تعريفات للتعليل نذكر من ذلك تعريف 
(1(

الأ�ضباب التي اأدت اإىل �ضدوره 

الفكر الالتيني؛ اإذ اأكد اأنها الأ�ضباب القانونية والأ�ضباب الواقعية التي يرتكز عليها احلكم 

 .
(2(

اأو القرار، اأما العوامل النف�ضية اأو القت�ضادية والجتماعية فهي مـجرد دوافع 

و عرفه جمموعة من الفقهاء باأن » اأ�ضباب احلكم يف الق�ضاء ما ت�ضوقه املحكمة من 

1-   عزمي عبد الفتاح ، ت�ضبيب الأحكام واأعمال الق�ضاة يف املواد املدنية والتجارية ، �ضفحة 14 .

عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �ضفحة 15 .
 
 -2
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اأدلة واقعية وحجج قانونية حلكمها «. 

.»
(1(

اأو هو:» اإيراد احلجج الواقعية القانونية املبني عليها احلكم واملنتجة هي له 

تكييف،  بعد  واملنطوق  الوقائع  بني  يربط  منطقي  ا�ضتدلل  باأنه   « التعليل:  اأعرف  و 

وتتفاعل يف الكل عقلية القا�ضي وذاتيته و تكوينه «.

يعتربه  من  فهناك  الت�ضبيب،  اأو  التعليل  مع  التعامل  يف  تختلف  الإجراءات  قوانني  و 

جمرد اإجراء �ضكلي يجب اأن ي�ضتمل عليه احلكم كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة للت�ضريع الإجرائي 

. ومنها من مل يعترب ذلك جمرد اإجراء 
(2(

امل�ضري القدمي وقانون املرافعات الفرن�ضي القدمي 

�ضكلي اأي اأن ت�ضتمل الأحكام على الأ�ضباب التي بنيت عليها، واإمنا يجب اأن جت�ضد ذلك واأن 

تكون معللة فعال وموؤدية اإىل املبتغى منها، وهذا ما تبناه امل�ضرع الإماراتي يف املادة 129 من 

 
(3(

قانون الإجراءات املدنية وامل�ضرع الفرن�ضي يف قانون املرافعات اجلديد يف الف�ضل 455 

وكذا امل�ضرع املغربي يف الف�ضول: 50 -345 و375 من قانون امل�ضطرة املدنية.

   ،
(4(

و التعليل هو التزام قانوين اأكدت عليه بع�س الت�ضريعات بل ويف بع�س الد�ضاتري

وفر�ضته يف بناء احلكم ومل تعتربه جمرد اإجراء �ضكلي، رغم اأنه يعترب عمال اإجرائيا ن�ضت 

عليه قوانني املرافعات.

اأن  يجب  قانوين  فن  فاإنه  اإجرائي  وعمل  قانوين  التزام  اأنه  اإىل  بالإ�ضافة  التعليل  و 

ي�ضاغ يف �ضكل معني يحقق الهدف املتوخى منه على الوجه الأكمل. فهو فن التعبري عن كيفية 

.
(5(

حتقيق القانون، اأي ح�ضن فهمه وح�ضن تطبيقه 

  اأ�ضار اإليه الطيب برادة �س 331 
)2(

 -1

2-   كان يق�ضي باأن الأحكام يجب اأن ت�ضتمل على الأ�ضباب التي بنيت عليها . ينظر يف هذا ال�ضاأن عزمي عبد الفتاح �س 16 .

Schroeder    -3 ، مرجع �ضابق - �س 15 :

4-  بع�س الدول ن�ضت على ذلك يف د�ضاتريها كاإيطاليا يف الف�ضل 111 ، وفرن�ضا يف د�ضتورها اخلام�س من ال�ضنة الثالثة بعد 

الثورة الف�ضل 208 .

5-  اأ�ضار اإليه الدكتور عزمي عبد الفتاح 
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اأهمـية التعليــل :

لن اأبالغ اإذا قلت باأن التعليل هو احلكم نف�ضه، فالوقائع واملنطوق معا اإذا جتردا من 

التعليل فال قيمة لهما البتة، وقد �ضدق من قال باأن التعليل هو روح احلكم ويكمن اخت�ضار 

فالتعليل  الأهمية.  هذه  جت�ضد  جزئيات  عنهما  تتفرع  رئي�ضيني  اأمرين  يف  التعليل  اأهميـة 

يروم:

حماية امل�ضلحة اخلا�ضة للمتقا�ضني. 1 .

حماية امل�ضلحة العامة، وذلك ب�ضدور احلكم على وجه قانوين. 2 .

بالن�ضبة  بالأحرى  اأو  للمتقا�ضني  بالن�ضبة  احلكم  اأهمية  فاإن  املنطلقني  هذين  من  و 

للم�ضلحة اخلا�ضة تتجلى يف: 

. 1 .
(1(

اأن التعليل هو �ضمانة لحرتام حقوق الدفاع 

اأنه �ضمانة لعدم حتكم القا�ضي، واحلكم ح�ضب هواه وميله ال�ضخ�ضي. 2 .

اأول  الأ�ضباب  على  تن�ضب  الأخرية  فهذه  الطعن،  طرق  ل�ضتعمال  و�ضيلة  التعليل  3 .

واأخريا.

اأما اأهمية التعليل بالن�ضبة للم�ضلحة العامة، وحتى ي�ضدر احلكم على وجه قانوين. 

فتنح�ضر يف عدة نقط اأهمها:

. 1 .
(2(

اإن احلكم ي�ضبح بالتعليل و�ضيلة لالإقناع

بالتعليل يك�ضب احلكم ثقة املتقا�ضني وثقة الراأي العام بعدالة الق�ضاء. 2 .

هذا  تو�ضل  كيف  ووا�ضحة  جلية  ب�ضفة  يبني  اإذ  والق�ضاء،  للقا�ضي  حماية  التعليل  اإن  3 .

القا�ضي حلكمه بكل مو�ضوعية.

اإن التعليل يخول للمحكمة العليا اأن تراقب احلكم . 4 .

1-  عرف وجدي راغب حق الدفاع يف موؤلفه » مبادئ اخل�ضومة املدنية » �س 241 » باأنه الو�ضائل التي متكن اخل�ضم من تكوين 

الراأي الق�ضائي ل�ضاحله تو�ضال اإىل احلكم ل�ضاحله « . اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح بال�ضفحة : 205 .

بني  التواجهية   مبداأ   «  : اأهمها  عنه  تتفرع  التي  احلقوق  من  جمموعة  الدفاع  حق  ويت�ضمن   «  : الفتاح  عبد  عزمي  ويقول 

اخل�ضوم، كما يت�ضمن اأي�ضا مبادئ اأخرى مثل حياد القا�ضي ومبداأ حرية الدفاع ، واحلق يف الإثبات ، وعالنية اجلل�ضات ، 

ووجود طرق الطعن ، وت�ضبيب الأحكام « .

2-  عزمي عبد الفتاح �س 22 : » اإن الت�ضبيب يعني حلول ال�ضتدلل  حمل التاأكيدات « .
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اإغناء الفكر القانوين، وي�ضاهـم بالتايل يف تطور القانون والت�ضريع  اإن التعليل ي�ضهم يف  5 .

والوقوف على ثغراته، وميكن من تداركها.

اإن التعليل اأو الأ�ضباب اأداة لتقوية احلكم، فاملعروف اأن احلكم يتكون من اأمرين متالزمني  6 .

هما املنطوق والأ�ضباب، واملنطوق بال اأ�ضباب ل قيمة له، والأ�ضباب يف حد ذاتها ل قيمة 

. 
(1(

لها اإل بقدر ما ت�ضند املنطوق

ملحــة تاريخيــة عـن التعليـــل :

اإن التعليل كجزء يف اإطار منظومة التحرير هو اأمر حديث، تطور يف املراحل املتاأخرة 

احلكم  كان  الروماين  القانون  ففي  باملرة،  يعلل  يكن  مل  الذي  الق�ضائي  احلكم  تاريخ  من 

جمرد تاأكيدات خمت�ضرة، اإذ كان يقت�ضر دور القا�ضي على تقرير من يحكم ل�ضاحله.

و قبل الثورة الفرن�ضية كان من املجازفة اأن يعلن القا�ضي عن حكمه كما هو ال�ضاأن 

يف اإيطاليا، فكانت هناك حالت للتعليل والت�ضبيب، وهي م�ضاألة اختيارية ت�ضاعد الربملان يف 

اإ�ضدار القوانني.

اإذ كان  16 وب�ضفة جد حمت�ضمة،  القرن  بعد  اأوربا تدريجيا  التعليل يف  بداأ يظهر  و 

يعطى للمتقا�ضي الذي يطلبه وك�ضمانة للق�ضاء ل لالأفراد، اإذ مل يعترب �ضمانة لهوؤلء اإل يف 

القرن 18، وكان �ضائدا اأن الق�ضاة يعتربون عدم التعليل من ال�ضلطـات التي يتمتعون بها، ومل 

يكن ذكر الأ�ضباب يف فرن�ضا خالل هذه الفرتة لزما اإل عند الطعن بالنق�س، وحتى يف بداية 

، اإذ 
(2(

تطور التعليل يف فرن�ضا فاإن مدلوله مل يكن مبناأى عن تبعيته للقانون وللن�س القانوين

مل ي�ضتقل بذاته كاإجراء متميز وكالتزام قانوين اإل ب�ضدور قانون 1790/8/24 الذي األزم 

القا�ضي بالتعبري عن اأ�ضباب حكمه.

  عزمي عبد الفتاح �س 228 .
)2(

 -1

2-   فقد كان اأداة للتعريف بالقانون اأول ، ثم اختلط مدلوله بالتكييف ، ثم اأ�ضبح و�ضيلة لبيان م�ضمون ن�ضو�س القانون وفحواها، 

عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 39 .



-  50  -

الفـرع الثانـــي 

الأ�صا�س القانوين يف وجوب تعليل الأحكام وطرقه

الأ�صا�س القانوين يف وجوب تعليل الأحكـام :

مل يعد التعليل رهني مزاج القا�ضي، بل اأ�ضبح كما اأ�ضلفت التزاما قانونيا حثت عليه 

 كاإيطاليا يف الف�ضل 
(1(

معظم الدول يف قوانينها، فمن الدول من ن�س على ذلك د�ضتوريا

111، وبلجيكا يف الف�ضل 97، واليونـان يف الف�ضل 93. وفرن�ضا يف د�ضتورها اخلام�س يف ال�ضنة 

الثالثة بعد الثورة بالف�ضـل 208، ومن الدول العربية الد�ضتور اجلزائري يف  الف�ضل 170.

و اعتربت اللجنة الأوربية حلماية حقوق الإن�ضان اأن عدم الت�ضبيب يف بع�س احلالت 

يعد اعتداء على مبداإ اإدارة اخل�ضومة بعدالة ودون حتيز.

و �ضريعتنا الإ�ضالمية الغراء كانت دائما �ضباقـة، وحثت على الأخذ بالأ�ضباب، وكان 

هذا حال ر�ضول اهلل �، اإذ كان يحر�س على تلقني �ضحبه فل�ضفة الأخذ بالعلل وامل�ضببات، 

والق�ضاء الإ�ضالمي كان يوجب على القا�ضي بناء حكمه على اأ�ضا�س واأ�ضباب تتمثل يف احلجج 

والأدلة.

اأن  129 على وجوب  بالن�ضبة لقانون الإجراءات املدنية الإماراتي فقد حثت املادة  و 

ت�ضتمل الأحكام على الأ�ضباب التي بنيت عليها، ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن احلكم. 

وحثت املادة 130 يف فقرتها الأخرية على اأن الق�ضور يف اأ�ضباب احلكم الواقعية يوؤدي اأي�ضا 

اإىل بطالن احلكم.

وجوب  على   1913 �ضنة  منذ  املدنية  امل�ضطرة  حثت  فقد  املغربي  للت�ضريع  بالن�ضبة  و 

ل�ضنة  املدنية  امل�ضطرة  قانون  من   50 الف�ضل  الذي حل حمله   189 بالف�ضل  الأحكام  تعليل 

1974. وكذا الف�ضل العا�ضر من ظهري 7 يوليوز 1914 املتعلق بالق�ضاء ال�ضرعي، الذي حل 

حمله الف�ضل 42 من ظهري 7 فرباير 1944 الذي اأعاد تنظيم هذا الق�ضاء، وحث على ذلك 

اأي�ضا الف�ضل التا�ضع من ظهري 4 غ�ضت 1919 املوؤ�ض�س للمحاكم املغربية.

1-   الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 336 .
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يبقى  لكن  الت�ضريعات،  معظم  متليه  قانونيا  التزاما  ووجوبه  التعليل  اأ�ضحى  فاإذن 

اإجراء �ضكلي،  اأن بع�ضا من هذه الت�ضريعات يعترب ذلك جمرد  اأ�ضلفت، يف  اخلالف، وكما 

ومنها من يعتربه اأ�ضا�ضا وبناءا واحلكم ل ي�ضتقيم اإل به. 

طــرق التعليــل :

النموذج  على  نقف  اأن  بنا  يجدر  احلكم،  تعليل  يف  الأمثل  النموذج  اأعطي  اأن  قبل 

الفرن�ضي احلديث يف التعليل، باعتباره اأوىل لهذا الأمر عناية بالغة وعقد اللجان لتحديث 

من  ا�ضتقيته  الذي  ال�ضائب  النموذج  باإعطاء  وذلك  الثاين  للمبحث  لنمهد  ككل،  التحرير 

التجربة الق�ضائية اأول، ومن الطالع على الأحكام وكتب الفقه ثانيا، مع ترتيب ذلك،   وبيان 

قانونية هذا التعليل .

طــرق التعليــل فـي الق�صاء الفرن�صـي :

التعليـل الكال�صيكـي :

اأو العر�س القدمي الفرن�ضي �ضا�ضعا وف�ضفا�ضا بحيث  كان التعليل يف اإطار التحرير 

كان اجلزء املخ�ض�س له ي�ضمل الوقائع وتق�ضيمها، واملناق�ضة واخلال�ضة . وما يهمنا هنا هو 

احليز الـخا�س باملناق�ضة اإذ هو الذي يالم�س التعليل  و يتعلـق بـه، وكـذا اخلال�ضـة باعتبارها 

تكملة للمناق�ضة .

و املناق�ضة اأو ما ي�ضمى بروح احلكم كما اأ�ضلفت، كانت ت�ضكل جزءا مهما واأ�ضا�ضيا من 

القـرار، انطالقا من املادة 455 من قانون امل�ضطرة املدنية الفرن�ضي اجلديد، الذي فر�س اأن 

يكون احلكم معلال، واأن جزاء الإخالل بهذا اللتزام هو البطالن » الف�ضل 458 من قانون 

امل�ضطرة املدنية الفرن�ضي اجلديد » وكان يرتتب عن ذلك النتائج التالية:

اأن اأي طلب رئي�ضي ي�ضتدعي اإجابة، واأن اأي اإجابة ت�ضتدعي تعليال.  .1

بالن�ضبة لالأ�ضباب يجب اأن ل ترد عامة ويف �ضكل عتيق، اإذ كانت ترد ب�ضكل عام ول   .2

تفي باملق�ضود، ولالأ�ضف ال�ضديد جند بع�س الق�ضاة يجنحون اإىل حيثيات عامة تفيد 
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يف احلقيقة انعدام التعليل كقولهم:» حيث اإن الطلب له ما يربره «. 

ويجب  اإيجابية،  �ضادقـة  اإليها  وتوؤدي  بالنتيجة  وخا�ضة  خال�ضة  تكون  اأن  يجب  كما 

اأي�ضا اأن تخول مراقبة الهيئة الق�ضائية العليا »يجب اأن تكون الأ�ضباب والعلل مرتبطة فيما 

 
(1(

بينها وبني املنطوق، والتناق�س ي�ضاوي اخلطاأ يف التعليل«

خمت�ضرة  با�ضتنتاجات  تختم  ما  غالبا  الكال�ضيكي  التحرير  يف  املناق�ضة  كانت  و 

للتو�ضيح، واأحيانا تكون �ضرورية كتلك التي حتدد ن�ضبة توزيع امل�ضوؤولية،و اأحيانا ترد هذه 

الذي  التعليل  اأو جزء من  اأنها تختم لأي فقرة  ، كما  التكرار  لتفادي  ال�ضتنتاجات �ضمنية 

ميكن اأن يت�ضمن عدة اأق�ضام وعناوين.

التعليــل احلديــــث :

 
 (3(

 اإذ ظل بدوره يعتمد على احليثيات
(2(

اإن التعليل احلديث ل يختلف باملرة عن القدمي 

التي تعك�س ا�ضتدلل املحكمة، وما متيز به التعليل احلديث اأنه اأ�ضحى منظما ومق�ضما اإىل 

عناوين وبحروف وا�ضحة ، بخالف ما كان عليه يف القدمي اإذ كان ي�ضكل جملة واحدة .

املدر�صة املعتدلة يف التعليـــل :

تتوجـه هذه املدر�ضة اإىل تفادي عيوب الأ�ضلوب الالتيني واخت�ضاره ال�ضديد، وعدم 

الأ�ضلوبني  مزايا  يجمع  بذلك  فهو  الفاح�س.  واإ�ضهابه  الأجنلو�ضك�ضوين  التوجه  اإىل  الركون 

بهذا  امل�ضرية  النق�س  حمكمة  اأخذت  وقد  الوقت،  ذات  يف  عيوبهما  ويتالفى  ال�ضابقني، 

الأ�ضلوب، ويتميز هذا الأ�ضلوب املعتدل بت�ضبثه بو�ضوح الأحكام وبيان الأ�ضباب بدل الإطناب 

الذي قد يف�ضي اإىل التناق�س، وي�ضود هذا الأ�ضلوب يف غالبية دول العامل.

1-   قرار مدين �ضادر عن حمكمة النق�س الفرن�ضية يف 1968/10/23 اأ�ضار اإليه  Schroeder ، �س 16

Schroeder    -2 ، �س 36 

3-   �ضنناق�س معنى » حيث اإن » عند الكالم عن التعليل الأمثل .
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املبحــث الثاين

كيفيــــــة التعليـل ومنوذجيتــه

اإن مو�ضوع كيفية التعليل وطريقته هي املهمة يف هذا الف�ضل املتعلق بالتعليل، لكن قبل 

التطرق لذلك اأثار انتباهي واأنا اأت�ضفح بع�س املوؤلفات ال�ضحيحة يف هذا امليدان اأنها تناق�س 

م�ضاألة ت�ضور الوقائع والتكييف القانوين �ضمن الباب املتعلق بالوقائع،  ومل اأ�ضت�ضغ هذا الأمر 

لأن منطق البحث نف�ضه يتعار�س وهذا التوجه، فت�ضور الوقائع وتكييفها هي م�ضاألة ذهنية 

ونف�ضية من القا�ضي حتدث بعد اأن يكون قد عر�س الوقائع وحررها اأو ا�ضتوعبها على الأقل 

عند انفراده للتاأمل اأو التداول، وهذه العملية الذهنية والنف�ضية ل ترتجم على اأر�س الواقع 

اإل عند التعليل.

ففي هذا الق�ضم من احلكم يتج�ضد بجالء كيف ت�ضور القا�ضي الوقائع وكيف كيفها 

الت�ضور  اإمنا يغرف ويتغذى من  اإىل املنطوق  للو�ضول  واأن تعليله  الت�ضور،  من منطلق هذا 

والتكييف معا، ومن ثم اأجزم باأن هذين الأمرين ل ميكن مناق�ضتهما �ضمن الوقائع يف �ضلب 

الق�ضم املخ�ض�س للتعليل.

عند  الأويل  الت�ضور  بذلك  اأق�ضد  ل   ،
 (1(

الوقائع  ت�ضور  عن  هنا  اأحتدث  حينما  و 

حترير القا�ضي لها بغية التعبري عنها يف احليز اخلا�س بهذه الوقائع، واإمنا اأق�ضد العملية 

الذهنية التي ت�ضبق التكييف، وهذا ما �ضاأبينه لحقا، وما دام اأن هذا التكييف هو قنطرة 

العبور للتعليل ف�ضاأق�ضم هذا الفرع اإىل مبحثني:

مبحث اأول �ضاأتطرق فيه للتكييف القانوين، تعريفه، منهجيته، ومبادئه.

 ومبحث ثان اأبني فيه التعليل النموذجي والبناء ال�ضحيح للتعليل، وقانونيته على �ضوء 

توجه املحاكم العليا. 

1-   اأحمد العلمي ، تقنية حترير الأحكام والتعليق عليها ، �س 23 » وما من �ضك اأن الت�ضور غري احلقيقي للوقائع يوؤدي بالتبعية اإىل 

�ضوء تطبيق القانون لأن الواقعة احلقيقية قد تكون خا�ضعة لقاعدة قانونية اأخرى ، فعندما تفهم املحكمة واقعة ما فهما خاطئا 

فاإنها ترتب على ذلك نتائج خاطئة باأ�ضباب خاطئة والقانون ل يرتب اأثرا اإل على وقائع ، فهو وحده ل ينتج اأثرا « . 
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الفــــرع الأول

التكييــــف القانــونــي

ما تنبغي الإ�ضارة اإليه والتاأكيد عليه ب�ضاأن التكييف القانوين،اأنه قطب الرحى يف حكم 

تنطلق من مدى  ال�ضحيح  القانوين  الوجه  واإعطاء  وال�ضتدلل  التعليل  اإذ عملية  القا�ضي، 

�ضحة هذا التكييف. 

اأن ممار�ضة  اإىل  و نظرا لأهمية هذا التكييف يف احلكم فاإن جانبا من الفقه ذهب 

التكييف  هذا  قواعد  مبعرفة  مطالبا  اأ�ضبح  بل  بالتكييف،  لإملامـه  كافية  تعد  مل  القا�ضي 

.
 (1(

واأحكامه 

تعريـف التكييـف القانونـي :

 « باأنه:  الوفا  اأبو  الدكتور حممد  فقد عرفه  القانوين،  التكييف  تعاريف  تعددت  لقد 

اأو هو و�ضف هذه  الدعوى،  وقائع  ثبت من  واإر�ضاوؤها على ما  القانونية  القاعدة  اإعمال  هو 

 . وعرفه 
(2(

الوقائع واإبرازها كعنا�ضر اأو �ضروط اأو قيود للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق « 

فران�ضوا جورف » باأنه اإعطاء الو�ضف القانوين للوقائع، والذي ي�ضمح بتمييزها باعتبارها 

.
(3(

عن�ضرا �ضروريا لتطبيق القاعدة القانونية «

و التكييف م�ضاألة قانونية بحتة يخت�س بها القا�ضي، وهي عملية ذهنية تعتمد على 

تكوين القا�ضي وموؤهالته العلمية والعملية ولعل هذا ما حدا ببع�س الفقهاء اإىل القول باأن 

الأمر يتعلق بجانب عملي للقا�ضي اأكرث منه نظري.

تكوين  تعتمد على  » عملية ذهنية  باأنه:  التكييف  تعريف  املنطلق ميكنني  و من هذا 

1-   الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 274 .

2-   نظرية الأحكام �س 286 اأ�ضار اإليه الطيب برادة �س 275 .

3-   قرارات العدالة ، اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح بال�ضفحة 221  . 

الطيب برادة �س 274 : » التكييـف ابتدعه الفكر القانوين وقعده ، واعتربه همزة و�ضل بني الوقائع املطروحة والقانون الذي 

�ضيطبق على النازلة ، يفتح الطريق اإىل القانون ال�ضحيح بتكييف وقائع الدعوى وو�ضفها بالو�ضف الذي يخ�ضه «
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 . لكن 
(1(

القا�ضي وموؤهالته العلمية والعملية، ترمي اإىل و�ضع الوقائع يف اإطارها القانوين« 

اأم م�ضاألة  قانون  التكييف هل هو م�ضاألة  ثار جدل فقهي حول  الإطار فقد  ما دمنا يف هذا 

واقع يدخل يف جمال الوقائع، فمن الفقهاء من اعترب ذلك عمال قانونيا يف بع�س جوانبه، 

ومو�ضوعيا يف جوانبه الأخرى، وهناك من اعتربه �ضمن الوقائع رغم اإقراره باأنه عمل ذهني، 

ويذهب اجتاه اآخر اإىل اأن عملية التكييف ل تدخل يف مـجال القانون ول يف جمال الواقع، واإمنا 

هي جمرد و�ضيلة اأو �ضياغة فنية لزمة للعبور بالوقائع اإىل حكم القانون، والراأي ال�ضائب 

، وهذا هو الجتاه الذي اأميل اإليه، وهو 
(2(

لدى الفقهاء هو اأن التكييف عملية قانونية �ضرفة 

الذي حدا بي اإىل مناق�ضة التكييف �ضمن الباب املتعلق بالتعليل.

فكيف هي منهجية التكييف القانوين؟ وما هي مبادئه؟

 

اأول : منهجية التكييف القانونـي :

- �ضاأحاول يف هذا اجلزء من املبحث اأن اأب�ضطه قدر امل�ضتطاع لأهميته ولأن املوؤلفات التي 

  مت�ضكت باملنهج العلمي والفل�ضفي يف حتليله، فجاء الأمر اأقرب اإىل النظري 
(3(

تناولته

منه اإىل العملي.

القا�ضي  ت�ضور  ح�ضن  هو  التكييف  عملية  يف  ي�ضاعد  عمل  اأول  اأن  اإليه  الإ�ضارة  اأود  ما   -

للوقائع، ول اأق�ضد هنا ت�ضورها اأثناء التعبري عنها يف اإطار اخلانة املخ�ض�ضة للوقائع 

ولكن ت�ضورهـا بغيـة تكييفها، وهذا يقت�ضي من القا�ضي اأن ي�ضتوعب الواقعة ويحفظها 

عن ظهر قلب حتى ي�ضهل عليه التعامل معها، ولتوفر هذه العملية اأن�ضح ال�ضادة الق�ضاة 

قبل التداول يف امللفات وتكييف الوقائع والتعليل، اأن يعمدوا اأول اإىل حترير هذه الوقائـع 

1-   » ول اأبالغ اإن قلت باأن التكييف القانوين للوقائع هو لب �ضناعة الق�ضاء وجوهرها وميثل �ضطرا منها ، اإذ تتفاعل فيه عدة 

اإنزال  معطيات جت�ضد التكوين القانوين للقا�ضي و�ضرعة بديهته ، وم�ضتوى ذكائه ، هذين الأخريين اللذين يتفاعالن عند 

 : بتاريخ  للق�ضاء  العايل  باملعهد  الق�ضائيني  امللحقني  31 من  الفوج  على  وزع  « من بحث يل  الواقعة  على  القانوين  الو�ضف 

2002/05/17 �س 17 .

2-   الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 284 .
هناك توجهات عدة :  1- فمن يرى اأن التكييف عملية قانونية ويكاد يجمع الفقه على ذلك .

2- هناك من يرى اأنه يدخل يف جمال الواقع ل القانون .
النق�س  حمكمة  على  اأثر  الراأي  وهذا  الأخرى  جوانبه  يف  ومو�ضوعيا  جوانبه  بع�س  يف  قانونيا  عمال  يراه  من  هناك   -3

الفرن�ضية 

4- وراأي حديث ل يربطه ل بالواقع ول بالقانون ولكنه جمرد و�ضيلة اأو �ضياغة فنية لزمة للعبور بالوقائع اإىل حكم القانون .

3-   ينظر اأ�ضتاذنا : حممد الك�ضبور ،  رقابة املجل�س الأعلى على حماكم املو�ضوع يف املواد املدنية ، �س 299 . 
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حتى ي�ضهل ا�ضتيعابها وو�ضفها وهذا ما اأ�ضار اإليه الدكتور يحيى هويدي يف موؤلفه مقدمة 

الفل�ضفة العامة �س 168: » والتعبري هو اللغة الوحيدة التي تتحدث بها الوقائع، ويولد هذا 

.
(1(

التعبري مع تكامل هيئة الوقائع وات�ضاق قالبها «

و عملية التكييف هذه متر مبراحل؛ فهناك مرحلة الوقائع ومرحلة القانون ومرحلة 

، ولبيان ذلك اأكرث فاإن املراحل التي تنهج يف التكييف هي على التوايل: 
(2(

تكييف الوقائع

ت�ضور الوقائع. 1 .

الو�ضف القانوين لهذه الوقائع. 2 .

اختيار وحتديد القاعدة القانونية. 3 .

تطبيق القاعدة القانونية على هذه الوقائع. 4 .

الفقهاء  ي�ضميه  ما  هو  عليها  القانونية  القاعدة  وتطبيق  وو�ضفها  الوقائع  فت�ضور 

القاعدة  حتديد  اختيار  اأما   ،
(3(

الإدراك ح�ضن  على  راأيهم  يف  ويعتمد  الق�ضائي  باملنطق 

القانونية فهو ما ي�ضمى باملنهج القانوين ويعزى اإىل ذكاء القا�ضي وفطنته ، واإن كنت ل اأتفق 

كليا مع هذا الإ�ضقاط واأرى اأن املنهج القانوين اأو حتديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق 

وتكوينه  اإىل ذلك على موؤهالته  بالإ�ضافة  يعتمد  واإمنا  القا�ضي،  يعتمد فقط على ذكاء  ل 

يتعلق  اأو ما  الق�ضائي  اأما املنطق  بكلية احلقوق وعند تكوينه كقا�س،  القانوين وما ح�ضله 

بت�ضور الوقائع  وو�ضفها قانونيا وتطبيق القانون عليها فيعتمد بالإ�ضافة حل�ضن الإدراك على 

موؤهالت القا�ضي العلمية والعملية على حد �ضواء، فاملمار�ضة يف هذا اجلانب تفـر�س نف�ضها 

بحدة وت�ضاعد القا�ضي على التكييف ال�ضحيح و�ضاأبني ذلك تباعا:

1-   اأ�ضار اإليه الطيب برادة �س 279 .

2-   ت�ضبيب الطلب الق�ضائي اأمام حمكمة ال�ضتئناف �س 91-92 نبيل اإ�ضماعيل ، اأ�ضار اإليه الطيب برادة �س 276 : »هناك مرحلة 

القانونية  القاعدة  ملاهية  جتهيل  فهناك  اإجراءاته  وقبل  التكييف  وبدون   ، الوقائع  تكييف  ومرحلة  القانون  ومرحلة  الوقائع 

الواجبة التطبيق ، واأن القا�ضي هو الذي يتوىل القيام بهذا القيا�س الق�ضائي ، والتكييف عمل م�ضتمر«.

3-   الطيب برادة �س 171 .

ويق�ضد باملنهج القانوين الو�ضائل التي يتو�ضل بها رجل القانون اإىل الإجابة ال�ضحيحة للم�ضكلة املعرو�ضة اأمامه م�ضتعينا   -

يف ذلك مب�ضادر القانون املعرتف بها ويف اإطار من الأ�ضاليب الفتية املحددة ، وهو خليط من الأفكار التي تتعلق مب�ضادر 

القانون وتف�ضريه وتطبيقه .

ويق�ضد باملنطق الق�ضائي  logique judicaire  ح�ضب البع�س الو�ضيلة التي ي�ضتطيع بها كل النا�س بذل اجلهد لإقناع   -

كل النا�س ، عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 456، 457 .
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- فاأول: ل بد اأن يكون ت�ضور القا�ضي للوقائع �ضحيحا، ول يكون هذا الت�ضور كذلك اإل اإذا 

مت ا�ضتيعاب النزاع اإىل حد حفظه، وكما اأ�ضلفت فاإن حترير الوقائع قبل املداولة اأو التاأمل 

مفيد جدا، اإذ يجعل القا�ضي يقف على جزئيات ما كان لي�ضل اإليها مبجرد الطالع اأو 

قراءة املقالت واملذكرات، وقد اأثبتت التجربة ذلك خ�ضو�ضا عندما يتم النطق بالأحكام 

اأن تغري جمرى احلكم  قبل حتريرها، فتظهر عند التحرير م�ضتجدات كان من املمكن 

راأ�ضا على عقب.

- ثانيا: بعد الت�ضور ال�ضحيح للوقائع يعمد القا�ضي اإىل اإجراء تكييف لها، هذا التكييف 

مير مبراحل يتداخل فيها املنهج القانوين واملنطق الق�ضائي مع طغيان لهذا الأخري.

  القانوين للوقائع، الذي مييزها باعتبارها عن�ضرا 
(1(

1. فاأول عملية يف التكييف هي الو�ضف

اإىل  املالحظة  مـجال  من  يرتفع  الو�ضف  وهذا   ،
(2(

القانونية القاعدة  لتطبيق  �ضروريا 

جمال التحليل لفهم معاين الوقائع ودللتها، ول ينطلق من اأفكار جمردة اأو من طرح 

القا�ضي لفر�ضيات ل مقدمة لها، بل على العك�س من ذلك فاإن التفكري الق�ضائي يقدم 

، ويف احلقيقة فاإن املحامي له دور كبري يف م�ضاعدة 
(3(

له بتفكري املتنازعني وحماميهم

القا�ضي عند الو�ضف القانوين والتكييف بخالف ما اإذا طرح النزاع من متقا�س عاد، 

بل  موكله،  �ضالح  لي�س يف  ما  يخفي  قد  الذي  املحامي  بتكييف  القا�ضي  يتقيد  ل  ولكن 

وهذا  منهما،  ال�ضائب  الو�ضف  ل�ضتخال�س  معا  اخل�ضمني  دفاع  لأطروحة  يتعر�س 

القا�ضي  به  يخت�س  ق�ضائي  عمل  التكييف  لأن  فقط،  ال�ضتئنا�س  �ضبيل  على  هو  الأمر 

الأطراف  يعطيها  التي  للت�ضميات  ان�ضياعه  عدم  يف  وتكوينه  فطنته  وتتجلى  وحده، 

اأو املتقا�ضي احلكم با�ضرتداد احليازة واحلال  والدفاع لطلباتهم، فقد يطلب املحامي 

جميع  يدخل  ول  عقار  يف  حقه  من  التمكني  يطلب  وقد  بال�ضتحقاق،   يتعلق  الأمر  اأن 

املالكني على ال�ضياع واحلال اأن الأمر يتعلق بدعوى الق�ضمة التي ت�ضتدعي اإدخال جميع 

امل�ضتاعني على قول ال�ضيخ خليل » واأجرب لها الكل اإن انتفع الكل »، والقا�ضي عند و�ضف 

النزاع يحتاج اإىل تكوينه القانوين الأويل، اإذ يجب اأن يكون ملما بالقانون، وهنا تتجلى 

اأهمية ما تلقاه بكلية احلقوق وبالأكادميية اأو باملعهد الذي توىل تكوينه كقا�س، ويحتاج 

بالإ�ضافة اإىل ذلك �ضرعة البديهة وح�ضن الإدراك، بحيث يعرف مبجرد الإطالع على 

الق�ضائي  املرا�س  يبحث، وحتى  اأن  القانون يجب  اأبواب  باب من  اأي  الدعوى يف  وقائع 

1-   اأو هو ما  ي�ضمى بالإحالة املتبادلة بني ذات القا�ضي والوقائع املعرو�ضة عليه ، الطيب برادة ، مرجع �ضابق ، �س 279 .

2-   عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 221 .

3-   اأحمد العلمي ، مرجع �ضابق ، �س 28 .
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يفر�س  القوانني  بجميع  القا�ضي  واإملام  البديهة،  وهذه  الإدراك  هذا  �ضقل  على  يعمل 

نف�ضه يف هذا ال�ضاأن، لأن هذا الإملام يخوله وب�ضرعة ومبجرد الطالع على الوقائع اأن 

بالق�ضايا  الأمر مثال  تعلق  فاإذا  القوانني،  باب من هذه  اإطار  الأخرية يف  ي�ضنف هذه 

املدنية فطن اإىل اأن القانون املدين هو الواجب التطبيق، بل ويعرف بحكم اطالعه يف 

اأي باب من اأبواب هذا القانون ميكن و�ضف النزاع، هل �ضمن تنفيذ اللتزام اأم انتقال 

اللتزام اأم �ضمن اآثاره وانق�ضائه.

2. اإن ثاين عملية يف التكييف هي اختيار وحتديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، فبعد 

اأن يناق�س فيه  الباب الذي ميكن  القا�ضي معرفة  يتي�ضر على  للوقائع  القانوين  الو�ضف 

النزاع، وينتقل دوره اإىل مرحلة اأكرث دقة من املرحلة الأوىل، فاإذا كان الو�ضف القانوين 

يت�ضف غالبا بالعمومية، فاإن اختيار القاعدة القانونية يكون اأكرث خ�ضو�ضية، اإذ يتعني 

اختيار املادة القانونية التي ميكن اأن تنطبق على النزاع من �ضمن املواد التي تدخل يف 

باب معني، ويف هذه املرحلة التي تعد من �ضميم املنهـج القانوين تتجلـى بديهة القا�ضي   

من  جمموعة  بني  من  التطبيق  الواجبة  القانونية  القاعدة  يدرك  اإذ  وذكاوؤه،  وفطنته 

القواعد، ول يعزب هنا اأن املرا�س الق�ضائي يفر�س نف�ضه اإىل جانب التكوين القانوين، 

الواجب  الن�س  غـري  ن�ضا  يطبق  كاأن  القاعدة  اختيار هذه  القا�ضي يف  يخطئ  قد  لكن 

ويطبق  ت�ضريعيا  ن�ضا  القا�ضي  يطبق  ل  القانون،اأو  باخلطاإ يف  ي�ضمى  ما  وهو  التطبيق، 

.
(1(

العرف مثال رغم وجود الن�س   وهو ما ي�ضمى مبخالفة القانون

3. العملية الثالثة يف التكييف وهي الأهم، وتتمثل يف تطبيـق القاعـدة القانونية على الوقائع 

اأو ما ي�ضمى يف اإطار املنطـق الق�ضائي تطبيق املقدمة الكبـرى وهي القانون على املقدمة 

العملية  وهذه  وا�ضحـا،  الق�ضائي  املنطق  اإعمال  يتجلى  وهنا  الوقائع،  وهي  ال�ضغـرى 

تقت�ضـي من القا�ضي القيـام بعمليتيـن: اأولهـا : حتليل القاعدة القانونيـة وتف�ضريها وهذا 

يوؤدي حتمـا اإىل ح�ضن ا�ضتيعابها، والعملية الثانية هي م�ضاهاة املعطيات التي ي�ضتخل�ضها 

 واخلطاأ 
(2(

القا�ضي من التف�ضري مع العنا�ضر التي تتكون منها الوقائع مو�ضوع املنـازعة

اأو يف عملية امل�ضاهاة، وهنا تتدخل رقابة  قد يقع يف حتليل وتف�ضـري القاعدة القانونية 

حمكمة النق�س، بعد هذه امل�ضاهاة ينتهي القا�ضي اإىل تقرير احلكم الواجب التطبيق 

با�ضتخدام القيا�س الق�ضائي .

1-   عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابع ، 222 .

2-   موتول�ضكي مقال بعنوان : وظيفة القا�ضي وتطبيق القانون الأجنبي �س 353 ، اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح ، �س 223 .
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ثانيـا : مبـادئ التكييف :

كما �ضبقت الإ�ضارة ظل التكييف رهينا بالعمل واملرا�س الق�ضائي، ومن هذا املنطلق 

فقد اأر�ضت حماكم النق�س بع�س املبادئ والقواعد، وكذا الفقه، من �ضاأنها اأن تنري الطريق 

للقا�ضي عند اإعمال التكييف، من ذلك:

1. اإن التكييف التزام قانونـي من القا�ضي، وهو ملزم به ولي�س اأمرا اختياريا، وهذا اأمر اأقره 

.
(1(

املجل�س الأعلى املغربي

2. اإن القا�ضي يف اإطار تكييفه للنزاع خا�ضع لرقابة حمكمة النق�س، لكن هذا املبداأ لي�س 

على اإطالقه، اإذ تتخلى عنه حمكمة النق�س كما اإذا كان هذا التكييف يتداخل مع م�ضائل 

.
(2(

واقعية بحتة، اأو لأنه يتعلق بحالة نف�ضية اأو بتقدير كمي، اأو يحتاج اإىل خربة   فنية

القاعدة  وتف�ضري  حتليل  عملية  يف  تنح�ضر  العليا  املحكمة  رقابة  فاإن  اأ�ضلفت  كما  و 

اأو  والوقائع  املقدمة  وامل�ضاهاة بني هذه  التطبيق  الكربى، ويف عملية  املقدمة  اأي  القانونية 

فاإن  تف�ضريها  اأو  الوقائع  تعليل هذه  اأما  ال�ضغرى،  باملقدمة  الق�ضائي  املنطق  ي�ضمى يف  ما 

.
(3(

القا�ضي ل رقابة عليه فيها اإل اإذا كان يف ذلك م�ضا�س بالقانون

و ما دمنا يف هذا الإطار فال بد من الإ�ضارة اإىل اأن هناك عدة نظريات فقهية تناولت رقابة 

املحكمة العليا على التكييف اإما ت�ضييقا اأو تو�ضيعا، وحمكمة النق�س الفرن�ضية يف جمال الرقابة 

على التكييف تتجه دائما نحو التو�ضع، اإل اأنها مل ت�ضل بعد اإىل مرحلة الرقابة ال�ضاملة.

الدعـوى  »تكييـف  عنهـا:  جـاء  فقـد  التكييـف  تراقب  الإماراتيـة  النقـ�س  حمكمـة  و 

واإعطاوؤها الو�ضف ال�ضحيح من �ضلطة حمكمة املو�ضوع حتت رقابة حمكمة النق�س ل مبا 

ي�ضفه اخل�ضوم، الطعن رقم 962 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/10/20 القاعدة 

217 ال�ضفحة 1299، مرجع �ضابق«

1-    قرار رقم 53 �ضادر بتاريخ : 1979/6/2 جملة املحاماة عدد 19 ال�ضنة الرابعة اأ�ضار اإليه الطيب برادة �س 283 .

2-   حممد الك�ضبور ،  رقابة املجل�س الأعلى على حماكم املو�ضوع يف املواد املدنية �س 271 ،  اأ�ضار اإليه برادة �س 284 .

3-  اأحمد العلمي �س 27 : » وهكذا فاإذا كان لقا�ضي املو�ضوع �ضلطة تقديرية يف ت�ضوره للوقائع فاإن ذلك ل يعني اأن تقييمه لهذه 

الوقائع ل يخ�ضع لأية رقابة ، فزيادة على �ضرورة بيان هذه الوقائع بو�ضوح وعدم حتريف الوثائق التي تتعر�س لها فاإن املحاكم 

العليا تراقب الأ�ضباب الواقعية التي يعتمدها احلكم ول تقبلها اإل اإذا كانت �ضائغة ولها معينها ال�ضحيح يف الأوراق « .
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النق�س  حمكمة  اختطته  الذي  الجتاه  يف  ي�ضري  املغربي  الأعلى  املجل�س  اأن  يبدو  و 

الفرن�ضية لنف�ضها يف هذا املجال، اإذ الأ�ضل هو مراقبة التكييف، وال�ضتثناء هو تركه اأحيانا 

.
(1(

ل�ضلطة قا�ضي املو�ضوع التقديرية

3. التكييف م�ضاألة ذات طابع قانوين بحت، ومن ثم فهي تدخل يف اخت�ضا�س القا�ضي دون 

يتقيد  النزاع، ول  لي�ضت جزءا من مو�ضوع  لأنها  امل�ضاألة  للخ�ضوم بهذه  �ضاأن  �ضواه، ول 

، ولكن هذا ل مينع القا�ضي من اتباع تكييف 
(2(

القا�ضي بالتكييف الذي ي�ضبغه اخل�ضوم 

اخل�ضوم اإذا كان �ضائبا ويعترب هو �ضاحبه.

4. التكييف يعرب عن احلقيقة القانونية املو�ضوعيـة ل كما تبدو للقا�ضي فح�ضب واإمنا اأي�ضا 

.
(3(

كما تبدو لغري القا�ضي، فعن�ضر املو�ضوعية هذا م�ضرتك بني اجلميع 

5. ل بد من الإ�ضارة اإىل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو مل يبينها الأطراف، واإل اعترب 

ذلك موجبا للنق�س، فقد ذهب املجل�س الأعلى املغربي مثال اإىل اأن عدم اإ�ضارة املحكمة 

اإىل اأهم املقت�ضيات الت�ضريعية التي طبقتها ل يخوله مراقبة ح�ضن تطبيق القانون.

6. يجب تعليل التكييف وت�ضبيبه ليتاأتى مراقبته من طرف حمكمة النق�س والتاأكد من عدم 

الغالب  يف  يلجاأ  ل  الق�ضاة  من  العديد  اأن  ال�ضدد  هذا  يف  واملالحظ  القانون،  خمالفة 

الأعم اإىل تعليل التكييف ول يتم ذلك اإل ببيان املقدمة الكربى واملقدمة ال�ضغرى واإجراء 

امل�ضاهاة والقيا�س؛ ويف هذا الإطار يجب عدم اخللط بيـن الت�ضبيب والتكييف باعتبار 

1-   حممد الك�ضبور ، مرجع �ضابق ، �س 320 .

و يف هذا الإطار فالتكييفات التي تخ�ضع لرقابة املجل�س الأعلى املغربي:

تكييف الوقائع .

تكييف العقود .

تكييف امل�ضوؤولية .

تكييف عنا�ضر امل�ضوؤولية .

تكييف الدعاوى .

تكييف الأحكام .

و التكييفات التي ل تخ�ضع لرقابة املجل�س الأعلى :

تقدير �ضوء النية .

تقدير مبلغ التعوي�س .

تقدير مبلغ النفقة .

2-   عزمي عبد الفتاح ، �س 222 .

3-   عزمي عبد الفتاح ، �س 273 .
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اأن هذا الأخري هو الأداة الأوىل ومادته، واأن الت�ضبيب هو و�ضيلة بيان التكييف وتو�ضيحه، 

مع الإ�ضارة اإىل اأن هذا اخللط ظهر يف بداية ظهور الت�ضبيب بفرن�ضا مبقت�ضى مر�ضوم 

للفعل  القانوين  الو�ضف  ذكر  الق�ضاء  على  اخلام�ضة  مادته  يف  فر�س  الذي   1788.5.8
املجرم، والإ�ضارة اإىل الن�س الذي يجرمه، ومل يكن الت�ضبيب هو عر�س الأ�ضباب الواقعية 

والقانونية التي ي�ضتند اإليها احلكم. 

الفـــرع الثانـــي

 التعليــــل النموذجــــي

تقديـــــــم :

لقد ا�ضت�ضغرت يف احلقيقة الأمر عندما خ�ضت هذا املو�ضوع ككل، لكن عندما غ�ضت 

فيه خ�ضو�ضا عندما لم�ضت كيف يجب اأن يكون التعليل وقفت على فنية وتقنية عالية، فال 

مبادئ  هناك  لكن  وتكييف،  وحتليل  وجواب  وتلخي�س  ترتيب  جمرد  على  التعليل  يقت�ضر 

اأن يلم بها القا�ضي حتى ي�ضري تعليلـه وفـق ما ر�ضمه الفقه والق�ضاء يف هذا  وقواعد يجب 

ال�ضاأن، متاأثرا باملحاكم العليا التي اأبانت عن �ضروط هذا التعليل املتمثلة يف الوجود والكفاية 

، كما اأن القا�ضي ملزم بالإملام 
(1(

واملنطقية، واأن اأي خلل يف هذه ال�ضروط يرتب جزاء معينا 

باملنطق طاملا اأن احلكم هو اإعالن عن فكر القا�ضي كما ذهب اإىل ذلك الدكتور فتحي وايل، 

بحيث تكون الأ�ضباب التي اعتمدها القا�ضي يف حكمه توؤدى عقال اإىل النتيجة التي انتهى 

اإليها يف منطوقه، وذلك با�ضتعمال ال�ضتدلل عن طريق القيا�س اأو احلجج، واإل كان جزاء 

حكمه ف�ضاد ال�ضتدلل .

كما اأن هذا العلم يخول للقا�ضي معرفة متى يعترب اخللل يف الت�ضبيب عيبا �ضكليا اأو 

1-   وميكن القول باأن ال�ضرط الأول ل�ضحة الت�ضبيب هو وجود الأ�ضباب واأن جزاء تخلف هذا ال�ضرط هو انعدام الأ�ضباب كليا اأو 

جزئيا ، واأن ال�ضرط الثاين هو كفاية الأ�ضباب اأي �ضالحيتها لتحقيق وظائف الت�ضبيب ، وجزاء تخلف هذا ال�ضرط هو الق�ضور 

يف الت�ضبيب لعدم كفاية الأ�ضباب ، وي�ضاف اإىل هذين ال�ضرطني �ضرط ثالث هو منطقية الأ�ضباب ، واأ�ضا�س تطلب هذا ال�ضرط 

هو اأن القرار الق�ضائي هو تطبيق للقواعد املجردة على وقائع معينة وهو ما ي�ضمى بالقيا�س ، ول يظهر القيا�س وال�ضتدلل 

اللذين اأجراهما القا�ضي اإل من خالل الت�ضبيب ، وهذه م�ضاألة ل تتعلق بوجود الأ�ضباب وكفايتها فالأ�ضباب قد توجد ، وقد 

تكون كافية ولكنها غري منطقية ، عزمي عبد الفتاح ، �س 267 . 
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، وهو عيب مو�ضوعي اإذا كانت 
(1(

عيبـا مو�ضوعيا، فهو عيب �ضكلي اإذا كانت الأ�ضباب منعدمة 

، ومن �ضـاأن ذلك اأي�ضا اأن يوجه القا�ضي اإىل متحي�س 
(2(

الأ�ضباب موجودة لكنها قا�ضرة 

اأو  املناق�ضة  ت�ضتوجب  التي  والدفوع  اللتفات،  اأو عدم  الإجابة  منه  ت�ضتدعي  التـي  الطلبات 

التغا�ضي، واحلجج وامل�ضتندات التـي ت�ضتلزم التقدير واجلواب من عدمه، ومن هنا تكمن 

اأهمية هذا البحث، وهذا احليز منه ب�ضفة خا�ضة.

املدر�صة الالتينية واملدر�صة الأجنلو�صك�صونية:

توجهاتهما  على  الوقوف  يتعني  ومنحاه،  التعليل  طريقة  تتجاذبان  مدر�ضتان  هناك 

حتى نقف على الأ�ضلوب الأمثل يف ذلك.

بلجيكا  من  كل  يف  اأ�ضلوبها  وي�ضود  فرن�ضا،  وتتزعمها  الالتينية  املدر�ضة  فهنـاك  اأول:   •
واإ�ضبانيا والربتغال، وتعتمد على بيان القا�ضي يف تعليله لالأ�ضباب الواقعية والقانونية دون 

غريها،و تنتقد هذه املدر�ضة الجتاه الذي يعتمد يف الت�ضبيب على الدوافع الجتماعية 

والنف�ضية والقت�ضادية اأي الدوافع اأو اأ�ضباب الأ�ضباب التي اعتمدها القا�ضي.

و كان من نتيجة التوجه الفرن�ضي هذا اإر�ضاء بع�س املبادئ منها : 

1. التعليل يجب اأن يكون موجزا لت�ضامه بالو�ضوح، اأما الإ�ضهاب فيوؤدي اإىل اللب�س.

2. اإن املحاكم ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع اجلوهرية دون تعقب كافة احلجج.

3. اأن وجود الت�ضريع واعتماد القا�ضي عليه يعترب كافيا، وقد وجهت عدة انتقادات للمدر�ضة 

، ومن بني هذه النتقادات:
(3(

الفرن�ضية حتى من الفقيه الفرن�ضي اأندريه تانك 

اإن هذا الأ�ضلوب يوؤدي اإىل عدم الو�ضوح. اأ . 

اإن الإيجاز يثري ال�ضك ول يوؤدي اإىل �ضبط مدلول بع�س العبارات القانونية. ب. 

يعتبـر  لكي  واحد  �ضبب  باحلكم  يوجـد  اأن  يكفي  واأنه   ، �ضكلي  الأ�ضباب مبثابة عيب  انعدام  تعترب  الفرن�ضية  النق�س  1-  حمكمة 

�ضحيحـا من هذه الناحيـة :  « » حممد الك�ضبور ،  رقابة املجل�س الأعلى على حماكم املو�ضوع يف املواد املدنية ، �س 489 .

2-   اأو انعدام الأ�ضا�س القانوين للحكم .

. André Tunck , la cour suprême idéale . Revue intenationale de droit comparé 1978 ، p 642    -3

اإذ انتقد النموذج الفرن�ضي واعتربه متطرفا يف الإيجاز ولتماديه يف النق�س . واأن هذا الأ�ضلوب يتنافى مع وجود حمكمة   -

النق�س ذاتها، داعيا اإىل الو�ضوح Explicité  وال�ضراحة ، واعتماد الأ�ضباب القت�ضادية والجتماعية دون النف�ضية اأي 

الدوافع واأ�ضباب الأ�ضباب .

و قد اأحدث هذا النتقاد دويا يف الفقه الفرن�ضي ، عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 53 .  -
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اإن ذلك ل يوؤدي اإىل بيان النتائج القت�ضادية والجتماعية والعملية للم�ضاكل التي تطرح  ج. 

على املحكمة. ورغم ذلك مل يقبل الق�ضاء والفقه الفرن�ضي بانتقادات تانك وتوجه اإىل 

.
(1(

اإيجاز اأكرث، وبعد اأن تبني له اأن الإ�ضراع يف البت اأهم من �ضرح اأ�ضباب احلكم 

• ثانيا: املدر�ضة الأجنلو�ضك�ضونية: وتعتمدها اإجنلرتا والوليات املتحدة الأمريكية، وكذا اأملانيا 
وال�ضويد، وتتجه هذه املدر�ضة اإىل اأ�ضلوب يف التعليل يت�ضم بالإ�ضهاب والإطناب اإىل درجة 

بيان الدوافع واأ�ضباب الأ�ضباب les mobiles، �ضواء كانت اقت�ضادية اأو اجتماعية.

و من النتقادات التي وجهت لهذا التوجه:

الفكر  لغمو�س  اأمر مرفو�س  فنيا، وهذا  اإجراء  ولي�س  �ضيا�ضيا  اإجراء  اإن احلكم ي�ضبح   .1

.
(2(

ال�ضيا�ضي وتغريه ح�ضب الأهواء والزمان واملكان 

.
(3(

2. اإن الأ�ضباب الجتماعية والقت�ضادية قد تتعلق بالواقع وقد تتعلق بالقانون 

اأول : البناء ال�صحيح للتعليــل:

 Geneviéve(4(

قبل اأن اأخو�س يف البناء ال�ضحيح للتعليل ارتاأيت اأن اأ�ضرد قولة للفقيه، 

على  الت�ضبيب  يجري  اأن  القا�ضي  على  »يجب  الباب:  ومنطلق يف هذا  اأر�ضية  تعترب مبثابة 

النحو الآتي: ففيما يتعلق بالأ�ضباب الواقعية يبداأ القا�ضي بعر�س الوقائع التي تتعلق مبو�ضوع 

الدعوى والتي ل تكون حمل خالف بني اخل�ضوم، ثم يعر�س القا�ضي الوقائع التي تعد مبثابة 

اأن يقدم تربيرا ل�ضبب اختياره  قرينة قانونية وبالن�ضبة لباقي الوقائع فيجب على القا�ضي 

لها دون غريها، ثم يبني كيف اأنه احرتم حقوق الدفاع، ويقدم اأخريا تربيرا لرف�ضه بع�س 

الدفوع املتعلقة بالوقائع، وفيما يتعلق بالأ�ضباب القانونية فاإن القا�ضي ينبغي اأن يبداأ بعر�س 

القاعدة القانونية ثم يربر، عند القت�ضاء، ما يفيد احرتام حقوق الدفاع، ثم يحلل القاعدة 

القانونية املزمع تطبيقها على النزاع ويجري م�ضاهاة بني عنا�ضر الوقائع من طلبات ودفوع، 

والعنا�ضر املكونة للقاعدة القانونية. ثم يربر اأخريا ملاذا رف�س بع�س الدفوع الأخرى املتعلقة 

بالقانون، واإذا مت الت�ضبيب على هذا النحو فاإنه يكون ت�ضبيبا منوذجيا «.

1-   اأحمد العلمي ، مرجع �ضابق ، �س 36 .

2-   اأحمد العلمي ، مرجع �ضابق ، �س 36 .

3-   عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 21 .

 la  motivation des  decisions  de  justices Théses : يف موؤلفـه  Geneviéve Guidicelli de lage   -4

portiers 1979 page  589 اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح ، �س 367 .
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و من هذا املنطلق ميكن اأن نعلل حكمنا على ال�صكل التايل :

ل بد من التطرق اإىل �ضكليات الدعوى، وذلك مبناق�ضتها وتعليلها، فهي مفتاح الولوج اإىل   .1

املو�ضوع، واأحيانا قد تغني هذه ال�ضكليات عن مناق�ضة اجلوهر اإذا وردت معيبة، ويراقب 

�ضحة  وكذا  واأهلية،  وم�ضلحة  �ضفة  من  الدعوى  اأ�ضا�ضيات  اجلانب  هذا  يف  القا�ضي 

الطلب اجتاه الر�ضوم الق�ضائية اإن مت ا�ضتيفاوؤها اأو مت الإعفاء منها اإما بقوة القانون اأو 

بناء على طلب، ومراقبة توفر كل البيانات يف �ضياق قانون الإجراءات املدنية، بالإ�ضافة 

اإىل �ضكليات قد تقت�ضيها بع�س القوانني اخلا�ضة، ولي�س جمالنا هنا مناق�ضة ما تقت�ضيه 

الدعوى من �ضكليات بقدر ما نروم كيفية تعليل �ضكل هذه الدعوى قبول اأو ردًا، ويناق�س 

ذلك عادة حتت عنوان:

• يف ال�صكل: وي�ضتح�ضن اأن يتم ذلك يف حيثية واحدة مركزة و�ضافية �ضاملة.

و اإذا تعلق الأمر بعدة طلبات كما اإذا كان هناك مقال افتتاحي واآخر م�ضاد ومقال 

للتدخل الختياري فال�ضواب اأن يناق�س �ضكل كل واحد حتت عنوان خا�س به.

على اأن يتم النتقال ملناق�ضة املو�ضوع اأو اجلوهر بعد قبول الدعوى �ضكال حتت عنوان 

كبري: يف املو�ضوع اأو يف اجلوهر. 

2. ما يجب على القا�ضي القيام به وهو ب�ضدد تعليل حكمه مو�ضوعيا، اأن يلخ�س الطلبات 

يف:

حيثيـة اأوىل، وتكت�ضي هذه احليثيـة مكانة عالية اإذ تعترب مفتاح التعليل. ويجب اأن حتظى  اأ. 

اأن بع�س الق�ضاة يف هذا الإطار  اأنه يالحظ لالأ�ضف  اإل  بعنايـة كافية من القا�ضي، 

الرتكيـز يف هذه احليثية  يتم  اأن  وبتف�ضيل معيـب يف حني يجـب  ثانية  الوقائع  يعيد 

 عو�س �ضرد كل ما باملقال، لكن 
(1(

وذلك باإدراج الطلبات اخلتامية اأو اأ�ض�س الطلب 

يتعني ذكر البيانات الالزمة لإجراء الت�ضبيب ويجب الو�ضع يف احل�ضبـان اأن القا�ضي 

ملـزم بالإجابة على كل عن�ضر مـن عنا�ضر الطلبات اخلتامية وت�ضبيبها، فكل عن�ضر 

من عنا�ضر الطلب الأ�ضلي يجب اأن يقابله جزء من منطوق احلكم كما يجب ت�ضميـن 

الطلبات الحتياطية بهذه احليثية .

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 326 .
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ب. يف حيثية ثانية يجب تلخي�س دفوع املدعى عليه، واإذا كانت منتجة يف الدعوى كالدفع 

اإىل منطوق احلكم  التعليل لنخل�س  بالتقادم املوؤ�ض�س فيعلل يف هذا الجتاه وينتهي 

بالرف�س. اأما اإذا مل يكن الدفع منتجا وموؤ�ض�ضا فيجاب عليه يف ذات احليثية دومنا 

الإكثار من احليثيات.

ت�ضتدعي بدءا،  العملية  لتعليله، وهذه  اللجوء حينئذ  الطلب موؤ�ض�ضا فيتم  اإذا كان  و 

وو�ضعه  له  القانوين  الو�ضف  اأي  النزاع  بتكييف  اإدراج حيثية خا�ضة  الإ�ضارة،  �ضبقت  وكما 

يف خانته اأو قاعدته القانونية مع اعتماد املنهج القانوين واملنطق الق�ضائي، ويبني القا�ضي 

ي�ضمى  ما  اأو  الوقائع  وهي  ال�ضغرى  املقدمة  على  القانون  وهي  الكربى  املقدمة  طبق  كيف 

للمجل�س  ليتاأتى  لذلك  و�ضيلته  هو  والتعليل  التكييف  ببيان  ملزم  والقا�ضي   ،
(1(

بامل�ضاهاة

الأعلى مراقبة عملية التكييف هذه.

حتى  منطقيا،  بناء  الق�ضائي  احلكم  اعتبار  اإىل  يتجه  احلديث  الفكر  اأن  دام  ما  و 

كيفية  ببيان  وذلك   ، ال�ضتدلل  تعليل  بد من  ، فال 
(2(

اإن احلكم هو منطق قال  البع�س  اإن 

ال�ضغرى،  املقدمة  على  الكربى  املقدمة  تطبيق  وهي احلكم من  معينة،  نتيجة  ا�ضتخال�س 

اأي من امل�ضاهاة ا�ضتعمال للقيا�س، فمثال يف دعوى اإفراغ لالحتالل بدون �ضند فاإن املقدمة 

ال�ضغرى هي واقعة الحتالل واملقدمة الكربى هي اأن اأي كل متواجد يف عقـار يـجب اأن يربر 

�ضنـد تواجده واإل اعترب حمتال، وال�ضتدلل يقت�ضي ا�ضتخال�س نتيجة وهي اأن املحتل بدون 

.
(3(

�ضند يتعني اإفراغه

و ل بد من الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد اإىل اأنه اإذا مت البت يف الطلبات الأ�ضلية وتعليلها 

فال داعي للت�ضدي يف التعليل باملرة للطلبات الحتياطية لتجنب احل�ضو والإطناب.

عنونـــة التعليــــــل :

عنهاو  الإجابة  يتعني  التي  النقط  عنونة  التعليل  يف  النموذجية  ل�ضمان  ي�ضتح�ضن 

تق�ضيمها، وهي م�ضاألة تنظيمية بالدرجة الأوىل تي�ضر على املتعامل مع احلكم الوقوف على 

القانون على  اأدق هي تطبيق  وبعبارة   ، الوقائع  اأي  ال�ضغرى  املقدمة  القانون على  اأي  الكربى  املقدمة  امل�ضاهاة هي تطبيق    -1

الوقائع .

2-  اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح ، �س 453 .

3-  هذه العملية يتجاذبها املنطق ال�ضوري وغري ال�ضوري .
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النقط املعللة، واإن كان بع�س الفقه الفرن�ضي ل يرى العنونة �ضرورية .

لكن يف التحرير احلديث الفرن�ضي اأ�ضبح التوجه نحو عنونة التعليل وتق�ضيمه وبخط 

وا�ضح اأمرا �ضائدا بحيث ي�ضهم ذلك يف الو�ضوح والدقة بخالف التحرير القدمي الذي كان 

ي�ضتغرق هذا التق�ضيم، ول يكاد يو�ضح فقرات التعليل .

و ي�ضتح�ضن اإذا تعلق الأمر مبقال اأ�ضلي ومقال م�ضاد اأن يعنون كل منهما كالتايل:

- يف املقال الأ�ضلي: ثم يعلل .

- يف املقال امل�ضاد: ثم يعلل .

واجلمالية يف احلكم،  التنظيم  الق�ضاة، وحر�ضا منهم على مزيد من  بع�س  اإن  بل 

يعنون حتى الطلبات والدفوع املهمة، فمثال يف نزاع يتعلق بالأحوال ال�ضخ�ضية ترد بالتعليل 

عدة عناوين:

- يف ثبوت الزوجية: اإذا كانت حمل نزاع.

- يف الن�ضـب: اإذا كان حمل نزاع.

- يف النفقـة: اإذا كانت حمل نزاع.

و يجب الإيجاز يف التعليل وذلك مبناق�ضة املهم فالأهم، بحيث يجب الإيجاز يف غري 

غمو�س اأو اإبهام. وغالبا ما جند بع�س الأحكام تتوجه نحو الإطناب واحل�ضو واإعادة الوقائع، 

اقتنـاع  تك�ضف عن  قليلـة ومركزة  تكفـي حيثيات  بل  مـن احليثيات،  الإكثار  كما يجب عدم 

القا�ضـي وت�ضهل رقابـة املحكمة الأعلى واأن ل ترد عامة حتى ت�ضبح جمرد تاأكيـدات ولي�ضـت 

تربيـرات  كحيثيـة » اإن النفاذ املعجـل له ما يبـرره «، واأن ل تكـون غام�ضـة اأو مبهمة اأو ظنية، 

اأو افرتا�ضية، اأو زائدة ، واأن يتـم تعليل جميـع الطلبــات املنتجــة. 

و الأ�ضباب يجب اأن ل تكون يف �ضكل عتيق اأو ارتيابي، ويجب اأن تكون خا�ضة بالنتيجـة 

وتوؤدي اإليها، �ضادقة واإيجابية ويجب اأن تخول مراقبة الهيئة الق�ضائية العليا  

كما يجب اأن تكون الأ�ضباب جدية اأي تواجه بها حمكمة املو�ضوع نقط النزاع الواقعية   

والقانونية ل ت�ضقط منها �ضيئا مما اأثري اأمامها، واأن تكون مقنعة ولي�س كحيثية  » وحيث اإن 

 .
(1(

الدعوى قائمة على اأ�ضا�س �ضحيح «

1-   حممد الك�ضبور، مرجع �ضابق ، �س 513 .
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و جاء مثال يف قرار للمجل�س الأعلى املغربي: » اكتفـاء املحكمـة بقولها عن احلجج 

املدىل بها لديها باأنها ل قيمة لها دون اأن تبني يف حكمها اأ�ضباب ذلك يجعل حكمها فاقد 

.
(1(

املوجبات ...«

و ملزيد من التو�ضيح فاإن الأ�ضباب تكون غام�ضة اأو مبهمة، يف احلالة التي ل ي�ضتطيع 

فيها قا�ضي النق�س اأن يقف على الأ�ضباب احلقيقية التي ا�ضتند عليها قا�ضي املو�ضوع لإ�ضدار 

.
(2(

حكمه، اأو يف احلالة التي تنم فيها هذه الأ�ضباب عن �ضك اأو اإبهام

و خال�ضة ما تقدم جنده يف قول الدكتور عزمي عبد الفتاح: » والواقع اأن العربة لي�ضت 

بالإيجاز يف الت�ضبيب اأو الإطناب فيه، ولكن العربة دائما بوجود الت�ضبيب ب�ضكل وا�ضح وخال 

من الغمو�س بحيث يك�ضف عن منهج القا�ضي يف اقتناعه وكيفية هذا القتناع وي�ضهل على 

املحكمة الأعلى فهم هذا النهج مما ي�ضهل عليها مهمتها يف الرقابة.

القا�ضي يف حكمه، واإمنا العربة بالكيف  التي عر�ضها  فالعربة لي�ضت بكم الأ�ضباب 

الذي يحقق الغاية من وجود اللتزام القانوين بالت�ضبيب، فالت�ضبيب مبداأ اإجرائي عام، وهو 

.
(3(

فن يف ذات الوقت«

الرتتيــــــــب :

ينبغي على القا�ضي اأن يرتب التعليل ترتيبا منتجا ومنهجيا بحيث يوؤدي بع�ضه اإىل 

بع�س بطريقة ت�ضل�ضلية، ومنثل لذلك بق�ضية تتعلق بنفقة للزوجة، اإذ يجب مناق�ضة العالقة 

الزوجية اأول، ثم الأحقية يف النفقة ثم الإثبات ثم تعليل النفاذ املعجل، واأخريا تعليل ال�ضائر، 

اأما اإذا مت التعليل خالفا لهذا الرتتيب ف�ضيكون م�ضوها.

و كمثال ثان يف دعوى ف�ضخ عقد للبيع لعدم اأداء باقي الثمن فيجب مناق�ضة اآثار عقد 

1-   قرار 19 نونرب 1968 ، م ق�ضاء املجل�س الأعلى ، عدد 10 ، �س 50 .

2-   حممد الك�ضبور، مرجع �ضابق ، �س 514 .

- وحمكمـة النق�س الفرن�ضيـة تعترب الت�ضبيب غري قاطع وينم عن �ضك يف كل حالة ي�ضجل فيها قا�ضي املو�ضوع نوعا من الريبة   

من خالل الكيفية التي ا�ضتخل�س بها واقعة منتجة يف النزاع ، وهكذا فاإن احلكم يعتبـر منعدم الأ�ضا�س كلما بنيت الأ�ضبـاب 

التي حتمله على العبارات الآتيـة : يظهر ، من املمكن ، على ما يبدو ، يخيل ، من غري امل�ضتبعد ، وكلها عبارات تفيد الرتدد 

وال�ضك ، �س 506 .  

3-   عزمي عبد الفتاح ، �س 54 .
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البيع بالن�ضبة للطرفني اأول ثم تعليل تنفيذ اللتزام من طرف البائع، ثم اإخالل امل�ضرتي وما 

يرتتب عن ذلك وهكذا...

الربـــــــــــــط :

يجب اأن تكون احليثيات والأ�ضباب مرتبطة فيما بينها وبني املنطوق والتناق�س ي�ضاوي 

. ول�ضمان هذا الرتابط والتوا�ضل مع املنطوق فمن الأحرى اأن ترتبط 
(1(

اخلطاأ يف التعليل

الأ�ضباب فيما بينها، ول بد اأن يكون هناك رابط ولالأ�ضف من الأخطاء ال�ضائعة يف حترير 

اإذ يجب على  رابط،  باأي  بينها  فيما  ترتبط  يوردون حيثيات مبتورة ل  اأنهم  الق�ضاة  بع�س 

اأمثلة ذلك يف دعوى نفقة  اإىل بع�س ومن  يوؤدي بع�ضها  اأن تكون احليثيات مت�ضل�ضلة  الأقل 

وتاأتي   ،» ثابتة  الزوجية  العالقة  اإن  حيث   « الزوجية:  العالقة  تثبت  حيثية  ترد  اأن  الزوجة 

حيثية ثانية ترتب النفقة على هذه العالقة » وحيث اإن نفقة كل اإن�ضان من ماله اإل الزوجة 

فنفقتها من مال زوجها «، دون ربط بني احليثيتني مع العلم اأن احليثية ال�ضليمة هي: “ حيث 

اإن العالقة الزوجية ثابتة، واأنها ترتب نفقة الزوجة على زوجها اعتبارا للقاعدة القائلة باأن 

نفقة كل اإن�ضان من ماله اإل الزوجة فنفقتها من مال زوجها.

الكال�ضيكي  التحرير  كان  وقد  الربط،  هذا  يف  كبري  حد  اإىل  ت�ضهم  احليثيات  و 

حتديث  على  بامل�ضرفني  حدا  ما  وهذا  الوقائع،  يف  حتى  احليثيات  هذه  ي�ضتعمل  الفرن�ضي 

، وذلك بق�ضرها على 
(3(

 اإىل �ضن ما ي�ضمى “ مبوت احليثيات
(2(

التعبري الق�ضائي الفرن�ضي

التعليل دون الوقائع ودليلهم اأن القا�ضي يف اإطار الوقائع اإمنا يروي ما ي�ضكل م�ضدر النزاع 

وامل�ضطرة املتبعة وادعاءات الأطراف، وبعد ذلك وبالعك�س عند املناق�ضة فاإن القا�ضي يحلل 

ويفكر ويعرب عن راأيه ال�ضخ�ضي، اأي اأن طريقة القا�ضي تتغري عند التحرير، فهي حيادية 

وذات اأ�ضلوب �ضردي يف الأول، لكنها تتحول اإىل تعريفية وبيانية واإيجابية عندما تعرب عن 

فكر املحرر ويذهب الفقه الفرن�ضي اإىل اأن هذا الأمر فقط ، اأي عند التعبري عن فكر املحرر، 

هو الذي يربر احليثيات، وبعبارة اأخرى ففي اجلزء من احلكم الذي ي�ضف فيه املحرر وقائع 

الق�ضية بدون حتليل اأو تدخل فاإن جمع اأجزاء املو�ضـوع لي�ضـت له اأهميـة، واأهمية الرابط ل 

Schroeder   -1 . �س  16 : 
 (Les motifs doivent s›accorder entre eux et avec le dispositif ، la contradiction équivaut au défaut  

 de motifs v.not.cass.civ ، 2 ، 23 octobre 1968 j.c.p1968 ، IV ، 190 ( .

Pr Adolphe Touffait   -2 الوكيل العام مبحكمة النق�س .

Pr Louis Mallet م�ضت�ضار بنف�س املحكمة .  

3-    انظر الهام�س املتعلق بهذا املو�ضوع وامل�ضار اإليه �ضابقا
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تفـر�س بنفـ�س القـوة .

و قد كان هذا هو حال الق�ضاء املغربي الذي كان بدوره يعتمد احليثيات حتى يف الوقائع 

لكنه تطور على غرار الق�ضاء الفرن�ضي فاأ�ضبحت غالبية الق�ضاة حت�ضر اإعمال احليثيات يف 

التعليل لي�س اإل، واإن كان البعـ�س ل زال ينهج النهج العتيق، مع العلم اأن خانة الوقائع خم�ض�ضة 

للبناء وخانة التعليل مهياأة للتربير والبيان، وهذا ما ي�ضفع باعتماد احليثيات كما �ضبق.

ت�ضتعمل  املدنية  واملحاكم  الفرن�ضية  النق�س  حمكمة  اأن  اإىل  ن�ضري  الإطار  هذا  يف  و 

ال�ضتئناف  حماكم  وبع�س  التنازع  وحمكمة  الفرن�ضي  الدولة  جمل�س  اأما  اإن«  »حيث  عبارة 

لها  لي�س  امل�ضطلحات  اأن هذه  الفتاح  عبد  الدكتور عزمي  ويرى  »اعتبارا«،  عبارة  ت�ضتعمل 

، وهذا هو راأيي لأنها توؤدي اإىل نف�س املعنى .
(1(

اأهمية بالن�ضبة لأ�ضلوب الت�ضبيب

و اإذا كانت م�ضطلـح »حيث اإن« بهذه الأهمية فيجدر بنا الوقوف عليه و�ضرب غوره.

مدلول »حيث اإن« :

، واإعراب حيث: 
(2(

لقد درج الق�ضاء يف معر�س التعليل على ا�ضتعمال عبارة حيث اإن

اإىل جملة، وكما  اأن ي�ضاف  ال�ضم، مالزم لالإ�ضافة، والأغلب  اأنها ظرف مكان مبني على 

�ضبق اأن اأ�ضرت يف اإطار حديثي عن الوقائع فاإننا عندما نقول: »من هذه احليثية« فنق�ضد 

من هذه اجلهة، وبهذا العتبار، وعندما ن�ضتعملها للتعليل واملناق�ضة نق�ضد بذلك اأن املحكمة 

اقتنعت بهذا الأمر اأو ذاك ا�ضتنادا لهذه اجلهة اأو هذا العتبار .

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 50 .

2-   جاء يف معجم j.b.belot ، الفرائد الدرية ، عربي فرن�ضي - الطبعة 20 ، معاجم دار امل�ضرف �س 145 : 

 où , là où , à l'endroit où : حيث

 partout où : حيثما

A tel point que ................. : بحيث ومن حيث

Rapport , égard : حيثية

sous le rapport : من هذه احليثية

- وجاء يف ذلك :

اأن طيء تقول » حوث « عو�س » حيث « ، وهي للمكان اتفاقا ، قال الأخف�س : وقد ترد للزمان ، والغالب كونها يف حمل ن�ضب 

على الظرفية اأو خف�س ب » من « وقد تخف�س بغريها .

�س 140 : وتلزم حيث الإ�ضافة اإىل جملة ، ا�ضمية كانت اأو فعلية ، واإ�ضافتها اإىل الفعلية اأكرث .
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و من الأخطاء ال�ضائعة بني الق�ضاة فتح حرف اإِنَّ الذي يرد بعد حيث، مع العلم اأن 

الأ�ضل هو ك�ضرها ودليلنا يف ذلك ما جاء باألفية ابن مالك ب�ضاأن ك�ضر اإن:

َلْه �ضِ َبْدِء  وفـي  البتـدا  في  ُمْكِمَلْهفاك�ضـِْر  لــيــمــيــٍن   » نَّ  اإِ  « حــيــُث  و 

َمَحل حلت  اأو  بــالــَقــْوِل،  ُحكَيْت  ــــْلاأو  اأَم ذو  ـــي  ــــ واإنِّ َكــــُزْرُتــــُه  حـــــاٍل، 

ُعلِّقــا فعــٍل  بعــد  مـن  َك�َضــُروا  ُتَقىَو  ـــُذو  ل ــه  ـــ اإن ــْم 
َ
ـــ كــاْعــل بــالــالم، 

 اأنه يجب ك�ضر اإن يف �ضتة موا�ضع :
(1(

و يف �ضرح ذلك ذكر ابن عقيل

- الأول: اإذا وقعت » اإِنَّ « ابتداء، اأي يف اأول الكالم، نحو » اإن زيدًا قائٌم «.

- الثانـي: اأن تقع » اإِنَّ « �ضدر �ضلة، نحو » جاء الذي اإنه قائم « ومنه قوله تعاىل: چ  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ �ضورة الق�ض�س الآية 76.

- الثالـث: اأن تقع جوابا للق�ضم ويف خربها الالم، نحو » واهلل اإن زيدًا لقائٌم «.

- الرابـع: اأن تقع يف جملة حمكية بالقول، نحو » ُقْلُت اإِنَّ زيدًا قائم «.

- اخلام�ض: اأن تقع يف جملة يف مو�ضع احلال، كقوله » زرته واإين ذو اأمل « ومنه قوله تعاىل: 

چ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ �ضورة الأنفال الآية 5.
- ال�صاد�ض: اأن تقـع بعد فعـل من اأفعـال القلـوب وقد ُعلِّـَق عنها بالالم، نحـو »علمت اإن زيدًا 

لقائم«.

و قد نق�س ابن عقيل موا�ضع يجب ك�ضر اإن فيها اأ�ضافها املحقق اأحمد طعمه حلبي:

- الأول: اإذا وقعت بعد » األ « ال�ضتفتاحية نحو قوله تعاىل: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ �ضورة 

البقرة الآية 13.

- الثاين: اإذا وقعت بعد » حيث «، نحو: » اجل�س حيث اإِنَّ زيدًا جال�س «.

- الثالث: اإذا وقعت يف جملة هي خرب عن ا�ضم عني، نحو: » زيٌد اإنه قاِئٌم «.

�صيغــــة املا�صـــــي :

املا�ضي  بني  يجمع  ملفقا  التحرير  يرد  اأن  الق�ضاة  حترير  يف  ال�ضائعة  الأخطاء  من 

يف  ومنطوقا  وتعليال  وقائعا  التحرير  تعبري  ي�ضاغ  اأن  هو  ال�ضواب  اأن  العلم  مع  وامل�ضارع، 

املا�ضي.

1-  �ضرح ابن عقيل على األفية ابن مالك للقا�ضي بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي الهمداين امل�ضري ، علق عليه واأعرب 

�ضواهده ال�ضعرية اأحمد طعمه حلبي ، �س 158 .
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فطبيعة التحرير وو�ضعه و�ضياقه يفر�س زمن املا�ضي، فالقا�ضي يف معر�س الوقائع 

اإمنا ي�ضتنتج ويكيف وي�ضتدل على ما مت يف  يعلـل  اأحداثا وقعت �ضابقا، وعندما  اإمنا يحكي 

املا�ضي، وقد ذهب الدكتور حممد الك�ضبور يف هذا ال�ضاأن اإىل اأن الت�ضبيب ل يتولد يف حلظة 

اإ�ضدار حكم معني  اإىل  بالقا�ضي  التي دفعت  الأ�ضباب  اأن  املفرو�س هو  لأن  تدوين احلكم، 

، وجرى العمل الق�ضائي على اأن يرد املنطوق بدوره يف �ضيغة 
(1(

�ضابقة عليه ولي�ضت لحقة له

املا�ضي، واإن كنـت ل اأرى �ضريًا يف تبني زمن امل�ضارع ب�ضاأنه، طاملا اأنه خال�ضة املحكمة التي 

تو�ضلت اإليها واأنها حتكم حاليا مبا راج وا�ضتخل�ضته.

الطلبات والدفوع التي تلتزم املحكمة بالرد عليها :

فاإنها  والإطناب  للح�ضو  وتفاديا  تعليلها  والنموذجية يف  املثالية  ول�ضمان  املحكمة  اإن 

غري ملزمة بالرد على كل الطلبات والدفوع واحلجج وامل�ضتندات اإل اإذا توفرت على �ضروط 

معينة وجاءت يف �ضياق فني وهذا ما اأكدته حمكمة النق�س الإماراتية » حمكمة املو�ضوع غري 

ملزمة ببحث دفاع مل يقدم اإليها دليله اأو الرد عليه، الطعـن رقم 1018 ل�ضنة 2009 �س 3 ق 

اأ مدين اأعمال جل�ضة 2009/12/27، القاعدة 264 ال�ضفحة 1588« ، اإذ اأحيانـا واإذا اختل 

الطلب والدفع فاإنه ل ي�ضر حكم املحكمة اإذا مل جتب عنه واإن كانت حمكمة النق�س امل�ضرية 

يف اأول عهدها ذهبت اإىل: » اأن ق�ضاء املحكمة بطلبات املدعي، واإغفالها بحث ما يتم�ضك 

، فاإن ذلك ل 
(2(

به املدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطل له « 

الطلب  توفر  اإذا  البطالن  ترتب  امل�ضرية  النق�س  فمحكمة  قررناه،  اأن  �ضبق  ما  مع  يتنافى 

والدفع على �ضروطهما  ومل تتم الإجابة عنهما.

: 
(3(

و من �ضروط الطلب والدفع اللذين تلتزم املحكمة بالرد عليهما 

1. اأن يقدم الطلب اأو وجه الدفاع يف ال�ضكل الذي يتطلبه القانون، فمثال اإذا قدم الدفع بعدم 

، فاإن عدم الإجابة 
(4(

الخت�ضا�س املحلي بعد ختم املناق�ضة ومل يبني املحكمة املخت�ضة

عنه ل يبطل احلكم.

و يف م�ضر اإذا قدمت املقا�ضة على �ضكل دفع ومل تقدم بطلب اأ�ضلي اأو عار�س فال يبطل 

احلكم اإذا مل يرد عليه.

1-   حممد الك�ضبور ، مرجع �ضابق ، �س 487 .

2-   نق�س 1933.6.1 جمموعة عمر جزء اأول �س 229 اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح،  �س 352 .

3-   عزمي عبد الفتاح ، �س 352 .

4-   املادة 16 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربية .



-  72  -

2. يجب تقدمي الطلب والدفع ب�ضكل وا�ضح غري مبهم وجازم ل يحتمل ال�ضك، اأي » الطلب 

.» 
(1(

الذي يقرع �ضماع املحكمة على حد قول الدكتور حامد فهمي وحممد حامد فهمي

النقـ�س  حمكمة  عليه  ا�ضتقرت  ما  وهذا  الدعوى،  يف  منتجا  الدفع  اأو  الطلب  يكون  اأن   .3

الرد على دفع غـري منتج من طرف  اأن عدم  اإىل  اإذ ذهبت  الفرن�ضية،  الإماراتية وكذا 

(2(

املحكمة ل ي�ضمـح بنق�س احلكم:

4. اأن يكون الطلب اأو الدفع موؤ�ض�ضا اأي له دليل ي�ضنده يف الدعوى .

احلجج وامل�صتندات التي تلتزم املحكمة مبناق�صتها  :

اإن القا�ضي غري ملزم بالرد ومناق�ضة جميع حجج الأطراف باأ�ضباب م�ضتقلة، ويجمع 

الفقه على هذا الأمر وهذا ما تبنته حمكمة النق�س الإماراتية اإذ جاء عنها » ح�ضب حمكمة 

املو�ضوع اأن تقيم ق�ضاءها على احلقيقة التي اقتنعت بها واأوردت دليلها عليها، ول عليها اإن 

هي مل تتبع اخل�ضوم يف خمتلف حججهم مثال ل�ضتخال�س �ضائغ، الطعنان رقما 633-627 

ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ مدين عمال جل�ضة 2009/02/01 القاعدة 25 �س 126، مرجع �ضابـق«، 

فاإذا اأثبتـت املحكمـة الوقائـع على نحـو معيـن واقتنعت بها كان يف ذلك الرد ال�ضمني على اأي 

حجة تخالفها، وقد جاء يف قرار ملحكمة النق�س امل�ضرية: » قا�ضي املو�ضوع غري ملزم باأن 

يورد يف حكمه كل احلجج التي اأدىل بها اخل�ضوم وتفنيدها حجة حجة، بل بح�ضبه اأن يذكر 

.
(3(

احلقيقة التي اقتنع بها واأن يذكر دليلها «

و هذا اأمر منطقي ويتما�ضى مع التعبري احلديث للتحرير الذي يروم الإيجاز والرتكيز، 

اإذ ل معنى اأن يتبع القا�ضي اخل�ضوم يف كل حجة حجة ويفندها طاملا اأنه اأقام ق�ضاءه على 

ما يكفي حلمله، على حد تعبري الفقه امل�ضري، اإذ يف ذلك اإجابة ومناق�ضة �ضمنية للحجج 

امل�ضتبعدة.

و قد اأكد الدكتور حممد الك�ضبور اأن هناك العديد من امل�ضتندات التي تعترب جمرد 

و�ضائل ي�ضتاأن�س بها قا�ضي املو�ضوع، بحيث ي�ضتطيع اعتمادا على ال�ضلطة التي خولت له من 

طرف امل�ضرع يف هذه احلالة، اأن ياأخذ بكل ما جاء فيها اأو ببع�ضه فقط اأو اأن يطرحها جملة 

1-   اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح ، �س 352 .

2-  حممد الك�ضبور ، رقابة املجل�س الأعلى على حماكم املو�ضوع يف املواد املدنية ، �س 486  .

3-   عزمي عبد الفتاح ، نق�س 1947.3.13 جمموعة عمر ب 5 – 90 ، �س 188 .

- وهذا هو توجه حمكمة النق�س الفرن�ضية : »  Schroeder «Le ، �س 14 .  
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وتف�ضيال، كتقارير اخلربة والر�ضائل املتبادلـة بـني الأ�ضخا�س وحما�ضر ال�ضرطـة والدرك، 

.
(1(

وكل املحررات الأخرى التي ل تلزم قا�ضي املو�ضوع من حيث م�ضمونها

و من ثم نخل�س اإىل اأن عدم مناق�ضة القا�ضي لهذه امل�ضتندات ل ي�ضر حكمه طاملا 

اأنها غري ملزمة له من حيث م�ضمونها، على اأن قاعدة عدم الرد هذه لي�ضت على اإطالقها، 

اإذ ي�ضر احلكم اأن يغفل الرد على م�ضتند مهم يف الدعوى ويتعلق مبو�ضوع اخلالف الرئي�ضي 

يف الدعوى ويوؤثر فيها.

 يف اإيراد بع�س ال�ضروط التي يجب اأن تتوفر يف امل�ضتند 
(2(

و قد اجتهد الفقه امل�ضري

لكي يلزم املحكمة بالرد، وهي �ضروط جديرة بالعتبار ومفيدة للقا�ضي يف تعليل اأحكامه، 

ومن هذه ال�ضروط:

اإذا مل يتم الرد على م�ضتند ما فيجب اأن يكون عدم الرد هذا كليا، اأي اأن يتم جتاهله   .1

ب�ضفة كلية.

2. اأن يكون امل�ضتند موؤثرا يف الدعوى.

3. األ تكون املحكمة قد اكت�ضفت احلقيقة واأوردت دليلها من م�ضادر اأخرى.

4. اأن يكون اخل�ضم قد اطلع على هذا امل�ضتند بحيث اإن عن�ضر الطالع عليه من اخل�ضم اأو 

مناق�ضته يجعله غري منتج يف الدعوى باملرة ول ي�ضر عدم الرد عليه.

 .
(3(

5. األ يكون امل�ضتند قد رد لتزويره الظاهر

ثانيا : قانونية التعليل من منظور املحاكم العليا :

ل ننكر اأننا كق�ضاة ننفق اجلهد الكبري ل�ضمان تعليل متكامل مركز وموجز ي�ضتغرق 

اأو  كل الطلبات والدفوع، مع توخي التعبري ال�ضل�س واجليد، لكننا قد ل ن�ضع يف احل�ضبان  

نتطلع اإىل كيف تنظر املحاكم العليا اإىل اأحكامنا، اأي ل نقي�س هذا التعليل وفق منظور هذه 

املحاكم، اأو نناق�س كل ما من �ضاأنه اأن يخول لهذه املحاكم مراقبة مدى اقتناعنا وكيف تو�ضلنا 

اإىل نتيجة ما وا�ضتدلل معني، علما باأن الرتباط مبحكمة النق�س اأمر لزم و�ضروري، ويجب 

اأن ي�ضتح�ضره كل قا�س عندما ي�ضرع يف و�ضع لبنات حكمه، خ�ضو�ضا عندما يجنح للتعليل، 

وللمزيد من التو�ضيح فقد ذهب الفقه اإىل »اأن الت�ضبيب اأو التعليل هو الإجراء الذي تولد عنه 

1-   حممد الك�ضبور ، رقابة املجل�س الأعلى على حماكم املو�ضوع يف املواد املدنية ، �س 541 .

2-   عزمي عبد الفتاح ، مرجع �ضابق ، �س 347 .

3-   املادة 58 من قانون الإثباب امل�ضري .
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النق�س، واأن النق�س ل ميكن اإجراوؤه اإل بوا�ضطة الت�ضبيب«.

�ضعوبتها  تتفاقم  القا�ضي  مهمة  اأن  الدرا�ضة  هذه  اأعد  واأنا  حقا  ا�ضتوقفني  ما  و 

وت�ضتفحل كلما راقب يف عمله توجه حمكمة النق�س، ويجب اأن يراقبها، اإذ من مهمته اأن مير 

بحكمه اإىل طوق الأمان، فحالت البطالن حتيط بهذا احلكم من كل جانب وعلى مراحل، 

، ثم يراعي كفاية الأ�ضباب لئال 
(1(

اإذ عليه اأن يراعي حالت انعدام الأ�ضباب الكلي واجلزئي

يقع يف الق�ضور املرتب للبطالن، ثم اأخريا يجب اأن ينهج املنطقية يف ا�ضتنتاجاته واإل وقع يف 

الف�ضاد يف ال�ضتدلل املبطل للحكم بدوره.

الأ�ضباب  كانت  ولو  حتى  اأنه  القا�ضي،  مهمة  ج�ضامة  ولبيان  اأكرث،  ا�ضتوقفني  ما  و 

موجودة وحتا�ضى القا�ضي جزاء انعدام التعليل، وحتى لو كانت كافية وجتاوز القا�ضي جزاء 

الق�ضور يف الت�ضبيب اأو نق�ضان التعليل، فاإن جمرد الف�ضاد يف ال�ضتدلل املرتتب عن املنطقية 

. 
(2(

يطوح باحلكم ويبطله بل ويكفي وحده لتحقيق هذه الغاية

و ما زاد �ضعوبة مهمة القا�ضي اأن املحاكم العليا، اأ�ضوة مبحكمة النق�س الفرن�ضية، 

اأ�ضبحت تتذرع بالتعليل والت�ضبيب لتنفذ اإىل مراقبة كيفية ا�ضتخال�ضه للوقائع كما �ضرنى 

. واإذا كانت املحاكم العليا قد ابتكرت مبداأ انعدام الأ�ضا�س 
(3(

لحقا، واأيدها الفقه يف ذلك

القانوين للحكم لب�ضط رقابة اأكرب واأعمق على هذا الأخري فحري بنا اأن نقف عند هذا املبداإ 

لن�ضل بعد ذلك اإىل ما يبطل احلكم وما ل يبطله.

I. تو�صع حمكمة النق�ض الفرن�صية يف ا�صتعمال الت�صبيب كاأ�صا�ض للطعن بالنق�ض:

فكرة انعدام الأ�صا�س القانوين من ابتكار حمكمة النق�س الفرن�صية :

اأنها كانت رائدة يف هذا  اإن تخ�ضي�س حمكمة النق�س الفرن�ضية بالدرا�ضة هنا هو 

فوجود الأ�ضباب هو اإجراء �ضكلي يوؤدي اإىل �ضحة احلكم من حيث ال�ضكل لعدم خمالفته لاللتزام القانوين بالت�ضبيب ، لكن ل   -1

بد من توافر اإجراء مو�ضوعي وقتي هو كفاية الأ�ضباب واإل اأ�ضبح احلكم م�ضوبا بالق�ضور .

- فالقا�ضي مطالب يف التعليل بال�ضيء الكثري ، فهو مطالب بالرد على القانون والرد على اخل�ضوم للتاأكد من احرتام حقوق   

الدفاع » اإذ الت�ضبيب الذي يجريه القا�ضي هو رد على الت�ضبيب الذي قدمه الأفراد يف طلباتهم » عزمي عبد الفتاح . 

اأن حتققه يغني  : » يتميز عيـب ف�ضاد ال�ضتدلل عن عيوب الت�ضبيـب الأخرى   487 عزمي عبد الفتـاح ، مرجع �ضابق ، �س   -2

حمكمة الطعـن عن بحث اأ�ضباب الطعن الأخرى ، فبمجرد حتقق هذا العيب يكفي وحده لإلغاء احلكم ولو كانت كل اأ�ضباب 

الطعن الأخرى غري �ضحيحة».

حممد الك�ضبور ، مرجع �ضابق ، �س 494 .  -3
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وكذا  الأعلى،  املجل�س  على هديها  �ضار  بالنقـ�س  للطعن  اأ�ضبابا جديدة  �ضنت  واأنها  الباب، 

امل�ضرع املغربي، وكذا حمكمة النق�س امل�ضرية وامل�ضرع امل�ضري.

فلما اأ�ض�ضت حمكمة النق�س الفرن�ضية بعد الثورة الفرن�ضية �ضنة 1790 كان اخت�ضا�ضها 

 فقد جاء يف املادة 2 من 
(1(

منح�ضرا يف ت�ضحيح املخالفات ال�ضريحة لن�ضو�س القانون ،

قانون 27 نونرب 1790: »تبطل حمكمة النق�س �ضائر الإجراءات التي خولف فيها ال�ضكل و�ضائر 

الأحكام التي ت�ضمنت خمالفة �ضريـحة لن�ضو�س القانون، ولي�س لها باأي حجة اأو باأي حال اأن 

تتعر�س ملو�ضوع الدعوى«.

اإن�ضاء حمكمة النق�س الفرن�ضية اأ�ضدر امل�ضرع قانون  و بعد مرور ع�ضرين �ضنة على 

«، وهذه  ال�ضابع » تعترب الأحكام اخلالية من الأ�ضباب باطلة  1810 جاء يف ف�ضله  اأبريل   7

الأحكام هي امل�ضمنة باملادة 129 من قانون الإجراءات الإماراتي التي رتبت البطالن على 

اجلديد،  الفرن�ضي  املدنية  امل�ضطرة  قانون  من   455 وباملادة  لأ�ضبابها  الأحكام  �ضمول  عدم 

والذي يلزم الق�ضاة بتعليل اأحكامهم، واملادة 458 من نف�س القانون والتي ترتب على انعدام 

.
(2(

التعليل بطالن احلكم

احرتاما  احلد  هذا  عند  الوقوف  يف  كثريا  الفرن�ضية  النق�س  حمكمة  ترددت  قد  و 

ل�ضلطة قا�ضي املو�ضوع يف ا�ضتخال�س الوقائع رغم اإدراكها اليقني باأن هذا ال�ضتخال�س قد 

يعطل مراقبتها لقناعة القا�ضي اإذا ما كان خاطئا اأو غام�ضا اأو ناق�ضا، وكما قال الدكتور 

: » فق�ضاة حمكمة النق�س الفرن�ضية 
 (3(

حممد الك�ضبور مقتب�ضا من قول حممد زكي اأبو عامر

كاأ�ضخا�س اأول، ثم كرجال قانون ثانيا، وقد عركتهم جتربة احلياة والق�ضاء، مل ي�ضتطيعوا 

مقاومة ال�ضغط النف�ضي الفادح ل�ضعور العدالة، خا�ضة متى كان احلكم املطعون فيه ي�ضتفز 

فيهم هذا ال�ضعور بكيفية �ضارخة «، خ�ضو�ضا واأن ح�ضر مهمة حمكمة النق�س يف مراقبة 

انعدام التعليل فقط، ل يوؤدي ول يحقق املتوخى من هذه املحكمة من حيث تفعيل املراقبة 

القانوين  الأ�ضا�س  انعدام  فكرة  الفرن�ضي  والق�ضاء  الفقه  لدى  انبثقت  هنا  ومن  القانونية، 

1-   حممد الك�ضبور، مرجع �ضابق ، �س 373 .

2-   ما يالحظ على امل�ضرع الفرن�ضي اأنه يحجـم عن جمع اأ�ضبـاب النقـ�س يف ن�س واحـد ، وقد اأ�ضار اإىل ذلك اأ�ضتاذنا حممد 

الك�ضبور �س 373، كما فعلت باقي الت�ضريعات ، بل جاءت ن�ضو�ضه حمت�ضمة ومتفرقة . ومل يكن هذا الأمر اعتباطا ، بل حاول 

العمومية  اأن اجلمعية  اإل  الأ�ضباب  الفرن�ضـي اجلديد اعتماد ن�س واحد والتدقيق يف تعريف  وا�ضعو قانون امل�ضطرة املدنية 

ملجل�س الدولة الفرن�ضي رف�ضت ذلك بعلـة اأن حمكمة النق�س الفرن�ضيـة يجب اأن تظل �ضيدة فيما يعر�س عليها من طعون ، واأل 

تربط بقيود متنع كل اإمكانية للتطور من جانبها.

3- . حممد الك�ضبور ، مرجع �ضابق ، �س 493
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للحكم اأو الق�ضور يف الأ�ضباب ح�ضب الفقه امل�ضري، اإذ قد تتواجد الأ�ضباب ولكنها ل تخول 

ملحكمة النق�س معرفة كيف فهمت املحكمة الدنيا الوقائع وكيف تعاملت معها لتطبق وجه 

القانون عليها.وكان اأول خروج عن القاعدة يف هذا ال�ضاأن من حمكمة النق�س الفرن�ضية من 

اأنها مل تقف على  1812، اإذ ارتاأت هذه املحكمة  22 ماي  خالل قرار جنائي �ضادر بتاريخ: 

 
(1(

عنا�ضر جرمية الن�ضب عندما ا�ضتعمل قا�ضي املو�ضوع األفاظا مبهمة 

و توالت بعد ذلك قرارات املحكمة يف هذا الجتاه، ويعترب انعدام الأ�ضا�س القانوين 

، التي مل تتنب ذلك 
(2(

للحكم ك�ضبب من اأ�ضباب النق�س من ابتكار حمكمة النق�س الفرن�ضية

بن�س قانوين كما فعل امل�ضرع الإماراتي بالفقرة الأخرية من املادة 130 من قانون الإجراءات 

املدنية والتي جاء فيها: »والق�ضور يف اأ�ضباب احلكم الواقعية اأو النق�س اأو اخلطاإ اجل�ضيم 

يف اأ�ضماء اخل�ضوم و�ضفاتهم وكذا عدم بيان اأ�ضماء الق�ضاة الذين اأ�ضدروا احلكم يرتتب 

عليه بطالن احلكم« وكذا امل�ضرع املغربي وامل�ضرع امل�ضري.

الق�صور يف  اأو  القانوين للحكم  انعدام الأ�صا�س  العليا مع مبداإ  كيف تعاملت املحاكم 

الت�صبيب:

جاء يف الف�ضل 359 من قانون امل�ضطرة املدنية املغربي : » يجب اأن تكون طلبات نق�س 

الأحكام املعرو�ضة على املجل�س الأعلى مبنية على اأحد الأ�ضباب الآتية:

1. خرق القانون الداخلي.

2. خرق قاعدة م�ضطرية اأ�ضر باأحد الأطراف.

3. عدم الخت�ضا�س.

4. ال�ضطط يف ا�ضتعمال ال�ضلطة.

5. عدم ارتكاز احلكم على اأ�ضا�س قانوين اأو انعدام التعليل «.

و هذه هي الأ�ضباب املعتمدة قانونا 

 .
(3(

- حتريف العقود: وهذا هو ال�ضبب امل�ضاف املعتمد ق�ضاء 

مبداإ  مع  التعامل  يف  الفرن�ضية  النق�س  حمكمة  �ضاير  بامل�ضرع  اأ�ضوة  الأعلى  واملجل�س   -

انعدام الأ�ضا�س القانوين اأو نق�ضان الت�ضبيب، وذهب اإىل اأن قا�ضي املو�ضوع املغربي 

اأ�ضار اإليه الدكتور حممد الك�ضبور ، �س 495 :  -1

قد ابتكرت وحمكمة النق�س الفرن�ضية �ضببا جديدا يتعلق بتحريف العقد اأو الوثيقة  -2

حممد بناين ، و�ضائل الطعن بالنق�س ، مقال من�ضور �ضمن عمل املجل�س الأعلى والتحولت القت�ضادية والجتماعية تخليدا   -3

للذكرى الأربعني لتاأ�ضي�س املجل�س الأعلى ، �س 125 .
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ل ميكنه اأن يكتفي باإبراز الأ�ضباب التي دفعته اإىل اإ�ضدار حكمه فقـط، ولكن ل بد اأن 

تكون هذه الأ�ضباب جدية ومتطابقة مع ظروف النزاع، واأل ي�ضوبها ق�ضور اأو غمو�س 

للوقائع  ا�ضتخال�ضه  يعلل  اأن  املو�ضوع  قا�ضي  على  يجب  اأخرى  وبعبارة  تناق�س،  اأو 

بكيفية  القانون  تطبيق  على  رقابته  ب�ضط  من  الأعلى  املجل�س  معها  يتمكن  بكيفية 

، وقرارات املجل�س الأعلى كثرية يف هذا ال�ضاأن نذكر منها قرارا جاء فيه: 
(1(

�ضليمة

» يكون ناق�س التعليل وبالتايل يتعر�س للنق�س احلكم الذي يقت�ضر لرف�س �ضهادة 

.
(2(

لفيف على الت�ضريح بعدم كفايتها«

و جاء يف قرار اآخر: » اكتفاء املحكمة بقولها عن احلجج املدىل بها لديها باأنها ل قيمة 

.
(3( 

لها دون اأن تبني يف حكمها اأ�ضباب ذلك يجعل حكمها فاقد املوجبات ...« 

يف  تو�ضع  فاإنه  الفرن�ضية  النق�س  حمكمة  خطى  على  كان  واإن  الأعلى  املجل�س  لكن 

وخرق  التعليل  انعدام  لي�ضمل  التعليل  نق�ضان  اأو  القانوين  الأ�ضا�س  انعدام  مبداإ  ا�ضتعمال 

.
(4(

القانون وخرق مبداإ العقد �ضريعة املتعاقدين

الق�ضور يف  اأن  الإماراتي عندما ن�س على ذلك �ضراحة واعترب  امل�ضرع  اأ�ضاب  و قد 

اأ�ضباب احلكم الواقعية والنق�س يرتتب عليه بطالن احلكم » الفقرة الأخرية من املادة 130«.

مدلول انعدام الأ�صا�س القانوين للحكم 

تعريف مبداأ انعدام الأ�صا�س القانوين :

من اأهم التعريفات الدقيقة التي عرفت هذا املبداأ نورد تعريف الأ�ضتاذ مارتي: 

املو�ضوع  قا�ضي  فيه  يقوم  ل  الذي  الوقت  يف  القانوين  الأ�ضا�س  منعدم  احلكم  »يكون 

 ،» رقابتها  مبمار�ضة  النق�س  ملحكمة  ت�ضمح  التي  الواقعية  للمعطيات  دقيق  بو�ضف 

الناحية  من  القرار  اأو  احلكم  تربير  عدم  هو   « باأنه:  بناين  حممد  الأ�ضتاذ  وعرفه 

ح�ضن  مراقبة  من  املجل�س  متكن  ل  ب�ضفة  ناق�ضة  اأو  غام�ضة  باإيرادها  اأو  الواقعية، 

1-   حممد الك�ضبور �س 511 .

2-   قرار 12 دجنرب 1960 ، ق�ضاء املجل�س الأعلى يف املواد املدنية 1958 ، 1962 ، �س 59 .

3-  قرار 19 نونرب 1968 ، جملة ق�ضاء املجل�س الأعلى ، عدد 10 ، �س 50 .

4-   حممد الك�ضبور ، �س 517 .
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، وقد 
(1(

تطبيق املحكمة للقانون، اأو اإيرادها حمرفة ونتج عن ذلك خطاأ يف القانون« 

اأن عر�س الو�ضائل التي  اأوردها الأ�ضتاذ بناين �ضمن الو�ضائل التي تهم املو�ضوع بعد 

الخت�ضا�س،  عدم  الأطراف،  باأحد  اأ�ضر  م�ضطرية  قاعدة  خرق  وهي:  ال�ضكل  تهم 

.
(2(

وانعدام التعليل 

اإن انعدام الأ�ضا�س القانوين كعيب ي�ضيب  و كذا تعريف الدكتور حممد الك�ضبور: » 

بالت�ضوي�س  مبا�ضرة وظيفتها  النق�س من  الت�ضبيب مينع حمكمة  �ضوى خلل يف  لي�س  احلكم 

(3(

عليها اأثناء فهمها للوقائع « 

امل�ضرية  النق�س  الت�ضبيب ح�ضب حمكمة  اأو عدم كفاية  القانوين  الأ�ضا�س  انعدام  و 

يقت�ضي اأن ل تكـون الأ�ضباب موجـودة فقـط، بل يجب اأن تكـون كافيـة حلمل احلكـم واإل كان 

، ويكاد يجمع 
(4(

م�ضوبا بعيب الق�ضور، وقد تبنى امل�ضرع امل�ضري ذلك يف قانـون املرافعـات 

كفاية  عدم  اأو  القانوين  الأ�ضا�س  انعدام  اأما  �ضكلـي،  عيب  الأ�ضباب  انعـدام  اأن  على  الفقه 

 فعيب مو�ضوعي، فوجود الأ�ضباب يوؤدي اإىل �ضحة احلكم 
(5(

الأ�ضباب اأو الق�ضور يف الأ�ضباب

من حيث ال�ضكل لعدم خمالفته لاللتزام القانوين بالت�ضبيب، لكن ق�ضورها يوؤدي اإىل خلل 

.
(6(

يف املو�ضوع 

الواقعية  اأن عدم كفاية الأ�ضباب يتعلق بالأ�ضباب  اإليه هنا  الإ�ضارة  اأهم ما ينبغي  و 

دون غريها، وتكون الأ�ضباب كافية اإذا اأو�ضحت املحكمة اأن الوقائع الالزمة لتطبيق القاعدة 

القانونية قد توافرت يف الدعوى، واأنها قدمت باأدلة �ضحيحة قانونا، والعلة يف ح�ضر الق�ضور 

بالن�ضبة لالأ�ضباب الواقعية دون الأ�ضباب القانونية تكمن يف اأن عدم كفاية الأ�ضباب الواقعية 

يعني عدم ا�ضتمال احلكم على عنا�ضر الوقائع الأ�ضا�ضية التي ت�ضلح كمفرت�ضات لتطبيق 

قاعدة القانون، وهو ما يعجز املحكمة الأعلى ب�ضفـة عامة، وحمكمة النق�س ب�ضفـة خا�ضة 

عن رقابة �ضحة تطبيق القانون، فمحكمة النق�س ل تراقب ملاذا اقتنع القا�ضي لأن ذلك من 

1-   حممد بناين ، مرجع �ضابق ، �س 135 .

2-   حممد بناين ، مرجع �ضابق ، �س 133 .

3-   حممد الك�ضبور �س 497 :

4-   املادة 178 : » الق�ضور يف اأ�ضباب احلكم الواقعية يوؤدي اإىل بطالن احلكم « .

5- يرى الدكتور حممد الك�ضبور اأنه من الناحية التاريخية فقد انبثقت نظرية انعدام الأ�ضا�س القانوين عن نظرية الق�ضور يف 

الأ�ضباب ، �س 495 .

6-   الفقه البلجيكي والإيطايل يعتربه عيبا �ضكليا لأنه امتداد لنعدام الت�ضبيب ، حممد الك�ضبور ، �س 499 .
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.
(1(

�ضلطاته واإمنا كيف اقتنع القا�ضي 

ل  الذي  القانونية،  الأ�ضباب  يف  يحدث  الذي  بالق�ضور  يعتد  اأنه  ذلك  عن  يرتتب  و 

النق�س  حمكمة  وت�ضتطيع  �ضحيحة،  لنتيجة  و�ضل  احلكم  اأن  طاملا  البطالن  عنه  يرتتب 

ت�ضحيح الأ�ضباب القانونية دون الأ�ضباب الواقعية وهذا ما اأكدته حمكمة النق�س الإماراتية 

بقولها » ق�ضور احلكم يف اأ�ضبابه القانونية اأو ا�ضتطراده اإىل تقريرات قانونية خاطئة ل يعيبه 

دون  الق�ضور  ت�ضحيح هذا  النق�س يف  �ضلطة حمكمة  ال�ضحيحة،  النتيجة  اإىل  انتهى  متى 

نق�س احلكم، الطعن رقم 1206 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ جتاري جل�ضة 2009/12/24، القاعدة 

263 ال�ضفحة 1581«.

- متييز عدم كفاية الأ�صباب اأو انعدام الأ�صا�س القانوين عن انعدام الأ�صباب .

اأو ل  اأي �ضبب  اإذا كان ل ي�ضتمل على  اإل  ل يت�ضور انعدام الأ�ضباب يف حكم ما 

يرد على و�ضيلة اأثريت اأمام قا�ضي املو�ضوع، وحمكمة النق�س الفرن�ضية هي التي اأنزلت 

 ، بخالف املجل�س الأعلى الذي 
(2(

عدم الرد على و�ضائل اخل�ضوم منزلة انعدام التعليل

بنق�ضان  ذلك  عن  ي�ضتعي�س  وقد  للحكم،  القانوين  الأ�ضا�س  انعدام  مبثابة  ذلك  يعترب 

نق�ضان  عن  متاما  يختلف  التعليل  انعدام  اأن  مع  انعدامه،  منزلة  ينزله  الذي  التعليل 

التعليل.

تاأثري طلبات  الأعلى وحتت  املجل�س  اأن  اإىل  ال�ضاأن  الك�ضبور يف هذا  الدكتور  و ذهب 

النق�س املرفوعة اإليه قد تو�ضع تو�ضعا كبريا يف ا�ضتعمال م�ضطلح انعدام الأ�ضا�س القانوين 

اأو  الواقعية  الأ�ضباب  يف  الق�ضور  حالت  على  يق�ضره  فلم  بالنق�س،  للطعن  ك�ضبب  للحكم 

عدم احرتام قا�ضي املو�ضوع حلدود �ضلطته التقديرية، واإمنا جعله ين�ضحب تقريبا على كل 

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 388 وما يليها .

  “ Les arrêts qui ne contiennent pas de motifs  sont déclarés nuls , le défaut  de réponse à -2
conclusions constitue un défaut de motifs “soc 17 février 1960 Bull civ IV N° 193  “

اأ�ضار اإليه الدكتور حممد الك�ضبور �س 517 .  

- وتذهب حمكمـة النق�س الفرن�ضيـة اأبعد من ذلك وتعترب تناقـ�س الأ�ضباب معدما لها �ضرط اأن ل تكـون زائـدة وخا�ضـة الأ�ضبـاب الواقعيـة  

« Les motifs contradictoires se détruisent et s’annihilent réciproquement…» faye .op .cét . p 118 .

اأ�ضار اإليه الك�ضبور �س 490  

و يعرف املجل�س الأعلى التناق�س باأنه هو اإثبات �ضيء ورفعه يف اآن واحد قرار �ضادر بتاريخ 1989.4.19 من�ضور مبجلة ر�ضالة   

املحاماة العدد 8 �س 295 وما بعدها .



-  80  -

، موؤكدا اأنه ل يقر ذلك، وهذا اأي�ضا توجه 
(1(

الأ�ضباب الأخرى التي تفتح باب الطعن بالنق�س 

الت�ضبيب الثالثة:  اإذ تطلق ا�ضطالح الق�ضور على عيوب  حمكمة النق�س امل�ضرية بدورها 

يف  الف�ضاد  جزاوؤها  الأخرية  هذه  اأن  العلم  مع  املنطقية،  وعدم   ، الكفاية  وعدم  النعدام، 

ال�ضتدلل، والق�ضور يجب اأن يقت�ضر على عدم الكفاية.

و حتى حمكمة النق�س الفرن�ضية التي تعترب رائدة وموؤ�ض�ضة لكل هذا فاإنها ل ت�ضتقر 

على اجتاه واحد يف هذا ال�ضاأن، اإذ اعتربت اأحيانا اأن انعدام التعليل ونق�ضانه مبثابة عيب 

واحد.

وانعدام  �ضكليا،  عيبا  القانوين  الأ�ضا�س  انعدام  اعتبار  بني  اخللط  اإىل  يوؤدي  هذا  و 

التعليل مبثابة عيب مو�ضوعي.

II - حالت التعليل التي تبطل احلكم والتي ل تبطله

لقد حاولت جهد امل�ضتطاع يف هذا الق�ضم من البحث اأن اأ�ضهل على القا�ضي ما لقيته 

من معاناة يف تتبع الأ�ضباب التي تبطل احلكم والتي ل تبطله من منظور قانون الإجراءات 

وكذا  الفرن�ضية،  النق�س  وحمكمة  الأعلى  واملجل�س  املغربية  املدنية  وامل�ضطرة  الإماراتي 

عن  مناأى  يف  تعليله  اإجراء  القا�ضي  على  يتي�ضر  حتى  ذلك  وح�ضرت  امل�ضرية،  نظريتها 

هاج�س البطالن الذي يت�ضم بدقة عالية وقد يطال احلكم اإذا مل يتـم التعامل مع الأمر بدقـة 

يف نفـ�س امل�ضتوى، وملزيد من التي�ضري ارتاأيت اإيراد احلالت املبطلة وغري املبطلة يف جدول 

ي�ضهل على القا�ضي مهمته.

و لكن قبل ذلك فال بد من الوقوف على �ضروط �ضحة الأ�ضباب اأو التعليل ملعرفة كنهها  

ال�ضند القانوين والق�ضائي لإبطال احلكم، لذلك  اأن اختاللها هو الذي يعطي  اإذ  ومداها، 

�ضاأتطرق يف هذا املبحث اإىل:

1. �ضروط �ضحة الت�ضبيب اأو التعليل.

2. احلالت التي تبطل احلكم، والتي ل تبطله. 

1-   حممد الك�ضبور ، مرجع �ضابق ، �س 520 .
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1. �صروط �صحة الأ�صباب اأو التعليل :

اإن اأي قا�س ي�ضرع يف تعليل حكمه ل بد اأن ي�ضع ن�ضب عينيه اأن لهذا التعليل �ضروطا 

ل يقوم �ضحيحا اإل بها، واأنها من الدقة مبكان، فكان لزاما اأن يتعامل معها القا�ضي بدقة 

يف نف�س م�ضتواها.

فالتعليل اأو الت�ضبيب ل بد له من �ضروط ثالثة:

1. وجود الأ�صباب: واأن جزاء تخلف هذا ال�ضرط هو: انعدام الأ�ضباب اأو التعليل كليا اأو جزئيا.

ال�ضرط  هذا  تخلف  وجزاء  الت�ضبيب،  وظائف  لتحقيق  �ضالحيتهـا  اأي  الأ�صباب:  كفاية   .2

هو ق�ضور الت�ضبيب ح�ضب توجه حمكمة النق�س امل�ضرية، اأو نق�ضان التعليل اأو انعدام 

الأ�ضا�س القانوين للحكم ح�ضب تعبري املجل�س الأعلى املغربي.

3. منطقية الأ�صباب: فاحلكم الق�ضائي هو عملية عقلية تقوم على ال�ضتدلل، بحيث تكون 

اإليها يف  الأ�ضباب التي اعتمدها القا�ضي يف حكمه توؤدي عقال اإىل النتيجة التي انتهى 

هو  ذلك  وجزاء  منطقية،  غري  ولكنها  كافية  تكون  وقد  توجد  قد  فالأ�ضباب  منطوقه، 

.
(1(

الف�ضاد يف ال�ضتدلل

1. �صرط وجود الأ�صبـاب:

كما �ضبق، فاإن وجود الأ�ضباب هو التزام قانوين تقت�ضيه �ضكلية احلكم، وتخلفها يعترب 

عيبا �ضكليا يوؤدي اإىل البطالن.

:
(2(

و يتخذ انعدام الأ�ضباب اأو التعليل ثالث �ضور وحالت

، وهذه احلالة 
(3(

اأ . حالة عدم تاأ�ضي�س احلكم على اأي �ضبب اأي الغياب الكلي لالأ�ضباب

تكاد تكون منعدمة ، اإذ قلما يغفل القا�ضي تعليل حكمه .

ب. حالة تناق�س الأ�ضباب مع بع�ضها بحيث تتهاتر ويهدم كل منها الآخر، وهذا ما ا�ضتقرت 

عليه حمكمة النق�س الإماراتية، وكذا الفرن�ضية اإذ اأكدت اأن الأ�ضباب املتناق�ضة ينفي 

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 267 .

2-   عزمي عبد الفتاح �س 304 .

3-   وقـد اأقـرت ذلك حمكمـة النقـ�س الفرن�ضيـة :  “ 

.حممد الك�ضبور �س 490   
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 ب�ضرط األ تكون الأ�ضباب املتناق�ضة 
(2(

، وتوؤدي اإىل انعدام التعليل
(1(

بع�ضها البع�س

زائدة، وكذا يف احلالة التي تتناق�س الأ�ضباب مع املنطوق املوؤدي لنعدام التعليل.

بع�ضها  الواقعية  الأ�ضباب  ين�ضب على  اأن  الأ�ضباب  التناق�س بني  لوجود  ي�ضرتط  و 

الأ�ضباب  بني  اأو  البع�س  بع�ضها  القانونية  الأ�ضباب  بني  يتم  الذي  التناق�س  اأما  البع�س، 

النق�س  حمكمة  اأن  بدليل  الأ�ضباب  من  احلكم  خلو  اإىل  يف�ضي  فال  والقانونية  الواقعية 

بالن�ضبة  ذلك  ت�ضتطيع  ول  �ضحيح  ب�ضبب  اخلاطئ  القانوين  ال�ضبب  ا�ضتبدال  ت�ضتطيع 

.
(3(

الواقعية لالأ�ضباب 

الرد على  اأي عدم  اأو دفع جوهري،  دفاع  اأو وجه  املحكمة على طلـب  رد  ج. حالة عدم 

و�ضيلة من و�ضائـل اخل�ضوم وهذا ما اأكدته حمكمة النق�س الإماراتية بقولها » اإغفال 

احلكم بحث دفاع جوهري، يعيبه بالق�ضور يف الت�ضبيب املوؤدي اإىل البطالن، الطعن 

رقم 662.661 ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/02/24 القاعدة 43 �س232، 

انعدام  مبثابة  احلالة  هذه  يعترب  املغربي  الأعلى  املجل�س  كان  واإن  �ضابق«،  مرجع 

الأ�ضا�س القانوين للحكم، وقد اأ�ضرت �ضابقا اإىل عدم التزام املجل�س الأعلى ونظريتيه 

الفرن�ضية وامل�ضرية بهذه احلالت بكيفية دقيقة بحيث ترتب اجلزاء الالزم.

و قد جرى عمل حمكمة النقـ�س الفرن�ضيـة على اإنـزال عدم الرد هذا منزلة انعدام 

.
(4(

التعليل:

 ،
(5(

اإىل اعتبار هذه احلالة مبثابة انعدام جزئي لالأ�ضباب و ذهب جانب من الفقه 

وهذا يقارب اإىل حد ما توجه املجل�س الأعلى الذي ينزله منزلة انعدام الأ�ضا�س القانوين.

1-   التناق�س الذي يعيب احلكم هو ما تتماحى به الأ�ضباب مبا ل يبقى منها ما ميكن حمل احلكم عليه، ول يفهم منها الأ�ضا�س 

 15 القاعدة   ،2009/01/27 جل�ضة  مدين،  اأ  ق   3 �س   2008 ل�ضنة   687 رقم  الطعن   « حكمها  املحكمة  عليه  اأقامت  الذي 

ال�ضفحة 67، مرجع �ضابق« . 

حممد الك�ضبور �س 490 .  

2-   اأ�ضار اإليه الك�ضبور �س 490 . 

3-   ويذهب جانب من الفقه اإىل اأن التناق�س بني الأ�ضباب القانونية قد يفتح تقنية النق�س ب�ضبب خرق القانون ، حممد الك�ضبور 

�س 490 .

4-   حممد الك�ضبور ، �س 517 .

5-   عزمي عبد الفتاح ، �س 304 .
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2. �صرط كفاية الأ�صبـاب :

هذا ال�ضرط يقت�ضي اأن الأ�ضباب موجودة اأي حتقق �ضرط ال�ضكل، لكنها رغم وجودها 

فهي غري كافية، وقد حتدثت عن هذا ال�ضرط ب�ضكل م�ضتفي�س عند حديثي عن مبداإ انعدام 

الأ�ضا�س القانوين للحكم .

3. �صرط منطقيـة الأ�صبـاب :

كما بينت �ضابقا فاإن احلكم اأ�ضحى بف�ضل التطـور الق�ضائي عمال عقليا بجانب كونه 

عمال قانونيا، بحيث ينبغي اأن تكون الأ�ضباب التي اعتمدها القا�ضي يف حكمه منطقية توؤدي 

اإليها، واإل كان جزاء الإخالل بهذه املنطقيـة والعقالنية هو  عقال اإىل النتيجة التي تو�ضل 

ف�ضاد ال�ضتدلل، ول زلت اأ�ضتح�ضر دائما قولة الدكتور فتحي وايل باأن احلكم هو اإعالن عن 

.
(1(

فكر القا�ضي، والفكر احلديث يتجه نحو اعتبار احلكم بناء منطقيا:« احلكم هو منطق«

و قد ا�ضتمالني ما ذهب اإليه الدكتور فتحي �ضرور من » اأن املنطق يف ميدان القانون 

ولي�س  فكريا،  بناء  باعتباره  اإليه  النظر  ويجب  العلوم،  من  علم  القانون  لأن  �ضروري،  اأمر 

.
(2(

جمرد قائمة تت�ضمن عر�ضا لبع�س الأفكار «

املنهج  يعتمد  الذي  القانوين  للمنطق  فيخ�ضع  قانونية  م�ضاألة  باعتباره  الت�ضبيب  و 

القانوين، املتمثل يف الو�ضائل التي يتو�ضل بها رجل القانون اإىل الإجابة ال�ضحيحة للم�ضكلة 

مب�ضادر  تتعلق  التي  الأفكار  من  خليط  وهو  القانون،  مب�ضادر  م�ضتعينا  اأمامه  املعرو�ضة 

.
(3(

القانون ون�ضره وتطبيقه

وذلك  النا�س،  اإقناع  اإىل  يهدف  الذي  الق�ضائي  املنطق  على  الت�ضبيب  يعتمد  كما 

بتحليل الوقائع وتكييفها واختيار الن�س القانوين ثم ا�ضتخال�س احلكم با�ضتخدام القيا�س 

.
(4(

وال�ضتنباط

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 453 .

2-   اأ�ضار اإليه عزمي عبد الفتاح ، �س 454 .

3-   عزمي عبد الفتاح ، �س 456 . 

4-   ويذهب الفقه اإىل اأن املحامي بدوره يجري املنطق الق�ضائي لأنه يقدم للقا�ضي كل و�ضائل ال�ضتدلل التي يحتمل اأن ي�ضتعريها 

املقدمة  ال�ضتدللت  مراقبة  على  فيعتمد  القا�ضي  ي�ضتعمله  الذي  الق�ضائي  املنطق  لكن   ، احلكم  على  الرد  عند  القا�ضي 
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و ال�ضتدلل كان يعتمد على املنطق ال�ضوري اأي بتطبيق املقدمة الكربى على املقدمة 

انتقادات عدة لهذا املنطق  القيا�س، وقد وجهت  النتيجة عن طريق  ال�ضغرى وا�ضتخال�س 

الذي يعتمد على اجلمود والآلية، فتم التوجه اإىل املنطق غري ال�ضوري الذي اأعطى للقا�ضي 

اإىل احلجج واإىل الإقناع   اإذ يجنح  اأكرث،  اأ�ضبح يعتمد على العقل  �ضالحيات وا�ضعة بحيث 

واجلدل، ويذهب الفقه اإىل اأن هذا نتيجة طبيعية لتطور الغاية من الت�ضبيب، فبعد اأن كان 

الت�ضبيب هو اإلزام القا�ضي بتربير عدم خمالفة الت�ضريع وحماية امل�ضلحة العامة فكان من 

ال�ضروري اأن يعتمد املنطق ال�ضوري، لكن بعد اأن اأ�ضبح الهدف هو حماية امل�ضلحة العامة 

والعدالة فقد فر�س املنطق غري ال�ضوري نف�ضه.

و اخلال�ضة اأن املهمة الأ�ضا�ضية للمنطق ال�ضوري هو بيان اأن احلكم اأو القرار يتفق 

الأ�ضا�ضية  املهمة  اأما  النقـ�س«،  حماكم  عن  ال�ضادرة  الأحكـام  حال  وهذا   « القانـون  مع 

حكم  حال  وهذا  العقل«  مع  يتطابق  القرار  اأو  احلكم  اأن  بيان  فهي  ال�ضوري  غري  للمنطق 

.
(1(

قا�ضي املو�ضوع«

و يتجه الفقه احلديث اإىل اجلمع بني املنطقني لكي يت�ضم الت�ضبيب باملنطقية وي�ضتقي 

م�ضادره من القانون والعقل معا.

و جزاء تخلف املنطق يف احلكم هو الف�ضاد يف ال�ضتدلل، وقد اختلف الفقه يف متييز 

عيب ف�ضاد ال�ضتدلل عن عيب عدم كفاية الأ�ضباب، فاجتاه يذهب اإىل اأن ف�ضاد ال�ضتدلل 

 178 املادة  مع  يتفق  وهذا  الأ�ضباب  كفاية  عدم  عيب  �ضمن  يدخل  الت�ضبيب  يف  ق�ضور  هو 

 ،
(2(

من قانون املرافعات امل�ضري الذي ا�ضتخدم لفظا واحدًا للتعبري عن كل عيوب الت�ضبيب

يف  الف�ضاد  ويعترب  بع�ضهما  يكمالن  اإذ  بينهما  التمييز  ي�ضعب  اأنه  اإىل  يذهب  ثان  واجتاه 

ال�ضتدلل ق�ضورا يف الأ�ضباب املنطقية وعدم كفايتها، بينما يذهب اجتاه ثالث اإىل اأن لكل 

.
(3(

عيب خ�ضائ�ضه

واإدارة   ، املو�ضوعية  ذلك  كل  القا�ضي يف  وي�ضتعمل  وال�ضغرى  الكربى  املقدمات  ويتاأكد من �ضحة  منها،  الفا�ضد  وا�ضتبعاد 

اجلدل وا�ضتبعاد العنا�ضر غري ال�ضرورية ، واحرتام مبداإ التواجهية . عزمي عبد الفتاح ، �س 457 .

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 477 .

2- عزمي عبد الفتاح ، �س 484 .

3- عزمي عبد الفتاح ، �س 486 : »واخلال�ضة اأن الق�ضور لعدم كفاية الأ�ضباب قد يوجد ولو مل يكن هناك ف�ضاد يف ال�ضتدلل 

واأن الف�ضاد يوجد ولو مل يكن هناك اأي ق�ضور لعدم كفاية الأ�ضباب ، فنحن ل ن�ضلم باعتبار عدم الف�ضاد يف ال�ضتدلل �ضرطا 

لكفاية الأ�ضباب«.
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هناك  لكن  الوقائع،  يف  يت�ضور  ول  بالنتيجة  يلحق  ال�ضتدلل  يف  الف�ضاد  كان  اإذا  و 

ويعيب  ال�ضغرى  املقدمة  فتتعطل  الوقائع  هذه  تف�ضري  يف  القا�ضي  يخطئ  كاأن  ا�ضتثناءات 

ال�ضتدلل، وت�ضمي حمكمة النق�س امل�ضرية هذه احلالة بامل�ضخ، واخلطاأ يف تف�ضري الوقائع 

يتخذ عدة �ضور كاأن تعتمد املحكمة وقائع متعار�ضة، اأو اأن ل تفهم املحكمة هذه الوقائع اأو 

تعتمد دليال باطال اأو مل يناق�س اأو ل ي�ضلح لالقتناع، وقد عربت حمكمة النق�س امل�ضرية 

عن ذلك يف اإحدى قراراتها بقولها: 

اأو موجود  اإذا بنى القا�ضي حكمه على واقعة ا�ضتخل�ضها من م�ضدر ل وجود له،   «

ولكنه مناق�س ملا اأثبته، اأو غري مناق�س ولكن من امل�ضتحيل عقال ا�ضتخال�ضه من تلك الواقعة 

كان هذا احلكم معيبا يتعني نق�ضه ... «.

و يلحق ف�ضاد ال�ضتدلل اأي�ضا الأ�ضباب القانونية كاأن يخطئ القا�ضي يف اختيار الن�س 

القانوين اأو يخطئ يف تف�ضريه، وقد يخطئ يف حتليل القاعدة القانونية، اأو يخطئ يف املقارنة 

بني عنا�ضر القاعدة القانونية والعنا�ضر الواقعية اأي يف فرتة امل�ضاهاة.

حالت التعليل التي تبطل احلكم والتي ل تبطله : 

لقد حاولت حل�ضر هذه احلالت تتبع كتب الفقه امل�ضري واملغربي على حد �ضواء،وكذا 

اأن  يود  واأعتربها بحق مفيدة لكل قا�س  الإماراتي خ�ضو�ضا،  والق�ضاء  الق�ضائي  الجتهاد 

يحيط تعليل حكمه ب�ضمانات ال�ضحة وال�ضتقامة، ول بد لتوخي منهجية فعالة يف �ضرد هذه 

احلالت اأن نتتبع ذلك وفق �ضروط الت�ضبيب التي بينتها �ضابقا.

1. فحالت انعدام الأ�صباب كلها تبطل احلكم وتعر�ضه للنق�س، �ضواء كان هذا النعدام 

كليا اأو جزئيا.

اأ- وحالت النعدام الكلي هي:

- الغياب الكلي لالأ�ضباب اأي عدم تاأ�ضي�س احلكم على اأي �ضبب. 

الق�ضاء  ي�ضميه  ما  اأو  البع�س،  بع�ضها  تهدم  بحيث  بع�ضها  مع  الأ�ضباب  تناق�س   -

امل�ضري: »التهاتر«، اأو تناق�س الأ�ضباب مع املنطوق..

ب- حالة النعدام اجلزئي لالأ�صباب وهي واحدة وتتمثل يف عدم الرد على الطلب اأو   

دفع اأو وجه دفاع جوهري.
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2 . حالت عدم كفاية الأ�صباب: اأو انعدام الأ�ضا�س القانوين للحكم ومبقت�ضاه تراقب 

املحكمة كيف اقتنع القا�ضي ل ملاذا اقتنع، وحالت عدم كفاية الأ�ضباب منها ما يبطل 

احلكم ومنها ما ل يبطله:

اأ. حالت عدم كفاية الأ�صباب التي تبطل احلكم : 

و تتمثل يف ق�ضور الأ�ضباب الواقعية التي اأدت لقتناع القا�ضي، اأي عدم تاأتي مراقبة 

حمكمة النق�س ح�ضب الفقه والق�ضاء التقليدي، اأو ل ت�ضمح الأ�ضباب مبراقبة مدى احرتام 

حقوق الدفاع، ومن �ضور ذلك:

عدم بيان الدليل الذي ا�ضتندت عليه املحكمة يف اقتناعها.  -

اأ�ضباب ذات طابع عام عبارة عن تاأكيدات ولي�ضت تربيرات.  -

اأ�ضباب جمملة.  -

اأ�ضباب غام�ضة اأو مبهمة.  -

اأ�ضباب ظنية.   -

اأ�ضباب افرتا�ضية.  -

عنا�ضر  من  املو�ضوع  قا�ضي  على  يعر�س  ما  لكل  �ضامل  بتقدير  القيام  عدم   -

 .
(1(

الإثبات

.
(2(

اإقامة احلكم على �ضبب غري منتج  -

اأو ما ي�ضميه الق�ضاء  اأ�ضباب كافية،  انحراف عن املعنى الظاهر مل�ضتند دون تقدمي   -

الق�ضاء  اأحدثه  النق�س  اأ�ضباب  من  �ضبب  وهو  العقود،  حتريف  اأو  »امل�ضخ«  امل�ضري 

املغربي.

ب. حالت عدم كفاية الأ�صباب التي ل تبطل احلكم : 

ل يعتد بالق�ضور الذي يحدث يف الأ�ضباب القانونية طاملا اأن النتيجة �ضحيحة، ويف   -

ذكر  كعدم  الواقعية،  الأ�ضباب  دون  الأ�ضباب  هذه  ت�ضحيح  النق�س  حمكمة  اإمكان 

الن�س القانوين اأو تطبيق ن�س قانوين غري واجب التطبيق، اأو تكييف الواقعة تكييفا 

خاطئا طاملا اأن النتيجة �ضحيحة وهذا ما اأكدته حمكمة النق�س الإماراتية » ق�ضور 

احلكم يف اأ�ضبابه القانونية اأو ا�ضتطراده اإىل تقريرات قانونية خاطئة ل يعيبه متى 

انتهى اإىل النتيجة ال�ضحيحة، �ضلطة حمكمة النق�س يف ت�ضحيح هذا الق�ضور دون 

1-   حممد الك�ضبور ، مرجع �ضابق ، �س 502 .

2-   مرجع �ضابق ، �س 503 .
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نق�س احلكم، الطعن رقم 1206 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ جتاري جل�ضة 2009/12/24، 

القاعدة 263 ال�ضفحة 1581«.

الأ�ضباب  عن  م�ضتقلة  تكون  اأن  �ضرط  احلكم  حلمل  يكفي  عما  زائدة  اأ�ضباب  وجود   -

الأخرى. ويف هذا جاء عن حمكمة النق�س الإماراتية » ا�ضتناد احلكم على اأكرث من 

دعامة تكفي اأي منها مبفردها لإقامته » الطعن رقم 632 ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ جتاري 

جل�ضة 2009/03/25، القاعدة 65 ال�ضفحة 383، مرجع �ضابق «. 

ل يبطل احلكم اإذا مل يرد على طلب اأو دفع مل ي�ضتوف �ضروط �ضحته.  -

حالت الف�صاد يف ال�صتدلل املرتتبة عن عدم منطقية الأ�صباب: 

1. قد يكون الف�ضاد يف النتيجة التي تو�ضل اإليها القا�ضي.

2 . ل يت�ضور الف�ضاد يف الوقائع لأنها من �ضنع اخل�ضوم، لكن قد يرتتب الف�ضاد عن خطاإ 

يف تف�ضري الوقائع من طرف القا�ضي فيعيب ال�ضتدلل، وهذا ما ت�ضميه حمكمة النق�س 

امل�ضرية اأي�ضا »بامل�ضخ«.

- اأو اإذا اعتمدت املحكمة دليال باطال اأو مل يناق�س اأو ل ي�ضلح لالقتناع.

- وقد تكون الوقائع ثابتة بدليل �ضحيح لكن املحكمة مل تفهمها.

- اأو تخطئ املحكمة يف الوقائع لعتمادها وقائع متعار�ضة.  

القاعدة  اختيار  يف  كاخلطاإ  وذلك  القانونية،  الأ�ضباب  يف  خطاإ  عن  الف�ضاد  يرتتب  قد   .3

القانونية اأو اخلطاإ يف حتليلها اأو اخلطاإ يف مقارنتها اأي عند امل�ضاهاة.

و ل يفوتني اأن اأ�ضري يف هذا ال�ضدد قبل اأن اأختم هذا املبحث اإىل اأن الأخطاء املادية 

، ومن ذلك اخلطاأ يف 
(1(

واإن وقعت يف التعليل فاإنها ل تبطل احلكم، اأو اأخطاء القلم وال�ضهو، 

رقم ن�س قانوين اأو يف احل�ضاب اأو �ضقوط كلمة.

1-   عزمي عبد الفتاح ، �س 413 .
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الف�صل الرابــع

منطــــوق احلكـــــــم

متهيـــــــد :

لعل كل العناء الذي ع�ضناه وبيناه ملراحل احلكم يف الف�ضول ال�ضابقة يروم الو�ضول 

اإىل غاية، ولقد وقفنا وبحق على اأن هذا العناء اإمنا يعي�ضه القا�ضي وتتفاعل فيه كل جوارحه    

اإن ال�ضريورة الزمنية للق�ضية واملتفاعلني  ويكر�س فيه كل طاقاته لي�ضل اإىل نتيجة ما، بل 

معها وامل�ضاهمني يف تهيئ مداها وح�ضيلتها تبني ل حمالة اأهمية احلدث املاأمول الو�ضول 

اإليه وحتقيقه، ومن هنا تكمن اأهمية املنطوق الذي يرتجم احلل يف معادلة احلكم، والفي�ضل 

يف ت�ضارب طروحات اخل�ضوم .

و اإن هذه الأهمية ل ترتبط فقط بهذه املعاناة وبتلك ال�ضريورة، واإمنا تتجلى اأكرث عند 

ممار�ضة طرق الطعن اأو عند التنفيذ، ومن ثم �ضنقف على تعريف هذا املنطوق وبيان اأهميته 

يف مبحث اأويل، لننتقل اإىل م�ضامني املنطوق وترتيبها و�ضياغتها وعوار�ضها يف مبحث ثان.

املبحث الأول 

تعريف املنطوق اأهميته وم�صامينه

اأول : تعريف منطوق احلكم

ن�س  باأنه:»  العلوي  اإدري�س  الدكتور  عرفه  اإذ  احلكم،  منطوق  تعريفات  تعددت  لقد 

ما حكمت به املحكمة يف الطلبات التي عر�ضها اخل�ضوم، وهذا اجلزء من احلكم هو اأهم 

اأجزائه، وهو الذي يجب اأن يتلى �ضفويا يف اجلل�ضة، وبه تتحدد حقوق اخل�ضوم املحكوم بها، 

لذلك فهو الذي يحوز احلجية، وهو الذي يطعن فيه املحكوم عليه«.

و عرفه الدكتور الطيب برادة باأنه: »القرار الذي تتخذه املحكمة وتف�ضل فيه بناء على 

ادعاءات الأطراف اإما كليا واإما جزئيا، وذلك بعد عبارة فلهـذه الأ�ضبـاب اأو من اأجله «.
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و اأقول يف املنطوق: »اإذا كان الت�ضبيب هو روح احلكم فاإن املنطوق هو نتيجته، وهو 

مولوده الذي مر مبخا�س الوقائع والتكييف والت�ضبيب وال�ضتدلل«.

ثانيا: اأهمية منطوق احلكم

التي  الأهمية  هذه  الكبرية،  اأهميته  ترتجم  للمنطوق  اأ�ض�ضت  التي  التعريفات  اإن 

تتمركز يف اأكرث من جمال، فيكفي املنطوق مكانة اأنه هو املق�ضد واملرمى من كل ال�ضريورة 

املقال  من  فابتداء  �ضعيد،  من  اأكرث  على  رافقتهـا  التي  والتفاعالت  الدعوى،  قطعتها  التي 

ومرورا بكل امل�ضاطر وباملوارد الب�ضرية املتعامل معها من جهاز قلم الكتابة ودفاع م�ضاعدي 

الق�ضاء و�ضول اإىل القا�ضي، الكل يرمي اإىل احل�ضول على منطوق للحكم ي�ضع حدا لكل هذه 

الإجراءات واجلهد، ولو كانت اأهمية املنطوق تتمحور فقط يف هذا الإطار لكفاه ذلك.

وما  قبوله  مت  وما  املقدمة،  والدفوع  الطلبات  جدية  على  نقف  املنطوق  خالل  فمن 

له،  حكم  ملا  الق�ضائية  احلماية  له  املحكوم  يخول  الذي  هو  املنطوق  اأن  كما  برده،  حكم 

املنطوق  يف  يرد  الذي  فالو�ضف  الطعن،  طرق  وممار�ضة  التنفيذ  يف  واملعتمد  املرجع  وهو 

اإىل  فال�ضبيل  ابتدائيا  كان  فاإذا  عدمها،  من  الطعن  طرق  ملمار�ضة  املجال  يفتح  الذي  هو 

مفتوحا  املجال  يبقى  واإمنا  ل�ضتئنافه  جمال  فال  انتهائيا  كان  اإن  لكن  وارد،  ا�ضتئنافه 

ملمار�ضة النق�س اأمام املحكمة العليا، كما اأن و�ضفه باحل�ضوري اأو الغيابي قد يفتح املجال 

للتعر�س يف احلالة الأخرية. 

فاإنه يفتح  ارتباط بطرق الطعن،  له  واإن كان  انتهائية  اإن �ضدور املنطوق ب�ضفة  ثم 

ويقبل  للتنفيذ،  واقفا  بالنق�س  الطعن  فيها  يعترب  ل  التي  للتنفيذ يف احلالت  اأي�ضا  املجال 

التنفيذ اأي�ضا حتى اإذا كان غري انتهائي لكنه م�ضمول بالنفاذ املعجل . اإذن من هنا يت�ضح 

ما للمنطوق من اأهمية، �ضواء قبلية اأو بعدية؛ قبلية وذلك عندما ف�ضل يف الطلبات والدفوع 

املقدمة، وبعدية حينما فتح املجال مل�ضاطر اأخرى تتمثل يف طرق الطعن والتنفيذ.

هذا واإن درجة الإلزام يف املنطوق هي التي حتدد قابليته للتنفيذ من عدمه، فال ت�ضلح 

للتنفيذ اإل اأحكام الإلزام اأي تلكم التي تلزم املحكوم عليه باأداء �ضيء معني اأو القيام بعمل 

ما اأو المتناع عنه، بخالف الأحكام املقررة والتي تقرر وجود مركز قانوين، وكذا الأحكام 

املن�ضئة والتي تن�ضئ مركزا قانونيا لأحد اخل�ضوم اأو تعديله كاأحكام التطليق املجردة.
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الق�ضائية  �ضلطته  ي�ضتنفد  الذي  للقا�ضي  بالن�ضبة  اأهمية كبرية  له  و منطوق احلكم 

مبجرد النطق باحلكم وي�ضبح ملكا للخ�ضوم.

اإليه  اأن الأ�ضل هو ثبوت قوة ال�ضيء املق�ضي به للمنطوق وحده، وهذا ما ذهب  كما 

الق�ضاء باملغرب، وكذا بع�س الق�ضاء العربي، كما ميكن اأن تكون هذه القوة حتى لالأ�ضباب 

اإذا كانت مرتبطة باملنطوق ارتباطا وثيقا، اأي اأن الأ�ضباب بدورها ل تك�ضب القوة اإل عندما 

ترتبط باملنطوق، ومن هنا اأي�ضا تظهر اأهميته. 

املبحث الثاين

م�صامني املنطوق - ترتيبها - �صياغتها - وعوار�صها 

اأول: م�صامني املنطوق وترتيبها :

الن�ضق  فيها  يراعى  بل  اعتباطية،  لي�ضت  التحرير  يف  املنطوق  م�ضامني  ترتيب  اإن 

الزمني والأولويات امل�ضطرية التي تف�ضي بع�ضها اإىل بع�س يف اإطار �ضل�ضلة متما�ضكة، كما اأن 

هذه الرتاتبية ت�ضهل ا�ضتيعابه وفهمه.

فيبداأ املنطوق عادة بذكر الف�ضول التي تعامل معها القا�ضي، �ضواء من حيث امل�ضطرة 

اأو من حيث املو�ضوع، ويجب ذكر مواد الإجراءات املدنية اأول، لأن �ضري الق�ضية منذ ميالدها 

اأي منذ تقدمي املقال وتعيني املقرر والإدراج باجلل�ضات كلها مقت�ضيات م�ضطرية، فكان من 

باب اأوىل اأن تذكر املواد الإجرائية اأول، وعـادة فاإن بع�س املواد الإجرائية تعترب عامة وترد 

يف كل الق�ضايا كتلك التي تتعلق بال�ضفة وامل�ضلحة والأهلية، ثم ما تعلق بال�ضتدعاء وقانونية 

الإعالن، وكذا ما تعلق باحلكم وم�ضامينه، وما تعلق بال�ضائر. 

ونفذ  القا�ضي  معها  تعامل  التي  املواد  عادة  وتكون  املو�ضوع،  مواد  تدون  ذلك  بعد   

من خاللها اإىل الف�ضل يف الق�ضية بعد تطبيقها على الوقائع وتكييفها التكييف ال�ضائب، 

ثم تاأتي عبارة لهذه الأ�ضباب التي �ضنقف على معانيها الدقيقة،و بعدها ترد عبارة حكمت 

املحكمة، ويلي ذلك و�ضف احلكم لكن بعد تو�ضيح ما اإذا كانت اجلل�ضات علنية اأم �ضرية، وما 

اإذا كان احلكم ابتدائيا اأم انتهائيا، وو�ضف احلكم ل يعدو اأن يكون اإما ح�ضوريا اأو غيابيا اأو 

مبثابة ح�ضوري.
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و كما اأ�ضلفت فهذا الرتتيب لي�س اعتباطيا، بل تقت�ضيه ت�ضل�ضلية التقا�ضي ونظامية 

احلكم، فو�ضفه بالعلنية هو اأمر �ضبق و�ضفه بالبتدائي اأو النتهائي، لأن م�ضاألة العلنية وال�ضرية 

هي م�ضاألة م�ضطرية تتعلق باجلل�ضة وقبل اخلال�س اإىل املداولة ثم احلكم، وهكذا...

كان هذا  فاإن  القبول،  بعدم  اأو  بالقبول  اأول  ال�ضكل  الف�ضل يف  يجب  الو�ضف  بعد  و 

الأخري فهو يغني عن اخلو�س يف املو�ضوع اأ�ضال، لكن يجب اأن يتم البت يف ال�ضائر وعادة 

يظل على القائم، اأما اإذا مت قبول الدعوى �ضكال فيجب النتقال اإىل املو�ضوع، وعند التطرق 

للمو�ضوع في�ضتح�ضن اأن يرد املنطوق يف عناوين، فاإذا تعلق الأمر بطلب اأ�ضلي واآخر م�ضاد، 

فيجب الف�ضل يف الأول حتت عنوان، ويف الثاين حتت عنوان، مع عدم اإغفال كل الطلبات 

الفرعية من نفاذ و�ضائر واإكراه، وذلك على ال�ضكل التايل:

- يف ال�ضكل : ................

- يف املو�ضوع: ...............

1. يف الطلب الأ�ضلي: ...............    

2. يف الطلب امل�ضاد: ...............    

ثم يجب ذكر الهيئة احلاكمة ، مع بيان �ضفة كل ع�ضو من اأع�ضاء هذه الهيئة اإن كان 

ا�ضم  اإذا كان حا�ضرا، وكذا  العامة  النيابة  اإىل ممثل  والإ�ضارة  اأو ع�ضوا،  اأو مقررا  رئي�ضا 

كاتب اجلل�ضة، ثم يوقع احلكم من طرف الرئي�س والكاتب.

�ضيكون  الرتتيب  وهذا  ال�ضكليات  هذه  وفق  جاء  اإذا  احلكم  منطوق  اأن  يخفى  ل  و 

ممنهجا ومنظما، ويفي بجزء من املطلوب، لكن ال�ضكل ل يعترب اإل �ضطرا مما ن�ضبو اإليه 

من منهجية  ونظامية.

ثانيا : �صياغة املنطـوق :

اإذ  التنفيذ،  التعامل معه خ�ضو�ضا عند  بالغة يف  اأهمية  تكت�ضي  املنطوق  اإن �ضياغة 

ل يخفى اأن حتريف اأي حرف اأو رقم باملنطوق ميكن اأن يغري جمراه ويقلب توجه املحكمة 

راأ�ضا على عقب، لذا كان من الالزم اإعطاء هذه ال�ضياغة ما ت�ضتحقه من عناية اإىل جانب 

الرتاتبية، ويجب على القا�ضي عند ت�ضطري املنطوق اأن ي�ضع يف ح�ضبانه وخلده مدى اإمكانية 

تنفيذه من عدمه.
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ا�ضتعمال زمن  اأن الق�ضاة داأبوا على  اأول ما يثري الهتمام عند مراقبة ال�ضياغة  و 

املا�ضي يف ذلك كقولهم »حكمت املحكمة«، واإن كان البع�س يجنح اإىل ا�ضتعمال زمن احلا�ضر 

من قبيل »حتكـم املحكمة«، واأرى اأن �ضياغة املا�ضي هي الأقرب لل�ضواب، ذلك اأن املحكمة 

عند  �ضابقا  ذلك  مت  واإمنا  النطق  عند  حتكم  مل  فهي  امللف،  يف  التداول  عند  حكمت  اإمنا 

املداولة.

التحرير  يف  املنطوق  �ضياق  اأن  اإىل  الإ�ضارة  مـن  بد  فال  ال�ضياغة  اإطار  يف  دائما  و 

والعر�س الفرن�ضي لـم يتغري، اإذ حافظ على كل مقوماته الكال�ضيكية: 

و اخلالف الب�ضيط الذي طراأ اأن م�ضطلح » املحكمة « الذي كان يرد عند بداية طرح 

النزاع اأ�ضبح حاليا يتمركز باملنطوق وبعد عبارة: لهذه الأ�ضباب.

و يت�ضح اأن الت�ضابه كبري بني عر�س املنطوق الكال�ضيكي يف الق�ضاء الفرن�ضي والعر�س 

احلديث، اإذ مت احلفاظ على عبارة: لهذه الأ�ضباب كعنوان للمنطوق، والتي تربر الرتباط 

املنطقي بني التعليل واملنطوق فما كنه هذه العبارة؟ 

عبارة » لهذه الأ�صباب «

 

هي اأول ما يطالعنا باملنطوق بعد الف�ضول القانونية املعتمدة، وهذه العبارة لها دللة 

عميقة، فهي اأداة تربهن على الرتباط الوثيق بني اأجزاء احلكم، وتبني ب�ضفة ل لب�س فيها 

اأ�ضباب وتعليالت �ضابقة،  اإليه املحكمة اإمنا كان بناء على  اأو ما تو�ضلت  اأن منطوق احلكم 

ولولها ملا كان له كيان، وملا تاأتى معرفة كنهه والوقوف على حدوده ومداه، اأو هي كما قال 

الفقيه �ضرويدر: » الرابط املنطقي بني الأ�ضباب واملنطوق «.

من  جزء  اأي  اأن  اإىل  ترمز  فهي  دللت  عدة  لها  تقدم  ملا  اإ�ضافة  العبارة  هذه  اإن  و 

املنطوق يقابله ما يربره يف التعليل، كما �ضبقت اأن بينت، اأي اأنه لي�س من املنطقي اأن يرد اأي 

جزء من املنطوق مبتورا ومبعزل عن حيثياته، وهي من هذا املنطلق توؤ�ضر ملا ي�ضمى بانعدام 

التعليل وتكر�س للقاعدة القائلة باأن التعليل هو روح احلكم.

ومن الدللت التي ميكن اأن ت�ضتقى من هذه العبارة هي اأن احلكم بجميع مكوناتــه 

هو وحدة متكاملة واأن منطوقه اإمنا خرج للوجود بناء على ما تقدم، وعبارة لهذه الأ�ضباب 
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ل ترمي فقط اإىل الربط املنطقي بني الأ�ضباب واملنطوق كما توحي بذلك حرفية األفاظها، 

بل تربط بني جميع اأجزاء احلكم من ديباجة ووقائع واأ�ضباب، لأن هذه الأخرية تبنت الثابت 

ثم  ومن  بالأ�ضباب،  املتبنى  ال�ضائب  بهذا  واألزم  قرر  املنطوق  واأن  الوقائع،  من  وال�ضائب 

ميكن اجلزم باأن ال�ضياغة ال�ضمنية لعبارة » لهذه الأ�ضباب « هي اأبعد واأعمق من ظاهرها، 

فاإن منطوق احلكم  الوقائع  لل�ضائب من  تبنـت وبرهنت  التي  الأ�ضبـاب  لهـذه   « تعني:  فهي 

�ضيقررها ويلزم بها «.

و نظرا لأهمية هذه العبارة فاإن حتديث التعبري الق�ضائي الذي تزعمته فرن�ضا مل يغري 

منها اإذ ظلت كما هي، �ضواء يف التحرير الكال�ضيكي اأو يف التحرير احلديث.

و املنطوق يجب اأن يكون وا�ضحا، مف�ضال، ل يكتنفه الغمو�س والإجمال، فهو اخلال�ضة 

والنتاج والثمرة التي ي�ضل اإليها القا�ضي بعد جهد ، هذا اجلهد الذي ل ينبغي اأن يتمحور يف 

منطوق غام�س وجممل، كما يجب اأن يكون دقيقا وحا�ضما ل يرتك جمال للتاأويالت وتدخل 

�ضوء النية حتى ل يتولد عن كل منطوق حكم ي�ضححه اأو يتممه اأو يعدله، ويجب على القا�ضي 

اأنه يخاطب ماأمور التنفيذ الذي ل يف�ضر  اأن يجعل يف ح�ضبانه  عندما يدون منطوق حكمه 

احلكم ول يوؤوله، واإمنا يتقيد به حرفيا، كما يجب عليه اأن يتاأكد من اإمكانية تنفيذ حكمه من 

عدمه، فعدة اأحكام ت�ضدر وحتتاج للتاأويل اأو التف�ضري وتارة تثار ب�ضاأنها �ضعوبات، هذا واإن 

اإغفال املنطوق لبع�س الطلبات من �ضاأنه اأن ينق�س من قيمة احلكم ، واإن كانت احليثيات 

تكمل املنطوق على �ضياق ما كر�ضته املحاكم العليا، اإل اأن ماأمور التنفيذ ل ينحى هذا املنحى 

من تلقاء نف�ضه.

وكتابة  العبارات  يف  الدقة  حتري  فيتعني  للمنطوق  النموذجية  ال�ضياغة  اإطار  يف  و 

الأرقام باحلروف لتفادي ال�ضعوبات والأخطاء، وي�ضتح�ضن عنونة عنا�ضر املنطوق التي مت 

البت فيها، واأن ترتب وفق ت�ضل�ضل منطقي يتفق مع الأ�ضباب. 

ثالثا: �صوابط املنطـوق:

اأن يتقيد ب�ضوابط قانونية ونظامية  القا�ضي عندما يروم ت�ضطري منطوقه ل بد  اإن 

حتى يناأى به عن مكامن الطعن والقدح من ذلك اأنه:

 .
(1(

ملزم اأن يجيب يف املنطوق على �ضائر طلبات الأطراف  -
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مطالب باأن يحكم يف حدود طلبات الأطراف ول يتعداها  -

مطالب اأن يبت طبقا للقانون املطبق على النازلة .   -

ل ميكنه المتناع عن اإ�ضدار احلكم .  -

مطالب باأن يحرتم �ضفات الأ�ضخا�س فال يحكم على اخل�ضم ب�ضفته ال�ضخ�ضية اإذا   -

كان ممثال قانونيا اأو و�ضيا.

مطالب بعدم اإدراج تف�ضريات زائدة يف املنطوق من �ضاأنها اأن تنق�س من قيمته الفنية   -

وتوقعه يف التناق�س والتاأويل واخلطاإ.

ميكن احلكم بامل�ضاريف ولو مل يطلب اخل�ضوم ذلك ب�ضرط اأن يكون املحكوم عليه   -

املدنية  الإجراءات  قانون  من   133 للمادة  طبقا  فيها  وطرفا  الدعوى  خ�ضر  قد  بها 

الإماراتي التي جاء فيها: » 1- يجب على املحكمة عند اإ�ضدار احلكم الذي تنتهي به 

اخل�ضومة اأمامها اأن حتكم من تلقاء نف�ضها يف م�ضروفات الدعوى.

ويحكم مب�ضروفات الدعوى على اخل�ضم املحكوم عليه فيها ويدخل يف ح�ضاب امل�ضروفات   -2

مقابل اأتعاب املحاماة واإذا تعدد املحكوم عليه جاز احلكم بتق�ضيم امل�ضروفات بالت�ضاوي 

اأو بن�ضبة م�ضلحة كل منهم يف الدعوى على ح�ضب ما تقدره املحكمة، ول يلزمون بالت�ضامن 

اإل اإذا كانوا مت�ضامنني يف التزامهم املق�ضي به.

3- ويحكم مب�ضروفات التدخل على املتدخل اإن كانت له طلبات م�ضتقلة وحكم بعدم قبول 

تدخله اأو برف�س طلباته«.

يجب احلر�س على الو�ضوح والدقة يف تدوين املنطوق واأن يكون حا�ضما وفا�ضال يف   -

النزاع متجنبا لالحتمالت والتاأويالت واإل كان حمال للتف�ضري طبقا للمادة 138 من 

املحكمة  اإىل  يطلبوا  اأن  للخ�ضوم  »يجوز  فيها:  جاء  التي  املدنية  الإجراءات  قانون 

التي اأ�ضدرت احلكم تف�ضري ما وقع يف منطوقه من غمو�س اأو اإبهام، ويقدم الطلب 

بالأو�ضاع املعتادة لرفع الدعوى ويعترب احلكم ال�ضادر بالتف�ضري متمما من كل الوجوه 

اخلا�ضة  القواعد  من  هذا احلكم  على  ي�ضري  ما  عليه  وي�ضري  يف�ضره  الذي  للحكم 

بطرق الطعن«.

يجب البتعاد عن الت�ضطيب والبرت والإ�ضافات، وتفادي الأخطاء املادية  -

- يجب تفادي التناق�س بني اأجزاء املنطوق، وبينها وبني الأ�ضباب، هذه الأخرية التي   

يجب اأن توؤدي اإىل املنطوق يف اإطار من املنطقية.
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رابعا: عوار�س املنطـوق:

اإن ال�ضوابط التي �ضبق �ضردها وكذا تراتبية املنطوق ومنطقية حتريره كلها اأمور اإن 

روعيت ف�ضتناأى عن اأي عار�س اأو معوق قد يفرغه من حمتواه ومن الغاية املتوخاة منه.

و الأكيد اأن هذه العوار�س منها ما يبطل احلكم ككل ومنها ما ميكن تداركه بالت�ضحيح 

اأو التاأويل لدى نف�س املحكمة، وهذا ما �ضنقف عليه.

1. عدم ذكر املواد القانونية:

لكل  يتاأتى  اإذ  القانونية،  امل�ضداقية  من  نوعا  للحكم  يعطي  القانونية  املواد  ذكر  اإن 

متعامل مع هذا احلكم اأن يقف على املواد املعتمدة ومدى مالءمتها ملا تو�ضل اإليه القا�ضي 

وتخول مراقبة اإعمال التكييف وحدوده وكذا التعليل، واإن كان ل يرتتب اأي جزاء قانوين عند 

اإغفال الإ�ضارة اإىل الف�ضول املعتمدة فنحبـذ ذكرها ملا لها من اأهمية ح�ضب ما تقدم.

2. عدم و�صف احلكم:

اإن عدم و�ضف املنطوق للحكم باأنه ح�ضوري اأو غيابي، ابتدائي اأو انتهائي، متهيدي، 

بات اأو غري بات، هو اأمر ل ي�ضره يف �ضيء، وهذا ما ا�ضتقر عليه املجل�س الأعلى املغربي اإذ 

ذهب يف اأحد قراراته اإىل اأنه» ل يعيب احلكم  اإذا مل ي�ضر فيه اإىل كونه ح�ضوري اأو غيابي اأو 

.
(1(

مبثابة ح�ضوري لأنه ل يدخل يف نطاق اأ�ضباب النق�س «

وهذا ما جعل الق�ضاء ل يويل اهتماما كبريا حتى لالأخطاء التي تعرتي الو�ضف، اإذ 

ياأخذ بالو�ضف القانوين للحكم عو�س الو�ضف اخلاطئ الذي جنحت اإليه املحكمة.

3. التناق�ض الذي يبطل املنطوق:

هناك نوعان من التناق�س ميكن اأن تطال املنطوق:

اأ- تناق�س املنطوق مع الأ�ضباب.

ب- تناق�س عنا�ضر املنطوق مع بع�ضها.

1-  قرار رقم 54 ، من�ضور مبجلة ق�ضاء املجل�س الأعلى ، عدد 15 ، �س 34 .
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اإن تناق�س الأ�ضباب مع املنطوق اإما اأن يكون كليا اأو جزئيا، ويف كلتا احلالتني ينزل  اأ- 

الأ�ضباب يهدم بع�ضها بع�ضا، ول  للنق�س، لأن  الت�ضبيب املوجب  انعدام  ذلك منزلة 

.
(1(

ميكن توارد النفي والإثبات على حمل واحد

ب- قد تتناق�س عنا�ضر املنطوق مع بع�ضها البع�س، وهذا ي�ضكل �ضببا من اأ�ضباب اإعادة 

النظر، ويجب اأن يوؤدي هذا التناقـ�س اإىل ا�ضتحالـة التنفيذ. 

4. ت�صحيح الأخطاء املادية:

الأخطاء املادية هي الأخطاء الب�ضيطة التي ل تغفل البت يف طلب اأو تبت يف اأكرث مما 

طلب، واإمنا هي �ضهو اأو خطاأ القلم كاخلطاإ يف احل�ضاب اأو �ضقوط كلمة.

، �ضواء من حيث امل�ضطرة اأو من حيث الهدف، فالطعن 
(2(

و الت�ضحيح لي�س هو الطعن

يرمي اإىل تغييـر احلكم وتعديله، بينما يروم الت�ضحيح اإرجاع احلكم اإىل اأ�ضله، وللت�ضحيح 

�ضروط ل ي�ضتقيم اإل بها ول يعترب ت�ضحيحا اإل بتوافرها من ذلك:

هي  ال�صتئناف  حمكمة  فاإن  لال�صتئناف  قابال  كان  اإذا  اأما  انتهائيا،  احلكم  يكون  • اأن 
.

(3(
املخت�صة بالت�صحيح

اأو يف رقم ن�ض  ينح�صر اخلطاأ يف حدود ما هو مادي �صرف كاخلطاإ يف احل�صاب  اأن   •
قانوين اأو �صقوط كلمة �صهوا، اأما اإذا كان اخلطاأ يف التقدير اأو التوجه اأو التحديد اأو 

املنحى فاإن الكفيل بالت�صحيح هو �صلوك طرق الطعن.

5. تاأويل منطوق احلكم اأو تف�صريه:

تاأويل  يف  القانوين  ال�ضند  هي  الإماراتي  املدنية  الإجراءات  قانون  من   138 املادة  تعترب 

 .
(4(

املنطوق، واملق�ضود بالتاأويل ذكر الغمو�س اأو الإبهام الذي يعرتي منطوق احلكم اأو بع�س اأجزائه

1-  اأحمد العلمي ، مرجع �ضابق ، �س 58 .

2-  جاء عن حمكمة النق�س الإماراتية: » اخلطاأ املادي يف احلكم ل ي�ضلح �ضببا للطعن بالنق�س، تداركه بالرجوع اإىل املحكمة 

امل�ضدرة للحكم لإ�ضدار قرار بذلك، اأو اإجراء املحكمة ذلك من تلقاء نف�ضها، املادة 137 من قانون الإجراءات املدنية، الطعن 

 
رقم 1094 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين - عمال جل�ضة 2009/12/13 القاعدة 248 ال�ضفحة 1488، مرجع �ضابق« .

التي  اأن الأخطاء املادية يف احلكم ميكن ت�ضحيحها دائما من قبل �ضلطة الق�ضاء   «: اإىل  ذهبت حمكمة النق�س الفرن�ضية    -3
ف�ضلت يف الدعوى اأو �ضلطة الق�ضاء التي قد حلت حملها « .

 الطيب برادة مرجع �ضابق �س 406
 
 -4

احمد العلمي مرجع �ضابق �س61  
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والتف�ضري اأو التاأويل يتمم احلكم الغام�س ول يجب اأن يعدله اأو يغري م�ضمونه، ويتوقف التف�ضري 

عادة على طلب اأحد اخل�ضوم فال ميكن للمحكمة اأن تف�ضر احلكم من تلقاء نف�ضها .و بالرجوع 

 تتلخ�س يف :
(1(

للفقه والعمل الق�ضائي فاإن لتف�ضري الأحكام �ضروطًا

ق�ضدته  ما  حقيقة  معرفة  معه  ي�ضعب  غمو�س  اأو  اإبهام  به  احلكم  منطوق  كون  وجوب   .1

املحكمة وم�ضاألة تقييم الغمو�س يرجع اإىل املحكمة التي لها �ضلطة تقديرية، علما اأن هذه 

ال�ضلطة التقديرية تخ�ضع للرقابة.

2. اأن ل تكون الغاية من التف�ضري تعديل احلكم.

قانون  139 من  باملادة  لذلك م�ضطرة خا�ضة  لأن  اإغفال  تدارك  اإىل  التف�ضري  يهدف  األ   .3

الإجراءات املدنية الإماراتي.

4. األ يكون احلكم املطلوب تف�ضريه مو�ضوع طعن رائج اأي اأن يقدم طلب التف�ضري قبل الطعن 

يف احلكم.

وم�ضطرة التف�ضري يجب الحرتاز منها وتناولها يف حدودها ال�ضيقة وعند ال�ضرورة، 

وذلك بالتاأكد من وجود غمو�س يف املنطوق وتف�ضريه يف حدود ق�ضد املحكمة ل يف حدود ما 

 .
(2(

كان يجب احلكم به

وحمكمة التف�ضري هي املحكمة التي اأ�ضدرت احلكم ولي�س من ال�ضروري اأن تكون هي 

نف�س الهيئة.

6. توقيع احلكم:

الإماراتي على  املدنية  الإجراءات  قانون  131 من  للمادة  رئي�س اجلل�ضة طبقا  توقيع 

احلكم مينحه الوجود القانوين وقد جاء يف فقرتها الأوىل: »يوقع رئي�س اجلل�ضة وكاتبها على 

واملنطوق وذلك خالل ثالثة  والأ�ضباب  الدعوى  وقائع  امل�ضتملة على  الأ�ضلية  ن�ضخة احلكم 

اأيام من اإيداع امل�ضودة يف الق�ضايا امل�ضتعجلة وع�ضرة اأيام يف الق�ضايا الأخرى وحتفظ تلك 

الن�ضخ فورًا يف ملف الدعوى«، واأرى من جانبي اأنه ي�ضتح�ضن توقيع جميع �ضفحات احلكم 

جانب  اإىل  حتمل  واأن  لذلك،  املخ�ض�س  للنموذج  اأخرى  اأوراق  اإ�ضافة  متت  اإذا  خ�ضو�ضا 

التوقيع رقم امللف، اإذ اأثبتت التجربة اأن اأجزاء من احلكم �ضاعت بني الأوراق خ�ضو�ضا اإذا 

حررت مبعزل عن النموذج املخ�ض�س وكانت ل حتمل ل رقم امللف ول توقيع القا�ضي.

حممد ليديدي ، تف�ضري الأحكام ، مقال من�ضور مبجلة الإ�ضعاع عدد 1 �س 158
 
 -1

2-  حممد ليديدي، مرجع �ضابق.
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والتوقيع يعطي للحكم املكانة القانونية وهو من النظام العام، ول بد من توقيع رئي�س 

اجلل�ضة طبقا للمادة 131 من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي وكاتب اجلل�ضة، وقد اختلف 

الفقهاء يف جزاء تخلف التوقيع واإن كانت النتيجة واحدة، فمنهم من اعترب احلكم الذي ل 

يحمل التوقيع باطال، ومنهم من اعتربه منعدما ل يقبل حتى الطعن بل يكفي اإنكاره وعدم 

اعتباره، ومنهم من اعتربه جمرد م�ضروع ل قيمة له.

هذه باخت�ضار بع�س العوار�س التي قد تبطل احلكـم اأو تعطل الغاية املتوخاة منها ، 

وهي تبني - بالإ�ضافة ملا تقدم - اأن احلكم هو مولود ع�ضري الولدة بحيث يحتاج اإىل دقة 

بالغة وح�ضور بديهة وحر�س دقيق من طرف القا�ضي ليناأى باحلكم عن كل ما يهدد �ضحته 

ووجوده.  
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ملحــــــق
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منوذج لتحرير حكم
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قانونية احلكم 

اإذا كنا ن�ضبو اأن تكون الأحكام منوذجية. - 

و اإذا كنا قد ح�ضرنا بع�س �ضوابط حترير الأحكام لتحقيق هذا املبتغى. - 

فاإن احلر�س على اأن تكون هذه الأحكام قانونية يف �ضكلها و بنائها هو اأ�ضمى من منوذجيتها  - 

و من ثم كان لزاما �ضرب راأي اأعلى هيئة ق�ضائية، و تتبع قرارات حمكمة النق�س يف هذا 

ال�ضاأن للوقوف على ما ميكن اأن يبطل الأحكام . 

اإغفال احلكم بحث دفاع جوهري، يعيبه بالق�صور يف الت�صبيب املوؤدي اإىل البطالن 

الطعنان رقم 662،661 ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/02/24 

43 �س 232 من جمموعة الأحكام و املبادئ القانونية ال�ضادرة عن حمكمة النق�س من 

دوائر املواد املدنية والتجارية و الأحوال ال�ضخ�ضية و الإدارية، ال�ضنة الق�ضائية الثالثة 

2009 م، حمكمة النق�س، املكتب الفني.

حت�صيل فهم الواقع يف الدعوى و تقدير اأدلتها، مو�صوعي، ما دام �صائغا

الطعن رقم 43 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/02/24، 43- ال�ضفحة 232،

مرجع �ضابق.

ح�صب حمكمة املو�صوع اأن تقيم ق�صاءها على احلقيقة التي اقتنعت بها و اأوردت دليلها 

عليها، و ل عليها اإن هي مل تتبع اخل�صوم يف خمتلف حججهم .مثال ل�صتخال�ض �صائغ.

الطعنان رقما 627-633 ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ مدين عمال جل�ضة 2009/02/01 - 25 

�س126، مرجع �ضابق.

اإقامة احلكم على عدة دعائم تكفي اإحداها حلمل ق�صائه، تعييبه يف باقي الدعامـات، 

عدم قبوله.

الطعنان رقما 532-652 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ جتاري جل�ضة 2009/07/26 - 163 �س 982، 

مرجع �ضابق.
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تكييف الدعوى و اإعطاوؤها الو�صف ال�صحيح من �صلطة حمكمة املو�صوع حتت رقابة 

حمكمة النق�ض ل مبا ي�صفه اخل�صوم.

الطعن رقم 962 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/10/20 - 217 ال�ضفحة 1299، 

مرجع �ضابق.

ق�صور احلكم يف اأ�صبابه القانونية اأو ا�صتطراده اإىل تقريرات قانونية خاطئة ل يعيبه 

متى انتهى اإىل النتيجة ال�صحيحة، �صلطة حمكمة النق�ض يف ت�صحيح هذا الق�صور دون 

نق�ض احلكم.

الطعن رقم 1206 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ جتاري جل�ضة 2009/12/24 - 263 ال�ضفحة 1581،

مرجع �ضابق

توقيع القا�صي الذي ا�صرتك يف اإ�صدار احلكم على م�صودته و توقيع رئي�ض الهيئة 

التي نطقت باحلكم مع كاتب اجلل�صة على ن�صخة احلكم الأ�صلية والإ�صارة اإىل ذلك 

يف حم�صر اجلل�صة كاف ل�صحة احلكم. عدم بيان �صبب تخلف القا�صي الذي �صارك 

يف اإ�صدار احلكم  و وقع على م�صودته عن ح�صور جل�صة النطق باحلكم، ل اأثر له يف 

�صحته.

الطعن رقم 561 ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ اأحوال �ضخ�ضية جل�ضة 2009/01/14 - 4 ال�ضفحة 14،

مرجع �ضابق، اإجراءات.

كفاية توقيع هيئة املحكمة على ال�صفحة الأخرية من م�صودة احلكم ما دامت ت�صتمل 

على جزء من الأ�صباب مت�صلة باملنطوق.

الطعن رقم 107 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/03/31 - 68 ال�ضفحة 399،

مرجع �ضابق
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ن�صخة احلكم الأ�صلية هي الدليل الذي ي�صهد على �صدور احلكم بناء على الأ�صباب 

التي بني عليها، و هي املرجع يف اأخذ ال�صورة التنفيذية. خلو احلكم منها موؤداه بطالن 

احلكم بطالنا متعلقا بالنظام العام.

الطعن رقم 472 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين جل�ضة 2009/10/27 - 224 ال�ضفحة 1352،  

مرجع �ضابق.

التناق�ض الذي يعيب احلكم هو ما تتماحى به الأ�صباب مبا ل يبقى منها ما ميكن حمل 

احلكم عليه، و ل يفهم منها الأ�صا�ض الذي اأقامت عليه املحكمة حكمها.

الطعن رقم 687 ل�ضنة 2008 �س 2 ق اأ مدين، جل�ضة 2009/01/27 - 15ال�ضفحـة 67، 

مرجع �ضابق.

ا�صتناد احلكم على اأكرث من دعامة تكفي اأي منها مبفردها لإقامته. النعي على اأحدها. 

موؤداه : عدم القبول.

الطعن رقم 632 ل�ضنة 2008 �س 3 ق اأ جتاري جل�ضة 2009/03/25 - 65 ال�ضفحة 383، 

مرجع �ضابق.

حمكمة املو�صوع غري ملزمة ببحث دفاع مل يقدم اإليها دليله اأو الرد عليه.

الطعن رقم 1018 ل�ضنـة 2009 �س 3 ق اأ مدين - عمال جل�ضـة 2009/12/27 - 264 

ال�ضفحة 1588

مرجع �ضابق.

احلكم ال�صادر بالتف�صري اعتباره حكما متمما للحكم املطلوب تف�صريه، وجوب اأن يتوافر 

له كافة الإجراءات ال�صكلية و املو�صوعيـة املن�صو�ض عليهـا يف القانون لنعقـاد اخل�صومـة 

و �صدور الأحكام. خمالفة ذلك: اأثره انعدام هذا احلكم.

الطعن رقم 296 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ جتاري جل�ضة 2009/05/27، - 120 ال�ضفحة 701، 

مرجع �ضابق.
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اخلطاأ املادي يف احلكم ل ي�صلح �صببا للطعن بالنق�ض، تداركه بالرجوع اإىل املحكمة 

امل�صدرة للحكم لإ�صدار قرار بذلك، اأو اإجراء املحكمة ذلك من تلقاء نف�صها، املادة 137 

من قانون الإجراءات املدنية.

الطعن رقم 1094 ل�ضنة 2009 �س 3 ق اأ مدين - عمال جل�ضة 2009/12/13، - 248 

ال�ضفحة 1488، مرجع �ضابق.
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ح�صر ما يبطل احلكم و ما ل يبطله

لقد حاولت اأن اأح�ضر جهد الإمكان حالت التعليل التي تبطل احلكم و التي ل تبطله 

من منظور حماكم النق�س حتى اأي�ضر على القا�ضي ، و يتاأتى له عند تعليل اأحكامه ال�ضري 

على هدي هذه احلالت ، و اأن ينـاأى بهذه الأحكام عن كل ما يعيبها اأو يبطلهـا . و لي�س هذا 

بالإ�ضافة  احلكم  على  ي�ضفي  اأن  �ضاأنه  من  ال�ضوابط  بهذه  فالتقيد   ، فح�ضب  املق�ضود  هو 

لل�ضحة و املنطقية ، اجلودة اأي�ضا . فالأكيد اأن حكما تراعى فيه كل هذه املقت�ضيات �ضيحوز 

النموذجية التي ن�ضبو اإليها . و قد ح�ضرت هذه ال�ضوابط يف اجلدول التايل :
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الأخطاء ال�صائعة يف حترير الأحكام 

الطلب  يقدم  اإذ  املناق�ضة  عند  الطلبات  تقدمي  يف  اأو  الديباجة  يف  �ضواء  الرتتيب  عدم  • 

الأ�ضلي على املقابل .

اإقحام بع�س املقت�ضيات املتعلقة بالديباجة ، باملنطوق كعبارة » و هي تبت « . • 

يجب ا�ضتيفاء كل بيانات الديباجة و ذلك بالرتتيب من بيان لهوية الطرف ثم عنوانه ثم  • 

الدفاع ثم �ضفة الطرف كمدع اأو كمدعى عليه اأو كمدخل اأو متدخل يف الدعوى .

من امل�ضتح�ضن بيان التاريخ الهجري اإىل جانب امليالدي . • 

يجب بيان نوع الق�ضايا املحكوم فيها بالديباجة . • 

يجب ملء البيانات الواردة بالطرة . • 

 • املقال يتقدم به املدعي اأو وكيله القانوين و ل يتقدم به نائب املدعي .

 • هناك من ي�ضمي الطلبات دفوعا و العك�س بالعك�س .

 • يجب بيان تاريخ املقال لأهميته .

 • عبارة » بناء » تكون بالوقائع و عبارة » حيث » تكون بالتعليل «.

 • يجب الربط بني البناء يف الوقائع و احليثيات يف التعليل و عدم تكرار » بناء«  و » حيث 

»كل مرة«.

 • يجب بيان املرفقات بعد وقائع املقال .

هذا  و  بالتعليل  ذلك  يبني  و  املرفقات  يبني  ل  و  الوقائع  يف  يوجز  البع�س  اأن  املالحظ   • 

خطاأ.

 • نقول بناء على جواب ل بناء على ت�ضريح املدعى عليه .

 • اإذا قدم املقال من طرف حمام فال بد من بيان ذلك بالوقائع .

 • نقول املداولة جلل�ضة و ل املداولة يف جل�ضة .

 • نقول التاأمل يف الق�ضاء الفردي و املداولة يف الق�ضاء اجلماعي .

 • التعقيب يكون على اجلواب اأما اجلواب فيكون على املقال .

 • يجب القت�ضار يف الوقائع على ذكر اجلل�ضات التي راج فيها ما هو مهم دون تلك التي 

ت�ضمنت ملتم�ضات التاأخري فقط .

اأن  و املالحظ   ، ال�ضواب  املا�ضي و هذا هو  الوقائع ب�ضيغة  يتم �ضرد  اأن  العادة   • جرت 

البع�س يورد �ضيغة املا�ضي و احلا�ضر يف نف�س الوقت و هذا خطاأ .

اإن كان  اإدلءها مب�ضتنتجاتها  اإحالة الق�ضية اإىل النيابة العامة و   • يجب ت�ضمني احلكم 

لذلك موجب .

 • يجب بيان اأداء الر�ضوم الق�ضائية عن املقال اأو الإ�ضارة اإىل اأنه معفى .
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 • يجب تفادي التكرار قدر الإمكان .

 • افتقار اإىل الربط يف التعبري و احليثيات .

 • نق�ضان يف التعبري .

 • الإكثار من احليثيات دون العتماد على حيثيات مركزة و �ضاملة .

 • تلخي�س الطلبات و الدفوع بالتعليل يكون لالإجابة عنها مبا�ضرة لأن الوقائع قد اأغنت عن 

اإعادة تلخي�ضها ملجرد  التلخي�س.

 • يجب الرجوع لل�ضطر عند كل حيثية .

 • تنق�س منهجية ترتيب التعليل ، فهناك من يناق�س الدفوع ال�ضكلية يف املو�ضوع ، و هناك 

من يناق�ضها يف املنطوق .

 • تلخي�س اأي طلب اأو دفع ي�ضتدعي مناق�ضة مبا�ضرة و اجلواب عنه .

 • نقول » حيث اإن « ل » حيث اأن « .

 • نقول يف املو�ضوع ل يف امل�ضمون .

 • ل يجب كتابة » واو العطف » يف اآخر ال�ضطر« .

 • الإنكار يكون يف امليدان اجلنحي اأما يف امليدان املدين فنقول النفي .

 • ي�ضتح�ضن ت�ضمني الوقائع يف املكان املخ�ض�س لها و التعليل يف املكان املخ�ض�س له .

 • ي�ضتح�ضن ذكر الف�ضول املعتمدة قبل منطوق احلكم .

 • ل يجب ترك الفراغ بني الكلمات مبنطوق احلكم .

 • ي�ضتح�ضن كتابة الأرقام باحلروف خ�ضو�ضا باملنطوق .

يوؤدي  و  املنطوق  يكمل  التعليل  لأن  التعليل  �ضمن  مناق�ضته  وجبت  به  النطق  مت  ما  كل   • 

اإليه.

ت�ضمني  كذا  و  الكاتب  و  الرئي�س  طرف  من  احلكم  �ضفحات  جميع  توقيع  ي�ضتح�ضن   • 

اأوراق  يتكون من عدة  كونه  اأو  امللف وذلك يف حالة حترير احلكم على احلا�ضوب  رقم 

متفرقة.
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حممـد بنانـي ، و�ضائل الطعـن بالنقـ�س ، مقال من�ضـور �ضمن عمـل املجلـ�س الأعلـى 

الأعلى،  املجل�س  لتاأ�ضي�س  الأربعني  للذكرى  تخليدا  الجتماعية  و  القت�ضاديـة  والتحولت 

�س125 . 

حممد ليديدي، تف�ضيـر الأحكـام، مقال من�ضور مبجلة الإ�ضعاع، عدد 1 ، �س 158 .
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جملة الق�ضاء و القانون .

جملة رابطة الق�ضاة .

جملة ق�ضاء املجل�س الأعلى .

جملــة الإ�ضعـــــاع .

 مت بعون اهلل و توفيقه 
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