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)اأوًل(
 يف مكانة التكييف الق�شائي

)م�صكلة �لبحث – حتليل �لدر��صات �ل�صابقة(

يديها  بني  دعواه  املدعي  يلقي  اأن  بعد  املحكمة،  اأمام  اخل�سمان  ميثل  اأن  منذ   -1
فيها: كلمة احلق، وف�سل  لتقول  اأمامها،  اإلقاء �سوياً، وت�ستوي على �سوقها، وت�ستقيم 
اخلطاب، وتهدي اإلى �سواء ال�سبيل، يت�ساءل اخل�سمان دوما: كيف تف�سل هذه املحكمة 

يف خ�سومتهما؟
تهداأ،  ل  مت�سارعة  تمد،  ل  مرنة  تمَ�سُكن،  ل  متحركة  ق�سائية،  خ�سومة  وهى   -2
والحتياطية،  الأ�سلية،  املدعي  طلبات  من  فيها  اأخ��رى،  ت��ارة  وتت�سع  ت��ارة،  ت�سيق 
التدخل  وطرق  هجومهما،  و�سائل  ومن  العار�سة،  عليه  املدعى  وطلبات  والإ�سافية، 
والإدخال، واألوان الدفوع والدفاع، واأنواع الأدلة، واأق�سام البينات، مما ُي�ْسكل على 
قا�سي الدعوى اأن يق�سي باحلق، ويكّون عقيدته الرا�سخة، وراأيه القاطع يف مو�سوع 
النزاع، ل�سيما، واأن احلكم الق�سائي الذي ي�سدره، هو كال�سهم متى خرج من القو�س 

مل يمَُكن مُيِكُن رده.
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3- اإذن، كيف ي�سدر القا�سي حكمه القومي – الذي هو عنوان احلقيقة – ويعطي 
كل ذي حق حقه، ويفهم واقع الدعوى املنتج، ويتعقله، وي�ستنبطه من الواقع املختلط، 
اخل�سمني،  طلبات  وي�ستوعب  عليه،  ال�رشع  حكم  وينزل  منه،  الطردي  وي�ستبعد 
وُيحِكُم الرد على دفاعهما، اإذ لبد من و�سيلة فنية، وطريقة منطقية، تعني القا�سي على 
اأن يحكم بف�سل اخلطاب، عن يقني قوي، وراأي ثاقب، وحجة دامغة، واأدلة ثابتة، يف 

مثار احللف بني اخل�سمني، وي�سخ�سه الت�سخي�س ال�سليم عن علم را�سخ.
4- اإن احلكم الق�سائي يف التحليل الفقهي املعهود، يتكون من واقعات ت�ستخل�سها 
يف  الطلب  حمل  فيها  املتنازع  للواقعات  بالن�سبة  منطقي  ق�سائي  وتقرير  املحكمة، 
الدعوى، ونتيجة لزمة، وهى خطاب اإلزام املدعى عليه اأو عك�سه، وعليه، فاإنه انطالقا 
اأن  تعدو  ل  الق�سائي،  التكييف  اآليات  درا�سة  فاإن  الب�سيط،  الفقهي  التحليل  هذا  من 

تكون درا�سة لقواعد اإ�سدار احلكم الق�سائي، و�رشوطه، وت�سبيبه، وما اإليه.
لكيفية  الفنية  العملية  ت�سوير  الفقهي يف  املنهج  هذا  اأن  به،  امل�سلم  من  اأنه  بيد   -5
عن  به  ُيبعد  والتجريد،  الختزال  من  كبريا  قدرا  يت�سمن  الق�سائي،  احلكم  اإ�سدار 
الواقع العملي الق�سائي، الذي تك�سفه املمار�سة الق�سائية وتطبيقاتها يف معظم الأحيان، 
فاحلكم الق�سائي يتكون يف جملته، من واقعات، وحيثيات، ومنطوق، يجب اأن ي�ساغ 
احلكم بخطة منطقية حمكمة، وطريقة فنية دقيقة، تُعني على حتقيق التنا�سق بني اأجزائه، 
وبيان التنا�سب بني مفرداته، واإظهار التناغم بني اأ�سبابه، اأ�سبه ما يكون مبنظومة �سعرية 
مت�سل�سلة مرتتبة، تن�ساب اأبياتها يف ي�رش و�سهولة، وتنا�سق وتناغم، حتيط بالأ�سانيد التي 
بني عليها احلكم وحججه، املنتجة فيه، �سواء من حيث الواقع، اأم من حيث ال�رشع، 
ت�س�اد،  اأو  تعاك�س  اأو  اإبهام،  اأو  غمو�س  يعرتيه  ل  مف�سل،  جلي  بيان  يف  ي�ساغ  واأن 
مرماه،  اإدراك  على  الوقوف  يت�سنى  حتى  تناق�س،  اأو  تخاذل  اأو  ق�سور،  اأو  ف�ساد  اأو 
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اأخر، ومن  اإل��ى معنى فقهي  القا�سي من معنى فقهي  ينتقل  به،  ما ق�سى  وم�سوغات 
فكرة منطقية اإلى فكرة منطقية ثانية، وحتليل دقيق، وا�ضتنباط عميق))).

6- وعليه، فاإنه يتخلل هذه ال�سياغة الق�سائية مرحلة فنية غري مرئية، وعملية ذهنية 
القا�سي،  عالياً من  تقت�سي جهداً  ال�رشع،  ابتكرها فحول ق�ساة  منطقية غري م�ساهدة، 
واجتهاداً فنياً دقيقاً منه، ل يبني يف مدونات احلكم الق�سائي وحيثياته يف معظم الأحيان، 
ه�ي مرحلة: )التكييف الق�سائي(، اعترب كالقلب الناب�س من احلكم الق�سائي، واأ�سال 
من اأ�سول الق�ساء ارتقى من كونه فنا يف بداية �سياغة فكرته الفنية الفقهية، حتى اأ�سبح 
علما قائما بذاته يف الفقه، ا�سطلح عليه الرا�سخون من فقهاء املذاهب الفقهية )بتحقيق 

املناط)))(.
7- لكن ل يك�سف ت�سفح موؤلفات اأدب الق�ساء، وكتب فقه املرافعات الق�سائية، 
كنظرية  الق�سائي  التكييف  ملدرك  فيها  حمدد  مكان  عن  الفقهية،  املذاهب  ومدونات 
عامة، اإذ اإن هذه الفكرة الق�سائية التي ابتدعها فحول ق�ساة املذاهب الفقهية، و�سهروا 
اأرقى الدرجات الفقهية، واأعلى املنازل  اإلينا يف  اإليها، حتى و�سلت  عليها، وانقطعوا 
ال�سياغة  متانة  تعوزها  لكن  الفروعية،  التف�سيلية،  ال�سياغة  دقة  تنق�سها  ل  املنطقية، 
الكلية التقنينية التقعيدية، وهي �سياغتها يف مبادئ عامة، وقواعد ثابتة، واأحكام كلية، 
ثم بعد ذلك، حتريرها يف نظريات فقهية عامة، تمع الأ�سول والفروع معا، والكليات 
م�ع اجلزئيات، واملبادئ مع التطبيق، حتى تكون �سهلة املنال، مطاوعة ل�سناع الت�رشيع، 

)))  ر: ما ق�ست �ملحكمة �لحتادية �لعليا، �إذ قالت: من �ملقرر، �أن �ملر�د بالت�سبيب �لذي يتطلبه �مل�سرع يف 
�سو�ء من حيث  و�ملنتجة،  بني عليها �حلكم،  �لتي  بالأ�سانيد و�حلجج  ت�سبيبًا حميطًا  يكون  �أن  �لأحكام، 
�لو�قع، �أم من حيث �لقانون، و�أن ي�ساغ �حلكم يف بيان جلي مف�سل، ل يعرتيه غمو�ص �أو تناق�ص، حتى 
يت�شنى الوقوف على اإدراك مرماه، وم�شوغات ما ق�شى به. )الطعن )4) ل�سنة ) مدين، �ملحكمة �لعليا، 

جل�سة )) مار�ص 7)9)).
)))  �لأحكام، لالآمدي، ج3، �ص)33.
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املبادئ،  الق�سائية عن هذه  الأحكام  ي�سدرون  كانوا  الق�ساة  اإذ  القوانني،  وجمتهدي 
اأحكامهم من�سجمة متوافقة،  لت�سورات ذهنية را�سخة يف عقولهم، وقد جاءت  وفقا 
قواعد  اأو حتريرها يف �سورة  كلية،  عامة  �سياغات  �سكل  بتدوينها يف  يعتنوا  اأن  دون 

ثابتة، تعينهم على �سبط الأحكام دون اأن تخرمها جزئيات امل�سائل.
8- وعليه، فاإنه يجب علينا حتى ننه�س بهذا الفقه العظيم، الذي �سهر على حراثته، 
وجهد على �سياغته، جهابذة الفقهاء والق�ساة، ونربطه باحلياة املدنية الع�رشية، ويت�سل 
الت�رشيعية  الأحك�ام  الفقهية اجلزئية، ون�ستخل�س  ن�ستقرئ احللول  اأن  املا�سية،  باحلياة 
الفرعية لفكرة التكييف الق�سائي، واأن جنمع الأ�سباه، ونبني النظائر، ونو�سح الفروق، 
ونرد الفروع اإلى الأ�سول، واجلزئيات اإلى الكليات، حتى تنتظم املادة الفقهية العلمية 
من مظانها، ثم بع�د اجلمع وال�ستقراء، يجب علينا حتليل املادة الت�رشيعية حتليال منطقيا، 
تقعيدية  ال�سقيم، ثم �سياغتها �سياغة  ال�سحيح من  متينا، ونقدها، ومتحي�سها، ومتييز 

كلية، و�سياغتها يف �سورة نظرية فقهية عامة.
9- هذا، وقد اأ�سفر امل�سح املنهجي، واأو�سح البحث العلمي، عن ندرة الدرا�سات 
الفقهية الع�رشية، التي تبحث يف مو�سوع التكييف الق�سائي، فاهتمام الباحثني من 
ونظرية  عامة،  ب�سفة  املرافعات  فقه  در�س  على  ان�سب  قد  ال�رشع،  فقه  يف  العلماء 
املنطقة  يف  الول�وج  دون  اأخ�س،  ب�سورة  الق�سائي  واحلكم  خا�سة،  ب�سورة  الدعوى 
علمية،  فقهية  درا�سة  اإل  الق�سائي(،  التكييف  )اأ�سول  بيان  وهى  ال�سعبة،  الفقهية 
ال�رشيعة  الأق�سية يف  بعنوان )تو�سيف  اآل خنني(،  اهلل  ال�سيخ )عبد  القا�سي  بها  قام 
الإ�سالمية(، وهى درا�سة فقهية مبتكرة، قائمة على حتليل فقهي را�سخ يف ثالثة اأجزاء، 
وقد ا�ستفدنا من هذه الدرا�سة اأميا ا�ستفادة، وكان للموؤلف ف�سل ال�سبق والريادة يف �سرب 
بها  قام  القانوين،  الفقه  درا�سة معمقة يف  اأن هناك  ال�ساق، كما  املو�سوع  اأغوار هذا 
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الأ�ستاذ الدكتور )حممد حممود اإبراهيم(، بعنوان )النظرية العامة للتكييف القانوين 
فقه  الت�رشيعية يف  الأحكام  تاأ�سيل  مهمة  علينا  �سهلت  املرافعات(  قانون  للدعوى يف 
ال�سياغة،  يف  القانوين  الذوق  م�ع  لتتفق  وحتليلها،  الإ�سالمية  ال�رشيعة  يف  املرافعات 
العميقة، يف �سياغة  والفكرة  الفقهي،  الأ�سل  املحافظة على  واملظهر، مع  وال�سناعة، 
احلكم الفقهي، اإذ مل نكن بحاجة اإلى ابتكار خمطط للمو�سوع يف �ستى نواحيه، بل 
�ضبكه،  ثم  املو�ضوع،  اأجزاء هذا  يناظر  التتبع واال�ضتق�ضاء، ال�ضتنباط  اإلى  نفتقر  كنا 

و�سياغته، وترتيبه ترتيبا حديثا ع�رشيا، بعبارات قوية وا�سحة.
والتحليل  العلمي،  التجميع  هذا  ُيردف  اأن  من  بد  ل  بل  بذلك،  يكتفى  ول   -10
املنطقي، وال�سبك الفقهي، بجمع الأحكام الق�سائية يف مو�سوع التكييف الق�سائي، 
الأحكام  تلقي  املكلفني  على  يجب  كان  ولئن  اإنه  اإذ  ونقدها،  ومتحي�سها،  وحتليلها، 
عنوان  فهي  اأو غمز،  مطعن  دون  والت�سليم،  والتوقي�ر  والحرتام،  بالتبجيل  الق�سائية 
تنتج  نور،  فيها  م�سكاة  الق�سائية  الأحكام  تكون  اأن  اإل  يتاأتى  ل  ذلك  فاإن  احلقيقة، 
ظلمات  يف  الق�ساة  بها  ليهتدي  الرئي�سة،  والقواعد  الثابتة،  والكليات  العامة،  املبادئ 
مَثُّلمَ  واقع الدعوى عند تكييفه، واإ�سباغ الو�سف احلق عليه، وحتى ي�ستطيع الق�ساة، متمَ
تلك الأحكام الق�سائية اجلليلة، ول يذهب اأثرها، ويزول جمالها، ومن ثم، ل يتوثب 
الفقه الإ�سالمي للنهو�س ب�رشحه �رشحا علميا نظريا، بل ل بد من الهتمام بالأحكام 
الق�سائية، وهي التطبيق العملي للت�رشيع و�رشحها، وبيان مكانتها، ونقدها، وتقوميها، 

فريتقي الفقه برقي الق�ساء.
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)ثانيـــًا(
يف بنيان التكييف الق�شائي

11- من املقرر يف علم املنطق، اأن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره وتعقله، اإذ الت�سور 
ي�سبق الت�سديق دوما، ومن ثم، فاإن املق�سود بالتكييف الق�سائي: هو توخي اأحكام ال�رشع املجرد 
يف حا�سل فهم الواقع املنتج يف الدعوى املعرو�سة على املحكمة، باإعطائها و�سفها احلق، واإ�سباغ 
التكييف ال�ضحيح عليها، با�ضتنباط القا�ضي حقيقة ما وقع باالأدلة حتى يحيط بها علما تاما، اأي 
العلم مبا وقع، ثم احلكم فيه مبا يجب، فهو فهم الواقع املدلى اإليه املنتج، كما عرب عن ذلك اخلليفة 
الواقع، والأول مداره على  الواجب يف  اإليك)3)(، ثم فهم  اأديل  اإذا  )عمر( يف ر�سالته )فافهم 
ال�ضدق، والثاين مداره على العدل، وهو حتقيق املناط الذي عناه الفقيه املالكي الفحل )ال�ضاطبي( 

اإذ قال: )اأن يثبت احلكم مبدركه ال�رشعي – اأي دليله – لكن يبقي النظر يف تعيني حمله)4)(..
12- فمن اأعقد م�ساكل التكييف الق�سائي بداية عند فحول الق�ساة، هو بيان املدعي 
توجيه احلجاج، ول  بل ل ميكنه  واقعة،  واملدعى عليه، )فالقا�سي ل ميكنه احلكم يف 

طلب اخل�سوم مبا عليهم، اإل بعد فهم املدعي واملدعى عليه، وهو اأ�سل الق�ساء)))(..

)3)  �أخرجه وكيع يف �أخبار �لق�ساة، يف �سفة �لق�ساة، ومن ينبغي �أن ي�ستعمل، ج)، �ص70. وقد جاء يف بد�ئع �ل�سنائع: 
)ومنها �أن يكون �لقا�سي فهما عند �خل�سومة، فيجعل فهمه، و�سمعه، وقلبه، �إلى كالم �خل�سمني، لقول �سيدنا 
عمر ر�سي �هلل عنه يف كتاب �ل�سيا�سة، فافهم �إذ� �أديل �إليك، ولأن من �جلائز �أن يكون �حلق مع �أحد �خل�سمني، 
فاإذ� مل يفهم �لقا�سي كالمهما ي�سيع �حلق.) )بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع، للكا�ساين، ج7، �ص9، �ص 6)).

)4)  �ل�ساطبي، �ملو�فقات، ج 4، �ص90.
�مل�سيب: من عرف  بن  �سعيد  )قال  �لفقهية لبن جزيء  �لقو�نني  وقد جاء يف  �ملو�فقات، ج4، �ص47،  �ل�ساطبي،    (((
�ملدعي و�ملدعى عليه، مل يلتب�ص عليه ما يحكم بينهما.) )�لقو�نني �لفقهية، �ص303)، وقد جاء يف �سرح كتاب �لنيل 
)و�ملدعي و�ملدعى عليه ركنان، فاإذ� ميز �لقا�سي كال منهما، مع معرفته بالدعوى، فقد عرف �لطالب من �ملطلوب، 
ومن يطلب بالبينة، �أو باليمني، ونحو ذلك، قالو�: وذلك كالطبيب و�ملري�ص، �إذ� عرف علة �ملري�ص، �سهل عليه �لدو�ء 
�ملو�فق لذلك �ملري�ص، و�إذ� جهل �لعلة مل يهتد �إلى �لدو�ء، ولذلك قال �سعيد بن �مل�سيب: من عرف �ملدعي و�ملدعى 

عليه، فقد عرف وجه �لق�ساء) )�سرح كتاب �لنيل و�سفاء �لعليل، ملحمد بن يو�سف �طفي�ص، ج3)، �ص37، )3)
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واقع  على  ال�رشع  حكم  اإن��زال  تعني  الق�سائي  التكييف  ماهية  كانت  واإذا   -13
الدعوى، فان هذا التوخي ملعاين ال�رشع يف الواقع، ل بد من نطاق يعمل فيه، وين�سب 
عليه، وهذا النطاق هو الدعوى اأو اخل�سومة، فالقا�سي ل يبداأ باإ�سباغ الو�سف ال�رشعي 
اإل بادعاء  ال�سحيح على واقعة دون وجود خ�سومة ق�سائية، ول يحكم بني خ�سمني 
اأمامه يفح�سه، ويقول فيه كلمة احلق، فالقا�سي ل يعطي واقعة و�سفها من حيث كونها 
فيها اخل�سم املدعي طلباته عليه  اإيجار، دون وجود دعوى ، يعر�س  اأو عقد  بيع  عقد 

ليحكم فيها بف�سل اخلطاب.
14- كذلك، اإذا كان للتكييف نطاق يحده، فاإن له مدى ل يتعداه، ومنطقة ل يجاوزها، 
واإطارا ل يخرج عنه، يتكون من عن�رشين هما: فهم الواقع، وفهم ال�رشع تكليفا وو�سعا، 
فقد عرب عن ذلك املعنى الفقهي، فقيه احلنابلة املجتهد )ابن القيم اجلوزية(، فقال: )ول 
يتمكن احلاكم من احلكم باحل�ق اإل بنوعني من الفهم، اأحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، 
وا�ضتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن، واالأمارات، والعالمات، حتى يحيط به علما. والنوع 
الثاين: فهم الواجب يف الواقع)6)، وهو حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، اأو على ل�سان 
ر�سوله يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر)7)(، كما عرب عنه الفقيه )ال�ساطبي(، 

فقال: )اإن كل م�ساألة تفتقر اإلى نظرين: نظر يف دليل احلكم، ونظر يف مناطه)))(..

�لتكوين  مزدوج  �ل�سرع  �أحكام  بنيان  �إن  �إذ  و�سعية،  و�أحكام  تكليفية،  �أحكام  ق�سمني  �ل�سرع  بنيان  ينق�سم    (6(
تكليفا وو�شعا، فاحلكم التكليفي يتمثل يف منط ال�شلوك الإن�شاين، يتوجه اإلى املكلفني من اأفراد املجتمع، بغية 
اأفعالهم، ول بد لهذا التكليف من مناط، وهو القدرة على التمييز، ومن علم املكلف بهذا اخلطاب،  تقومي 
و�أما �حلكم �لو�سعي فهو دللة �سرعية لعالقة �لآثار مبوؤثر�تها، يو�جه كل ما يف �لكون من �أحد�ث، فهو جمرد 
ربط من ال�شارع بني موؤثر واأثر، ل يتوقف على القدرة على فهم خطاب ال�شرع، وتعقل معناه على توافر مناط 
�لتكليف، كاحلكم �لتكليفي، و�إمنا يتوقف على وجود �لإن�سان دون ب�سر لتو�فر �أهلية �لتكليف، ودون ب�سر �إلى 
علم املكلف به. ر: يف تف�شيل ازدواج خطاب ال�شرع، مناط اللتزام بالأحكام املدنية، اجلمال، �س4)). ور: 

يف ماهية �حلكم �ل�سرعي، تكليفا وو�سعا، وم�سادره، و�أنو�عه، وتف�سريه، كتاب: تو�سيف �لأق�سية، ج)، 99.
)7)  �إعالم �ملوقعني، ج)، �ص7)، )).

)))  �لعت�سام، ج )، �ص)6).
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ال�رشعي،  احلكم  وعن�رش  الواقع،  عن�رش  العن�رشين،  هذين  اإلى  اأ�سار  كما   -15
القا�سي  فاإن  بفهم،  اإل  ق�ساء  قوله: ل خري يف  )اأما  فقال:  احلنفي )اجل�سا�س(  الفقيه 
ينبغي له اأن يفهم اأول قول اخل�سوم، فاإن مل يفهم عنهم، فعجل يف الق�ساء مل يوؤمن 
عليه اخلطاأ، وقوله: ل خري يف فهم اإل بحكم، فالأنه اإذا فهم قول اخل�سوم، ومل يكن له 
علم باحلكم مل ينفعه ذلك احلكم، فلذلك مل يكن يف الفهم خري اإل بحكم، وقوله: ول 
خري يف حكم اإل بف�سل، فالأنه اإذا كان عاملا باحلكم ومل يف�سل بني اخل�سوم، مل ينفع 

اخل�سوم علمه باحلكم)9)(..
اأمتت فهم الواقع املنتج يف الدعوى، ومتييزه عن الواقع  اإذن، فاملحكمة متى   -16
بفهم  وذلك  ال�سحيح،  الفقهي  واملنطق  ال�سليمة،  الق�سائية  بالأدلة  وحت�سيله  الطردي، 
الواقعة التي اأبان عنها اخل�سم يف دعواه، عما اإذا كانت عقد �رشكة بني اخل�سمني، اأو عقد 
عمل، وجب عليها اأن تعنّي حمله، وتذبه من اأ�سفل منزلة، وترفعه اإلى املنطقة الفا�سلة 
هو  – الذي  الق�سائي  التكييف  مبنزلة  عليها  ا�سطلح  التي  وهي  وال�رشع،  الواقع  بني 
همزة الو�سل بني الواقع وال�رشع – لتبحث عما يجب تطبيقه، فتتق�سى حكم ال�رشع 
املنطبق على هذا الواقع، اأي اأنها تنزل ال�رشع من عليائه املجرد منزلة، وتره جرا اإلى 
وثيق  ارتباط  يف  معا،  ليتالقيا  منزلة،  �ضعودا  الواقع  اإليها  ارتفع  التي  التكييف  منطقة 
ال�سلة والو�سائج، ويكونا معا احلكم الق�سائي، اإذ اإن اأحكام ال�رشع عموميات ومطلقات 
غالبا، تتناول اأعدادا من الواقعات ل تتناهى، واأنواعا من احلوادث ل تنح�رش، واأجنا�سا 
معني  ولكل  م�سخ�سة،  معينة  تقوم  ل  الواقعات  هذه  وكانت  تنتهي،  ل  الق�سايا  من 
فيها خ�سو�سية، لي�ست تكون يف غريه، ولي�س ما به التعيني والمتياز معتربا يف احلكم 
باإطالقه، ول هو طردي باإطالق، فال �سبيل لتنزيل املحكمة تلك الأحكام الت�رشيعية على 

)9)  كتاب �أدب �لقا�سي، للج�سا�ص، �ص96.
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هذه الواقعات، اإل بعد معرفة اأن ذلك املعني امل�سخ�س، ي�سمله ذلك العام اأو املطلق.
17- وهذا الكالم لي�س من اإبداعنا بل من اإبداع الفقيه املالكي )ال�ساطبي( اإذ جاء 
تعيني  يف  النظر  يبقي  لكن  ال�رشعي،  مبدركه  احلكم  يثبت  )اأن  النفي�سة:  موافقاته  يف 
حمله، ذلك اأن ال�رشيعة مل تن�س على حكم كل جزئية على حدتها، واإمنا اأتت باأمور 
لي�ست يف  فلكل معني خ�سو�سية  تنح�رش،  اأعدادا ل  تتناول  مطلقة،  وعبارات  كلية، 
باإطالق، ول هو  احلكم  معتربا يف  المتياز  به  ما  ولي�س  التعيني،  نف�س  ولو يف  غريه، 
نظر،  فيها  وللعامل  اإل  املعينة،  الوجودية  ال�سور  يبقي �سورة من  فال  باإطالق،  طردي 

�سهل اأو �سعب، حتى يحقق حتت اأي دليل تدخل)0))(..
حمكمة  تفهم  اأن  وج��وب  على  العليا  الحتادية  املحكمة  ق�ساء  ا�ستقر  وقد   -18
املو�سوع الواقع فهما �سحيحا، وتتاأكد من �سدق الواقعات، وتكّيفها التكييف ال�سليم، 
وت�سبغ الو�سف ال�سحيح عليها، ثم تطبق على ما ثبت �سدقه منها لديها، ما ينا�سبه من 

اأحكام ال�رشيعة ، فقد ق�ست على:
• اأنه من املقرر، اأنه متى عّينت املحكمة بذكر جميع العنا�رش الواقعية للدعوى، 	

القانون  الفهم، وطبقت حكم  فيها، ثم كيفت هذا  الواقع  وح�سلت منها فهم 
يوجبه  مبا  قامت  قد  تكون  فاإنها  ال�سحيح،  التطبيق  التكييف  هذا  على حا�سل 

عليها القانون، ويكون حكمها حكما �سحيحا ل عيب فيه)))).
• لواقع 	 �سحيح  فهم  على  حكمها  تبني  اأن  املحكمة  على  اأن  املقرر،  من  اأن��ه 

الدعوى، يوؤدي اإلى تكييفها التكييف القانوين ال�سليم، ثم تنزل عليه بعد ذلك 
حكم القانون)))).

)0))  �ملو�فقات، ح 3، �ص7)، و�لنق�ص يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية، �ص64).
))))  �لطعن 30) ل�سنة 4) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6) يناير 993).

))))  �لطعن )4) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) فرب�ير 994).
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)ابن  املالكي  الفقيه  يقول  كما  القا�سي-  فاإن  البيان،  يقت�سي  املنا�سبة  باب  ومن   –19
املعرو�سة  الواقعة  وهي  عليه،  يرد  جمال  دون  خ�سمني  بني  يق�سي  اأن  ميكن  ل   - خلدون( 
عليه)3)) – وهي �سبب الدعوى – لإنزال حكم ال�رشع عليها، فال بد اإذن للقا�سي من فهم واقع 
الدعوى فهما �سحيحا، ل يكتفي باأدناه بل ياأخذ اأق�ساه، كما يقول اخلليفة الفقيه )على بن اأبي 
طالب( يف ر�سالته النفي�سة لالأ�سرت النخعي)4))، وتنقيحه تنقيحا �سليما ومتحي�سه، وا�ستخال�س 
الواقع املنتج، وا�ضتخراج اأو�ضافه املوؤثرة، وا�ضتنباط مناطه القوي، وت�ضفية معانيه ال�ضليمة، 
وتريده من واقعه املختلط، بالتحقق من وجوده املادي، والتثبت منه، وا�ستبعاد الطردي من 
الواقعات التي �ضاقها اخل�ضوم يف الدعوى، ومل تكن منتجة فيه، لكن هذا اال�ضتنباط ال بد اأن 

يكون مناطه الدليل ال�رشعي، واملنطق ال�سليم، حتى ل يكون تكييفا �سطحيا.
الواقعات  تبنّي  املحكمة  على  يجب  اأن��ه  من  الق�ساء،  عليه  جرى  ما  وه��ذا   -20

ال�سحيحة من واقع الدعوى، والتحقق من وجودها، فقد ق�سى على:
• اأنه من املقرر، اأن العربة يف تكييف الدعوى لي�س مبا ي�سفه بها اخل�سوم، بل مبا 	

تتبينه املحكمة من وقائعها، وو�سفها ال�سحيح يف القانون)))).
• اأنه من املقرر، اأن ملحكمة التمييز اأن تعطي الوقائع الثابتة يف احلكم تكييفها القانوين 	

ال�سحيح، ما دامت ل تعتمد على غري ما ح�سلته حمكمة املو�سوع منها)6)).
• النية 	 وا�ستخال�س  فيه،  الواقع  بحقيقة  هو  العقد  تكييف  اأن  املقرر،  من  اأنه 

عقد  اأو  عمل،  عقد  اإبرام  ق�سدا  قد  كانا  اإذا  ما  لتحديد  للمتعاقدين،  امل�سرتكة 

)3))  ر: يف بيان م�سادر �حلق، وهي �لو�قعة �ل�سرعية، بجميع �أنو�عها، طبيعية �أو �ختيارية، �ملدخل �إلى نظرية 
�للتز�م �لعامة يف �لفقه �لإ�سالمي، �لزرقاء، �ص)0).

)4))  �لعدل و�لق�ساء يف عهد علي بن �أبي طالب، لالأ�ستاذ عبد�حلليم �جلندي، �ص0).
))))  �لطعن )3) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة ) يناير 990)، �لطعن 64) ل�سنة )) مدين، 

�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) فرب�ير 994).
)6))  �لطعن ))) ل�سنة ))9) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة )) نوفمرب 9)9).
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اآخر، كعقد مقاولة اأو �رشاكة اأو وكالة)7)).
• اأنه من املقرر، اأن العربة يف تكييف الدعوى هي بحقيقة املطلوب فيها، وال�سبب 	

القانوين الذي ترتكز عليه)))).
• اأنه من املقرر، اأن العربة يف تكييف الطلبات والدفوع، هو بحقيقة الواقع منها، 	

ومرماها دون التقيد بتكييف اخل�سوم لها، اأو بالت�سمية التي يطلقونها عليها)9)).
فهم  وحت�سيل  الدعوى،  تكييف  يف  التامة  ال�سلطة  لها  كان  واإن  فاملحكمة،   -21
الواقع من الأدلة املقدمة يف الدعوى، ووزنها، وتقديرها، وتقوميها، غري اأنه يجب اأن 
تكون هذه الأدلة والبينات متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيه�ا، ومقبولة �رشعا، باأخذها عن 
ال�رشع اأخذا، واأن يكون ال�ستخال�س نابعا من اأوراقها، حتى ل يوؤدي فهمها اإلى ف�ساد 
التكييف وال�ستدلل، اأو ق�سور يف ت�سبيب احلكم الق�سائي، اأو خطاأ يف تطبيق ال�رشع 

وخمالفته، ثم بعد الفهم، تنزل حكم ال�رشع على هذا الواقع املنتج، وحتليه به)0)).
22- وهي األفاظ الفقيه املالكي )ابن خلدون( نف�سها، لكن باإيجاز دقيق، وعبارات 
خلدون(:  )ابن  الفقيه  ق����ال  اإذ  كلية،  منطقية  قاعدة  اعتبارها  ي�سح  نفي�سة،  فقهية 
)فلي�ستح�رش – القا�سي – حكم تلك الواقعة، ثم ينّقح الواقعة، ثم يطبق العدل على 
ما ينقح له))))(.. اأي اأن كنه هذا الو�سف الق�سائي ينح�رش يف تريد الواقع، اإذ يقوم 
اإذا تلجلج يف �سدره، كما يقول  الواقع تريدا ق�سائيا، وفهمه فهما  بتجريد  القا�سي 
اخلليفة )عمر( يف ر�سالته )الفهم الفهم اإذا تلجلج يف �سدرك))))(، وتخلي�سه من ذاتيته 

)7))  �لطعن رقم 63) ل�سنة 999) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 7) نوفمرب 999).
))))  �لطعن )36 ل�سنة 003) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 9) فرب�ير 004).

)9))  �لطعن )7) ل�سنة 003) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 0) يونيو 004).
)0))  ر: يف ماهية �لو�قعة �ملر�د �إثباتها، وكونها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزة �لإثبات �سرعا، ر�سالة: 

حممد �سادق فهمي، نظرية �لإثبات يف �لقانون �ملقارن، باري�ص، �سنة 4)9)، �ص07).
))))  مزيل �ملالم، لبن خلدون، �ص))).

))))  �أخرجه وكيع يف ق�ساة �لب�سرة، ج)، �ص3)).
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و�سهره، وحتلية هذا الواقع بالو�سف ال�رشعي، اأي بتطويع الواقع املتحرك، وتقريبه 
للحكم ال�رشعي، العن�رش ال�ساكن املجرد الثابت، حتى يوؤدي به اإلى اليقني الق�سائي.

ا�صتغرق االأمر فهمًا يف حقائقه   ...   وكـــرر الفهــم اإدراكًا مل�صتــرت
ل  اأن  اأو غريه،  قا�سيا  احلاكم  )ال�سمائلي(: )فعلى  الفقيه  ذلك  اأبان عن  كما   -23
يعجل على ح�سم الدعوى، حتى يحقق اأمر اخل�سم، ويدرك املغزى كما ينبغي، فاإن 

هذا مما يجب على احلاكم الرتيث فيه، حتى ينجلي ال�رش املغطى منه)3))(.
24- وقد ا�ستقر ق�ساء املحكمة الحتادية العليا على:

• اأن حمكمة املو�سوع لها ال�سلطة التامة يف فهم الواقع يف الدعوى، واإعطائها 	
و�سفها احلق، وتكييفها القانوين ال�سحيح، دون التقيد بتكييف اخل�سوم لها يف 
التي  بالألفاظ  الطلبات ل  املق�سود من  بحقيقة  والعربة  الدعوى،  �سبب  حدود 

�سيغت منها)4)).
• اأنه من املقرر، اأن لقا�سي املو�سوع ال�سلطة التامة يف تعرف حقيقة الدعوى من 	

وقائعها، وكل الأدلة و�سواهدها املعرو�سة بها، واأن �سبب الدعوى وهو امل�سدر 
املحكمة  تتبينه  مبا  هو  الدعوى  تكييف  يف  والعربة  به،  املدعى  للحق  القانوين 
من وقائعها، وتطبيق القانون عليها، وتق�سي املحكمة يف الدعوى بعد متحي�س 

لكامل اأوجه دفاع اخل�سوم ودفوعهم، وما قدم اأمامها من اأدلة)))).
25- كما ا�ستقر ق�ساء حمكمة التمييز بدبي على:

)3))  هدي �لفاروق، ل�سامل بن حمود �ل�سمائلي، �ص7)، )).
)4))  �لطعن 9) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 4) �أكتوبر 9)9)، �لطعن ))) و4)) ل�سنة 4) 
مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) فرب�ير 993)، �لطعن )3) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية 

�لعليا، جل�سة ) نوفمرب 993).
 (( ل�سنة   96 �لطعن  نوفمرب 993)،   (3 �لعليا، جل�سة  �لحتادية  �ملحكمة  )) مدين،  ل�سنة   (0( �لطعن    ((((
مدين، �ملحكمة �لحتادية �لحتادية �لعليا، جل�سة 4) دي�سمرب 993)، �لطعن 04) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة 

�لحتادية �لحتادية �لعليا، جل�سة )) مار�ص 994).
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• اأنه من املقرر، اأن ملحكمة املو�سوع ال�سلطة التامة يف تكييف الدعوى مبا تتبينه 	
من وقائعها، واأن تنزل عليها و�سفها ال�سحيح يف القانون غري مقيدة يف ذلك 
اإل بالوقائع والطلبات املعرو�سة عليها، واأن تكييف اخل�سوم للدعوى ل يقيد 
التكييف  عليه  تنزل  ثم  حقيقته،  على  فيها  الواقع  فهم  من  مينعها  ول  املحكمة 

القانوين ال�سحيح)6)).
يف  املدعي  يقدمها  التي  بالطلبات  لي�س  الق�سائي  التكييف  حمل  واإن  هذا،   -26
�سحيفة دعواه، اأو ما يبديه املدعى عليه من طلبات عار�سة ردا على دعوى خ�سمه، 
اأو باإدخال خ�سم ليحكم عليه مبا ع�سى اأن يحكم على املدعى عليه، ولكن العربة عند 
نهاية مرافعته، وختام دفاعه  التي يبديها كل خ�سم يف  بالطلبات اخلتامية  الفقهاء هي 
ودفوعه، وحجز الدعوى للحكم فيها، اأو بالطلبات اخلتامية التي يبديها اأي خ�سم اإذا 
ما �سمحت املحكمة بتقدمي دفاعهما بعد حجز الدعوى للحكم منها، وهو ما ا�سطلح 
عليه بالتكييف الق�سائي املمتد اإلى ما بعد حجز الدعوى للحكم منها يف فرتة الت�رشيح 

بتبادل املذكرات فيها)7)).
27- وهذا ما جرى عليه ق�ساء املحكمة الحتادية العليا، اأن العربة يف التكييف هي 

بالطلبات اخلتامية، فقالت:
• ال�سليم، يف 	 القانوين  التكييف  الدعوى،  تكييف  املو�سوع  التزام حمكمة  اإن 

�سوء فهمها ال�سحيح لواقع الدعوى، والطلبات اخلتامية املقدمة فيها)))).
)6))  �لطعن 9)) ل�سنة 000) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 0) دي�سمرب 000).

)7))  �إن حجز �لدعوى للحكم يقطع �سلة �خل�سوم بها، �إل بالقدر �لذي ت�سرح به �حلكمة مبذكر�ت )�لطعن 4)) 
�لعليا، جل�سة )) فرب�ير 7)9)). وجاء يف )�لفو�كه �لبدرية، �ص44)):  ل�سنة ) مدين، �ملحكمة �لحتادية 
)�لقا�سي ل يق�سي مبا مل يطلبه �خل�سوم.). لكن �لقا�سي يف بع�ص �لأحيان، يتدخل لإعمال تكييف يتعلق 
بالنظام �لعام، ولو خالف طلبات �خل�سوم، ما د�م يف حدود �سبب �لدعوى، فاإذ� كان �لعقد باطال، وطلب 

�خل�سم �لق�ساء له بالز�م خ�سمه �لآخر بتنفيذ �لعقد، فيجب على �لقا�سي �حلكم ببطالن �لعقد.
))))  �لطعن 347 ل�سنة 9) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )3 مايو )99).
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التي  طلباته  بتحديد  الدعوى،  واقع  بنيان  يحدد  الذي  هو  املدعي  كان  واإذا   -28
يتعني على املحكمة الف�سل فيها، وله ال�سيادة عليها من حيث الأ�سل، ير�سم للمحكمة 
اأدلة  فيها من  يقدمه  يديها من واقعات خمتلطة، وما  يلقيه بني  مبا  واإطارها،  حدودها، 
وم�ستندات، لإثبات الواقع حمل الطلبات يف الدعوى، فاإن املحكمة لها ال�سلطان التام 
يف تكييف الدعوى، وفهم الواقع، وهي الأداة ال�سخ�سية يف التكييف، ومن ثم فاإنها 
تنفرد بالتكييف الق�سائي، ولها ال�سلطان عليه، ول ي�ساركها اخل�سمان فيه، اإذ ما يطلقه 
اخل�سمان من األفاظ وعبارات على طلباتهم يف الدعوى، وما يحلون به واقعاتهم من 
وم�رشوع  اجتهادية،  اآراء  هي  واإمنا  للمحكمة،  ملزما  تكييفا  تعد  ل  �رشعية،  اأو�ساف 
تكييف يقرتحه اخل�سم، وللمحكمة اأن تطرحه ظهرياً، وترده، وتنقده، وتلتفت عنه، اإذ 
هي املخت�سة بالتكييف، واملهيمنة على الو�سف، ل تتقيد باآراء اخل�سمني، واجتهاداتهما، 
اأن تتنازل عن هذا الخت�سا�س للخ�سمني لكون التكييف من  واأقوالهما، ولي�س لهما 

الأحكام التكليفية التي توجب على املحكمة اإعماله على واقع الدعوى.
29- ومل يخرج ق�ساء املحكمة الحتادية العليا عن هذه املعاين الفقهية، بل اإنه هو 

الذي اأر�سى هذه املبادئ و�سار عليها الفقه، فقد ق�ست على:
• اأنه من الأ�سول املقررة، اأن املدعي هو الذي يحدد نطاق اخل�سومة يف الدعوى 	

من حيث الأ�سخا�س واملو�سوع وال�سبب، ول يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها 
اأن تخرج عن هذا النطاق، واإنه ولئن كان ملحكمة املو�سوع اأن تكيف الدعوى 
مقيدة يف ذلك  فاإنها  ال�سحيح،  تنزل عليها و�سفها  واأن  وقائعها،  تتبينه من  مبا 

بالوقائع والطلبات املعرو�سة عليها)9)).
• اأنه من الأ�سول املقررة، اأن املدعي هو الذي يحدد نطاق اخل�سومة يف الدعوى، 	

)9))  �لطعن 4)4 ل�سنة 9) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6) �أكتوبر 999).
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من حيث مو�سوعها، و�سببها، واأ�سخا�س املدعى عليهم، ول يجوز للمحكمة 
تكييف  تلتزم  كانت  واإن  واأن��ه  النطاق،  هذا  عن  تخرج  اأن  نف�سها  تلقاء  من 
الدعوى، التكييف القانوين ال�سحيح دون التقيد بطلبات اخل�سوم فيها، فاإنها 
ملزمة باأن ل تغري �سبب الدعوى، والأ�سا�س الذي قامت عليه، واأن تلتزم ذات 
التي ي�ستمد منها املدعي حقه يف الطلب فيها، واأن تق�رش بحثها على  الواقعة 

ال�سبب الذي اأقيمت عليه الدعوى)30).
30- لكن هذا الخت�سا�س الأ�سيل للمحكمة يف تكييف الدعوى، ل مينع املدعي 
ول  ي�ساء،  مبا  وو�سفها  دعواه،  تكييف  يف  اجتهادياً،  وقوًل  فقهياً،  راأيا  يبدي  اأن  من 
التو�سيف،  هذا  وزيف  التكييف،  هذا  يك�سف خطاأ  اأن  من  عليه  املدعى  على  يحجر 
اأم مدعى  �سواء مدعياً  تقرير اخل�سم،  فاإن  م�ساد، وعليه،  معاك�س، وو�سف  بتكييف 
عليه يف طلباته، الأو�ساف املوؤثرة يف التكييف الق�سائي، يعترب عماًل مهما فيه، لكنه غري 

ملزم للقا�سي.
31- وحتى تتو�سل املحكمة اإلى هذا التكييف امللزم، وتتعقله، وتعمله، ل بد لها 
اأن تبا�رش ن�ساطاً ق�سائًيا، وحتتفل به، و�سيلته الفنية: القيا�س، والذي يتكون من مقدمة 
منها،  النزاع  ليح�سم  القا�سي  على  عر�ست  التي  الواقعات  جمموع  وهي  �سغرى، 
والتي فهمها مما قدمه اخل�سمان من اأدلة وبينات، ومن مقدمة كربى، وهو احلكم ال�رشعي 
من فر�س للواقعة وحلها، ثم نتيجة لزمة، وهي تطبيق احلكم ال�رشعي على الواقعة 

باإعمال التطابق بني عن�رش الواقع وعن�رش ال�رشع، و�سهرهما معاً.
32- وهذا الن�ضاط الذي حتتفل به املحكمة، لت�ضل اإلى التكييف الق�ضائي ال�ضحيح، 
يبداأ  الق�سائي،  التكييف  باآداب  ي�سح و�سفها  وله طريقة حمددة،  مير مبراحل عديدة، 

)30)  �لطعن 76) ل�سنة )) مدين �سرعي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3) يناير )00).
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لطلباتهم  له، وحتديد اخل�سمني  القا�سي  الواقع من اخل�سمني، و�سماع  مبرحلة عر�س 
اخلتامية، ثم تاأتي بعد ذلك، مرحلة مهمة، وهي مرحلة تفهم الواقع، بت�سفية الواقع غري 
املنتج، والتحقق من وجوده بالأدلة املنتجة، التي توجب التزاما على اخل�سمني تقدميها 
ال�رشعي  التو�سيف  واإ�سباغ  بتكييفه،  الواقع  لتنقيح  الثالثة،  املرحلة  وتاأتي  للقا�سي، 
اأي  تاأتي املرحلة الأخرية، وهي مرحلة تفهم الواجب يف الواقع،  ال�سحيح عليه، ثم 

تطبيق حكم ال�رشع.
33- وهذا ما خل�سه الفقيه املالكي )ابن خلدون(، اإذ اأوجب على القا�سي، اأن يتاأنى 
على املدعي حتى يذكر ما عنده كله، ويتفهمه حتى يعلم قطعاً مراده، ثم ي�ساأل املدعى 
عليه رافقا به، متاأنياً عليه، حتى يذكر جميع ما عنده، ويتفهمه جهده، ثم ي�ستجلى احلال 
الواقعة  اإي�ساح، واإذا ت�سور  ا�ستجالء، واأ�سد  باأح�سن  بواقعتهما،  العامل  منهما، ومن 
فاإذا و�سحت  اتفقا عليه، وما اختلفا فيه،  كال�سم�س، لي�س دونها �سحاب فيميز بني ما 
الواقعة جيدا، فلي�ستح�رش حكم تلك الواقعة بالنقل ال�رشيح، اأو بذل اجلهد يف اإدراك 
احلق من اأهل الجتهاد بطرقه املعتربة، ثم ينقح الواقعة، باأخذ ما يتعني اعتباره، واإلغاء 
ما ل بد له يف احلكم بحذفه، ثم يطبق احلكم العدل على ما ينقح له، فاإذا و�سح اأنه طبقه 
�سواء، كرر النظر، والتاأمل، والفح�س، حتى يتبني ذلك له كال�سم�س امل�سيئة، فاإذا مل 

يتبق مرية البتة، حكم واألزم))3).
34- كما اأوجب القا�سي املالكي )ابن املنا�سف( ذلك، فقال: )ويجب على القا�سي 
اإذا جل�س اإليه اخل�سمان اأن ي�سغي اإليهما، ويقبل بجميع جوارحه، وفهمه عليهما، حتى 
يفي مقالته، كل واحد منهما، وي�ستويف �سماع حجته، وي�ستنفد ما عنده، فاإن مل تكن له 
حجة ق�سى على ا�ستخارة اهلل تعالى. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اإذا جل�س بني 

))3)  مزيل �ملالم، �ص)))، وما ب.
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يديك اخل�سمان فال تق�س حتى ت�سمع كالم الآخر، كما �سمعت من الأول، فاإنه اأحرى 
اأن يتبني لك الق�ساء، )رواه اأبو داود())3)(..

عند  هو  وتتعقله،  املحكمة،  تعمله  الذي  الق�سائي  التكييف  هذا  وقت  ويكون   -35
الف�سل يف طلبات اخل�سمني، بعد انتهائها من �سماع املرافعة، واإبداء اخل�سمني لدفوعهما، 
ودفاعهما، وتقدمي اأدلتهما، وحتبري بيناتهما، وتو�سيح م�ستنداتهما، اإذ يجب على املحكمة 

اأن ت�سبغ هذا الو�سف ال�سحيح على الطلبات املعرو�سة عليها يف الدعوى.

)ثالثــــًا(
يف اإعمال التكييف الق�شائي

)تقعيد مبادئه، وتاأطري قو�عده(

36- اإذا كان الهواء واملاء �رشوريني للحياة، ولزمني متالزمني للنف�س، فاإن التكييف 
حتيا  اأن  ميكن  ل  الإن�سانية،  للنف�س  وكاملاء  الب�رشية،  للحياة  كالهواء  للدعوى  الق�سائي 
يف  باخلطاأ  واأعله  مقتل،  يف  الق�سائي  احلكم  اأ�سيب  واإل  عنه،  تنف�سل  اأو  دونه،  الدعوى 
ال�رشع وتطبيقه، وعليه كان من املحتم لإعمال التكييف الق�سائي من �رشورة وجود قواعد 
منهجية، ومبادئ منطقية، واأ�س�س تطبيقية، تعني القا�سي يف الدعوى، حتى ل يكون القا�سي 
بال هاد يقوده، اأو �سالك ي�سري به، اأو �سائق يهديه، تتالطم به طلبات اخل�سمني، ودفوعهما، 
واأدلتهما، وبيناتهما، تخرجه من م�ساره ال�سليم، وطريقه القومي، ومادته الوا�سحة، و�رشعه 
املنري، دون اأن ي�سل اإلى عنوان احلقيقة فيها، اأي يفهم واقعها، ويفهم الواجب يف واقعها.

))3)  تنبيه �حلكام على ماآخذ �لأحكام، �ص97).
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الدعوى  اأن ي�سف  عليه  القا�سي يجب  اأن  الق�سائي،  التكييف  قواعد  واأول   -37
التي تعر�س عليه و�سفاً �سحيحاً � وي�سبغ التكييف ال�سليم عليها، وهو ينفرد بالتكييف 
الأحكام  من  لأنه  و�سلطانه،  اخت�سا�سه  من  هو  اإذ  اخل�سوم،  فيه  ي�ساركه  ل  الق�سائي 

التكليفية التي توجب على املحكمة اإعمال التكييف.
38- وقد �ساير ق�ساء املحكمة الحتادية العليا هذا الوجوب، واأوجب على القا�سي 

اإعمال الو�سف من تلقاء نف�سه، فقد ق�سى على:
• احلق، 	 و�سفها  الدعوى  باإعطاء  ملزمة  املو�سوع  حمكمة  اأن  املقرر،  من  اأن��ه 

واإ�سباغ التكييف ال�سحيح، دون تقيد بتكييف اخل�سمني لها، يف حدود �سبب 
الدعوى، والعربة يف ذلك بحقيقة املق�سود من الطلبات املقدمة فيها، ل بالألفاظ 
التي �سيغت منها هذه الطلبات، اإذ حقيقة الت�رشف لي�س حوالة، واإمنا هو حق 

ا�ستغالل الأر�س)33).
• احلق، 	 و�سفها  الدعوى  باإعطاء  ملزمة  املو�سوع  حمكمة  اأن  املقرر،  من  اأن��ه 

التي  بالألفاظ  ل  الطلبات  من  باملق�سود  ذلك  يف  والعربة  ال�سحيح،  وتكييفها 
�سيغت بها، ول بتكييف اخل�سوم لها)34).

• اأنه من املقرر، اأن تكييف اخل�سوم للدعوى ل يقيد املحكمة، ول مينعها من فهم 	
الدعوى على حقيقتها، واإعطائها التكييف ال�سحيح مبا تتبينه من وقائعها، ومن 

تطبيق القانون عليها))3).

)33)  �لطعن 60) ل�سنة 6 مدين، �لحتادية �لحتادية �لعليا، جل�سة )) يونيو ))9)
 (0 ل�سنة  �لطعن 34)  �أبريل 996)،   (6 �لعليا، جل�سة  �لحتادية  �ملحكمة  ل�سنة 7) مدين،  �لطعن 346    (34(
مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 4 �أكتوبر 000)، �لطعن )0) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية 

�لعليا، جل�سة )) دي�سمرب 004).
))3)  �لطعن )37 و439 ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) �أكتوبر 997)، �لطعن 77) ل�سنة 

)) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) نوفمرب 000).
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• اأنه من املقرر، اأن تكييف الدعوى تكييفا قانونيا �سحيحا، يقع على عاتق املحكمة 	
دون اعتداد بتكييف اخل�سوم لها)36).

• نية 	 وتفهم  العقود  تف�سري  ف��ي  ال�سلطة  املو�سوع  ملحكمة  اأن  املقرر،  من  اأن��ه 
املتعاقدين، ال�ضتنباط حقيقة الواقع منها، دون رقابة من املحكمة العليا متى كان 
ق�ساوؤها يف ذلك يقوم على اأ�سباب �سائغة، ومتى تبينت حمكمة املو�سوع اإرادة 
ال�سحيح  القانوين  التكييف  اإ�سباغ  واجبها  من  فاإن  حقيقتها،  على  املتعاقدين 
اإذ حقيقة الت�رشف كفالة  على العقد دون تقيد مبا خلعه العاقدان من و�سف، 

ولي�س اإنابة)37).
• اأنه من املقرر، اأن العربة يف تكييف الت�رشف مو�سوع التداعي، يكون بحقيقة 	

الواقع، ولي�س بالتكييف الذي ي�سبغه عليه اخل�سوم، وتلتزم حمكمة املو�سوع 
ال�سحيح  القانوين  التكييف  الدعوى،  املعرو�س يف  الت�رشف  ت�سفي على  اأن 
غري معتدة بو�سف اخل�سوم، ثم تق�سي يف النزاع على هدي ما تراه �سواباً، 
منها  ذلك  يعد  ول  ونفاذه،  الت�رشف  بطلب �سحة  املدعي  ولو خالف و�سف 
تغيرياً ل�سبب الدعوى، الذي ل متلكه من تلقاء نف�سها، بل هو تكييف للت�رشف 
املعرو�س ف�ي النزاع، والذي يقع على كاهلها عبء الإدلء بكلمة الف�سل يف 
م�سائل القانون التي حتكم هذا الت�رشف، ومن ثم فاإن على حمكمة املو�سوع 
اإذا عر�س عليها ت�رشف هو يف حقيقته و�سية، اأن تتق�سى الأحكام املو�سوعية 

)36)  �لطعن 03) و)4) ل�سنة 4) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) فرب�ير 993)، �لطعن 46) ل�سنة 
6 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3) نوفمرب ))9).

ل�سنة 7 مدين،  �لطعن )0)  يونيو 4)9)،  �لعليا، جل�سة 3)  �ملحكمة �لحتادية  ل�سنة 6 مدين،  �لطعن 6)    (37(
�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) دي�سمرب ))9)، �لطعن 30) ل�سنة 7 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، 
جل�سة 4) مايو 6)9)، �لطعن 99) ل�سنة 3) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3 مار�ص 004)، ر: متييز 

�لبيع عن �لقر�ص، معياره. �لطعن 6)3 ل�سنة 3) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 9) �أكتوبر 004).
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املقررة يف ال�رشيعة الإ�سالمية ب�ساأن الو�سية، والقدر الذي يجوز الإي�ساء به، 
بالقدر اجلائز �رشعاً يف الرتكة،  بنفاذها  فاإذا ما ثبت لها �سحة الو�سية، تق�سي 
اأن ت�ستظهر عنا�رش الرتكة التي خلفها املورث، وتعنى  وذلك ل يكون اإل بعد 
البيان لزم  هذا  لأن   ، مدينة  اأو غري  للغري  بديون  كانت حمملة  اإذا  ما  ببحث 

للتعرف على القدر الذي تخرج منه الو�سية))3).
• اأنه من املقرر، اأن ملحكمة املو�ضوع ال�ضلطة التامة يف تف�ضري العقود وال�رشوط 	

بجميع  ذلك  يف  م�ستعينة  املتعاقدين،  مبق�سود  اأوفى  تراه  مبا  عليها،  املختلف 
اأحوال الدعوى ومالب�ساتها، دون رقابة املحكمة العليا، مادامت مل تخرج يف 
ومتى  لعباراته،  الظاهر  املعنى  عرب  املتعاقدين  نية  وا�ستظهار  للعقد،  تف�سريها 
تبينت حمكمة املو�سوع اإرادة املتعاقدين، فاإن واجبها اإ�سباغ التكييف القانوين 
ال�سحيح على العقد، دون تقيد مبا اأ�سبغه عليه العاقدان من و�سف، وللمحكمة 
العليا مراقبتها يف هذا التكييف باعتبار اأن اإنزال حكم القانون على العقد، هو 
م�ساألة قانونية تخ�سع لرقابتها، وملا كان ذلك، واإذ خل�س احلكم املطعون فيه اإلى 
اأن الت�رشف يف حقيقته ملكية موؤ�س�سة تارية فردية ولي�س �رشاكة، فاإنه اأ�ساب 

حكم ال�رشع)39).
• احلق، 	 و�سفها  الدعوى  باإعطاء  ملزمة  املو�سوع  حمكمة  اأن  املقرر،  من  اأن��ه 

ي�سبغه  الذي  بالو�سف  ذلك  يف  تتقيد  اأن  دون  ال�سحيح،  القانوين  وتكييفها 
اخل�سوم عليها، واإذ ح�سل احلكم املطعون فيه مبا له من �سلطة يف فهم الواقع يف 
الدعوى، اأن حيازة الطاعن للعقار مو�سوع النزاع ل ت�ستند اإلى عقد الإيجار 
اأو م�سوغ يقره ال�رشع، ورتب على ذلك، قوله اأن الدعوى مطالبة بالتعوي�س 

))3)  �لطعن 4)) ل�سنة 6 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لحتادية �لعليا، جل�سة 6)/0)/))9).
)39)  �لطعن )) ل�سنة 6 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 9) مايو ))9).
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مالكها  للعني، وحرمان  الطاعن  اغت�ساب  املتمثل يف  ال�سار  الفعل  يقوم على 
املعرف املطعون عليه من ا�ستغاللها والنتفاع بها، فاإنه يكون قد التزم �سحيح 

القانون)40).
• اأنه يتعني على حمكمة املو�سوع اإعطاء الدعوى و�سفها احلق، 	 اأنه من املقرر، 

املطلوب  بحقيقة  هو  الدعوى  تكييف  يف  والعربة  ال�سليم،  القانوين  وتكييفها 
منها، وال�سبب القانوين الذي ت�ستند اإليه، وتكييف املدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً 
ل تنطبق على واقعتها التي ذكرها ب�سحيفة الدعوى وبدفاعه، ل يقيد القا�سي، 

ول متنعه من تكييف الدعوى تكييفاً قانونياً �سحيحا))4).
• احلكم 	 نف�سها  تلقاء  من  تتق�سى  اأن  املو�سوع  حمكمة  على  اأن  املقرر،  من  اأنه 

القانوين ال�سحيح املنطبق على العالقة بني طريف دعوى التعوي�س، واأن تنزله 
اأو الو�سف الذي ي�سبغه  بالتكييف  على الواقعة املعرو�سة عليها، دون اعتداد 
اأو  الدعوى،  ل�سبب  تغيريا  منها  ذلك  يعد  ول  العالقة،  تلك  على  اخل�سوم 

مو�سوعها))4).
39- كما جرى ق�ساء حمكمة التمييز بدبي على هذه املعاين فقد ق�ست على:

• ال�سحيح 	 الأ�سا�س  حتدد  اأن  املو�سوع،  حمكمة  على  يتعني  اأنه  املقرر،  من  اأنه 
للطلبات يف الدعوى، وان تتق�سى حكم القانون املنطبق على التكييف ال�سحيح 

لهذه الطلبات)43).

)40)  �لطعن )) ل�سنة 6 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3) مايو ))9).
))4)  �لطعن 7)6 ل�سنة 003) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 6 يونيو 004)، �لطعن ))) ل�سنة )99) حقوق، 
حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) نوفمرب )99)، �لطعن7)6 ل�سنة 003) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 6 

يونيو 004)، �لطعن )4 ل�سنة 004) مدين، حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) �أكتوبر 004).
))4)  �لطعن )7) ل�سنة 6) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6 دي�سمرب 994).

)43)  �لطعن )4) و66) ل�سنة 003) عمايل، حمكمة متييز دبي، جل�سة )) فرب�ير 004).
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فاإن و�سف اخل�سمني لطلباتهما املعرو�سة على املحكمة، ل يلزم املحكمة  40- وعليه، 
يف �سيء، واإمنا هو م�رشوع اقرتاح من اخل�سمني غري ملزم، بالتكييف الق�سائي لطلباتهما، اإذ 
اخل�سمان هما �سيدا الواقعات، وهما اللذان يحددان واقعاتهما، وحتديد الواقعة اتاها لتحديد 
التكييف، ومدخل لبيان التو�سيف الق�سائي ال�سحيح، وعمل موؤثر فيه، لكن التكييف نف�سه 
واإمنا هو  القا�سي،  يلزم  الدعوى، ل  وبيانه يف  القا�سي، وذكره من اخل�سمني،  به  يخت�س 

راأي، يحد القا�سي يف ذلك، حياده الق�سائي، و�سيادة اخل�سمني على واقعاتهما.
فقد  العليا،  الحتادية  املحكمة  ق�ساء  عليه  ا�ستقر  املقرر،  الفقهي  املعنى  وهذا   -41

ق�ست على:
• لقا�سي 	 ف��اإن  ي��راه،  ح�سبما  دع��واه  يكيف  اأن  يف  احلق  للمدعي  كان  واإن  اإن��ه 

املو�سوع األ يتقيد بهذا التكييف، واإمنا ينبغي اأن يتق�سى بالبحث والتمحي�س، 
الدعوى  على  وي�سفي  ب�ساأنه،  املتداعى  للحق  ال�سحيح  القانوين  التكييف 

و�سفها احلق)44).
• وال�رشوط 	 العقود  �ضيغ  تف�ضري  يف  ال�ضلطة  املو�ضوع  ملحكمة  املقرر،  من  اأنه 

املتعاقدين،  نية  وتفهم  املتعاقدين،  مبق�سود  اأوف��ى  ت��راه  مبا  عليها،  املختلف 
وحت�ضيل املعنى الذي ق�ضداه ال�ضتنباط حقيقة الواقع، وذلك متى ا�ضتندت اإلى 
اأ�سباب �سائغة � واأدلة مقبولة، واأن العربة يف ذلك هي بو�سوح الإرادة ل اللفظ، 
واأنه متى تبينت اإرادة املتعاقدين على حقيقتها، فاإن من واجبها اإ�سباغ التكييف 

القانوين ال�سحيح دون تقيد مبا اأ�سفاه عليه املتعاقدان من و�سف))4).
)44)  �لطعن )7) ل�سنة ) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) �أبريل 7)9).

))4)  �لطعن 3) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 4) �أبريل 994)، �لطعن )7) ل�سنة 6) مدين، 
�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6 دي�سمرب 994)، �لطعن ))4 ل�سنة 0) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، 
�أكتوبر 000)،  �لعليا، جل�سة ))  �ملحكمة �لحتادية  ل�سنة 0) مدين،  �لطعن 73)  �أبريل 000)،   4 جل�سة 

�لطعن ))) ل�سنة 3) مدين �سرعي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) يونيو 003).
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• اأنه من املقرر، اأن ملحكمة املو�سوع �سلطة تكييف الدعوى، واإعطائها الو�سف 	
القانوين ال�سحيح، دون تقيد بتكييف اخل�سوم لها)46).

• اأنه من املقرر، اأن على املحكمة اأن تعمل التكييف ال�سحيح لوقائع الدعوى دون 	
التزام منها مبا قد ي�سفه اخل�سوم من تكييف، على دعواهم، بناء على �سلطتها 

يف فهم هذا الواقع، وتقدير الأدلة فيها)47).
• اأنه من املقرر، اأن تكييف املدعي لدعواه تكييفا خاطئا، ل ينطبق على واقعتها 	

التي ذكرها يف �سحيفتها، ل يقيد القا�سي، ول مينعه من اإعطاء الدعوى و�سفها 
احلق، وتكييفها القانوين ال�سحيح))4).

• يقيد املحكمة يف 	 الأ�سلي، ل  اأن خطاأ اخل�سم يف و�سف طلبه  املقرر،  اأنه من 
تكييفها له التكييف ال�سحيح ما دام اأن مو�سوعه، ونطاق اخل�سومة، ظل على 

حاله)49).
• اأنه من املقرر، اأنه يتعني على حمكمة املو�سوع اأن ل تتقيد يف تكييف الطلبات 	

تتبينه  الذي  ال�سحيح  التكييف  تلتزم  واإمنا  بو�سف اخل�سوم،  املعرو�سة عليها 
يثبت  ما  القانون على  لتنزل حكم  عليه،  ينطبق  اأنه  وترى  الدعوى،  واقع  من 
لديها، اأنه هو التكييف ال�سحيح وفق طلبات اخل�سوم، واأن العربة يف بيان هذه 
الطلبات، بحقيقة املق�سود منها، دون اعتداد بالعبارات التي �سيغت بها، باعتبار 

)46)  �لطعن 43) ل�سنة 7) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )4 مار�ص 996)، �لطعن ))) ل�سنة 9) مدين، 
�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 7) �أكتوبر 999)، �لطعن 44) ل�سنة 0) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 
4 �أبريل 000)، �لطعن 0)4 ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 7) مار�ص )00)، �لطعن 644 ل�سنة 
)) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6) نوفمرب )00)، �لطعن 437 ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية 

�لعليا، جل�سة )) يونيو 003)، �لطعن 3)7 ل�سنة 3) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) يناير 004).
)47)  �لطعن )7) ل�سنة 9) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) مار�ص 999).
))4)  �لطعن 0) ل�سنة 0) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) دي�سمرب 999).

)49)  �لطعن ))) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 9) مايو )00).
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اإ�سداره  القا�سي  من  املدعي  يطلب  الذي  القرار  هو  الدعوى  يف  الطلب  اأن 
حماية للحق، اأو املركز القانوين الذي ي�ستهدفه)0)).

42- كما اطرد ق�ساء املحكمة الحتادية العليا – الدائرة اجلزائية، على اأن تكييف النيابة 
العامة للجرمية، حداً اأو تعزيراً، ل يقيد املحكمة يف �سيء، بل يتعني عليها اأن تعطي واقعة 

اجلرمية تكييفها ال�سليم، واأن ت�سبغ عليها الو�سف ال�سحيح، فقد ق�ست على:
• اأن حمكمة املو�سوع غري مقيدة بالو�سف الذي ترفع به الدعوى، ومن حقها رد 	

الواقعة بعد متحي�سها اإلى الو�سف القانوين ال�سحيح، دون لفت نظر الدفاع، 
اأ�سا�سا  اتخذت  التي  بذاتها  هي  الإحالة،  باأمر  املبينة  املادية  الواقعة  دامت  ما 

للو�سف اجلديد)))).
• به الدعوى، ومن حقها رد 	 بالو�سف الذي ترفع  اأن حمكمة املو�سوع غري مقيدة 

الدفاع، ما  القانوين ال�سحيح دون لفت نظر  اإلى الو�سف  الواقعة بعد متحي�سها 
دامت الواقعة املادية املبينة باأمر الإحالة، هي بذاتها التي اتخذت اأ�سا�سا للو�سف 
اجلديد، وملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون قد خل�س اإلى اأن جرائم اخلطف والقتل 
والغت�ساب، الواردة باأمر الإحالة، ت�سكل كلها جرمية واحدة، وتنطوي كلها حتت 
حد احلرابة، وعاقب عنها بعقوبة واحدة، دون اأن يخرج عن الوقائع املادية بقرار 
للمتهمني،  امل�سندة  الوقائع  عن  تختلف  اأخرى،  وقائع  اإليها  ي�سف  ومل  التهام، 
ل�سيما، واأن النيابة العامة طلبت بقرار التهام تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، 

التي تعترب اجلرائم الواردة بقرار التهام مندرجة يف جرمية احلرابة احلدية)))).

)0))  �لطعن 7)) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 7) يناير )00).
))))  �لطعن 76 و)) ل�سنة 4) جز�ئي �سرعي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) دي�سمرب 993)، و�لطعن 43) 
و47) ل�سنة )) جز�ئي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6) دي�سمرب 993)، و�لطعن 0) ل�سنة )) جز�ئي، 

�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) يناير 994).
))))  �لطعن )6 و69 ل�سنة 4) جز�ئي �سرعي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 30 يناير 993).
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• اأنه من املقرر، اأن املحكمة ل تتقيد بالو�سف القانوين الذي ت�سبغه النيابة العامة 	
على الفعل امل�سند اإلى املتهم، لأن هذا الو�سف لي�س نهائيا بطبيعته، ولي�س من 
�ساأنه اأن مينع املحكمة من تعديله، متى راأت اأن ترد الواقعة بعد متحي�سها اإلى 
تقدم، وكانت  ما  الواقعة، وملا كان  انطباقه على  ترى  الذي  القانوين  الو�سف 
ا�ستخل�سها  التي  بذاتها  هي  باجلل�سة،  واملعرو�سة  الإحالة،  باأمر  املبينة  الواقعة 
احلكم، غري اأن املحكمة ترى تعديل الو�سف القانوين با�ستبعاد نية القتل دون اأن 

يت�سمن ذلك اإ�سناد واقعة، اأو عنا�رش جديدة)3)).
43- كما ا�ستقر هذا املعنى الفقهي عند ق�ساة حمكمة التمييز بدبي، فقد ق�ست على:

• اأن العربة يف تكييف الدعوى، لي�س مبا ي�سفها بها اخل�سوم، بل مبا تتبينه املحكمة من 	
وقائع الدعوى، ومن تطبيق القانون عليها، واإعطائها و�سفها احلق، وتكييفها القانوين 
ال�سحيح، ول يعد ذلك تغيريا منها ل�سبب الدعوى الذي ل متلكه من تلقاء نف�سها)4)).

• اأنه من املقرر، اأن للمدعي احلق يف اأن يكيف دعواه �سواء من جهة ال�سكل اأو 	
من جهة املو�سوع، ح�سبما يرى، اإل اأن املحكمة ل تتقيد بتكييف املدعي للحق 
الذي يطالب به، ويتعني عليها من تلقاء نف�سها، اأن حتدد التكييف القانوين، ول 

يعد ذلك منها تغيريا ل�سبب الدعوى اأو مو�سوعها)))).
• اأنه من املقرر، اأن حمكمة املو�سوع ل تتقيد يف تكييف الدعوى بو�سف اخل�سوم 	

لها، واإمنا تلتزم التكييف ال�سحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى، وترى اأنه ينطبق 
عليها، لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها اأنه هو التكييف ال�سحيح)6)).

)3))  �لطعن 0) ل�سنة 6 جز�ئي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) مايو 6)9).
)4))  �لطعن )) ل�سنة 990) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة )) دي�سمرب 990).

))))  �لطعن 6) ل�سنة 000) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 3) �أبريل 000).
)6))  �لطعن )4) و9)) ل�سنة )00) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 7) يونيو )00)، �لطعن ))3 ل�سنة )00) 

حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 9 دي�سمرب )00).
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• اأنه يتعني على حمكمة املو�سوع اإعطاء الدعوى و�سفها احلق، 	 اأنه من املقرر، 
فيها،  املطلوب  حقيقة  من  تتبينه  ملا  وفقا  ال�سليم،  القانوين  التكييف  وتكييفها 
وال�سبب الذي تقوم عليه، وهي ل تتقيد بتكييف املدعي للحق الذي يطالب به، 

واإمنا تتولى من تلقاء نف�سها، اإ�سفاء التكييف القانوين ال�سحيح للدعوى)7)).
• احلق، 	 و�سفها  الدعوى،  اإعطاء  تلتزم  املو�سوع  حمكمة  اأن  املقرر،  من  اأنه 

وتكييفها القانوين ال�سليم، واأن العربة يف تكييف الدعوى هي بحقيقة املطلوب 
فيها، وال�سبب القانوين لها، فال تتقيد املحكمة بتكييف اخل�سوم للدعوى تكييفا 

خاطئا ل ينطبق على الواقعة)))).
للواقعة  ال�ساهد  تكييف  فاإن  للمحكمة،  ملزم  اخل�سمني غري  تكييف  كان  واإذ   -44
التي ي�سهد عليها غري ملزم كذلك للمحكمة، اإذ اإن ال�ساهد �سفري الواقعة ينقلها للقا�سي 
كيفما حدثت، وي�سورها للقا�سي كيفما وقعت طبق الأ�سل، بناء على �سهادته للواقعة، 
اإذ املقرر، اأن الف�سل يف التكييف الق�سائي من �سميم اخت�سا�س املحكمة، ول يجوز لها 
اأن ترتكه لل�سهود، بيد اأن للمحكمة اأن ت�ستاأن�س ب�سهادة ال�ساه�د، ونقله للواقعة، كعن�رش 

من عنا�رش الف�سل يف م�ساألة التكييف، بتحققها من الواقعات املادية، وتثبتها منه)9)).
عند  اخل�سمني  طلبات  بتكييف  املحكمة  تقوم  اأن  العام،  الأ�سل  واإن  هذا،   -45
اإ�سدار احلكم الق�سائي ال�ذي يف�سل يف اخل�سومة الق�سائية، لكنها يف بع�س الأحيان 
تدفعها ال�رشورة اإلى التبكري يف تكييف الدعوى، وذلك اإذا تنازع اخل�سمان يف تكييف 
الطلب املعرو�س عليها حمل الدعوى، اأو كانت هناك م�ساألة اأولية، يتعني على املحكمة 
الت�سدي للف�سل فيها، واإ�سباغ التكييف ال�سليم عليها، وذلك للف�سل يف امل�ساألة املتفرعة 
)7))  �لطعن )9) ل�سنة 003) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) يونيو 003)، �لطعن 36 ل�سنة 004) جتاري، 

حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) �أكتوبر 004).
))))  �لطعن )4 ل�سنة 004) مدين، حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) �أكتوبر 004).

)9))  تو�سيف �لأق�سية، عبد�هلل خنني، ج)، �ص7)4.
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عن امل�سالة الأولية، اأو حدث نزاع بني اخل�سمني يف اخت�سا�س املحكمة، وهذا التبكري 
يلزم اخل�سمني واملحكمة، ول يجوز الرجوع عنه، اأو امل�سا�س به اأو تعديله، اأو نق�سه، 

لأنه ق�ساء فا�سل يف اخل�سومة، يحوز حجية الأمر املق�سي فيه.
46- هذا، واإن من القواعد الفقهية الق�سائية، التقيد ب�سبب الدعوى عند تكييفها، 
اإذ اإن قا�سي الدعوى ملزم يف كل الأحوال، باإعطائها و�سفها احلق، واإ�سباغ التو�سيف 
الق�سائي ال�سليم عليها، ولو مل يطلب اإليه اأي من اخل�سوم ذلك، ودون اأن يتقيد بتكييف 
اخل�سمني لها، لكن هذا التكييف مقيد بعدم تاوز املحكمة ل�سبب الدعوى، ودون اأن 
ت�سيف اإليها واقعات جديدة، ويق�سد ب�سبب الدعوى، الواقعات ال�رشعية التي تتكون 

من جمموع احلوادث والأحوال التي ي�سوقها اخل�سم لتاأكيد حقه فيما يطالب به)60).
47- وقد بينت املحكمة الحتادية العليا وجوب تقيد حمكمة املو�سوع عند تكييفها 

الطلبات اخلتامية ب�سبب الدعوى، فق�ست على:
• احلق، 	 الدعوى، و�سفها  اإعطاء  عاتقها واجب  يقع على  املو�سوع  اأن حمكمة 

التكييف  الدعوى  ت�سفي على  اإذ  ال�سحيح، وهي  القانوين  التكييف  وتكييفها 
ال�سليم، ل متلك تغيري �سببها، بل ينبغي عليها اللتزام بالأ�سا�س القانوين الذي 

اأقيمت عليه الدعوى))6).
• اأنه من املقرر، اأن العربة يف تكييف الدعوى هي بحقيقة املطلوب فيها، ب�رشف 	

حددها  التي  بالطلبات  التقيد  ب�رشط  بها،  �ضيغت  التي  العبارات  عن  النظر 
اخل�سوم، و�سبب الدعوى))6).

)60)  جاء يف �ل�سرح �ل�سغري )ويبني يف دعوى �ملال �ل�سبب: كالقر�ص، و�لبيع، و�لنكاح، و�لغ�سب، و�ل�سرقة، و�أل 
يبني �ل�سبب، �ساأله �حلاكم عنه، �أي عن �ل�سبب وجوبا.) )�ل�سرح �ل�سغري على �أقرب �مل�سالك �إلى مذهب 

�لإمام مالك، للدردير، ج4، �ص09)).
))6)  �لطعن )) ل�سنة ) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )3 دي�سمرب 6)9)، �لطعن )3) ل�سنة )) مدين، 

�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6) فرب�ير )99).
))6)  �لطعن 4)3 ل�سنة 0) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 6) فرب�ير 999).
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48- كما جرت حمكمة التمييز بدبي على هذا الوجوب، فق�ست على:
• اأنه من الأ�سول املقررة، اأن املدعي هو الذي يحدد نطاق اخل�سومة يف الدعوى 	

يجوز  ول  و�سببها،  الدعوى  ومو�سوع  عليهم،  املدعى  اأ�سخا�س  حيث  من 
للمحكمة من تلقاء نف�سها اأن تخرج عن هذا النطاق، واإنه واإن كانت حمكمة 
املو�سوع تلتزم تكييف الدعوى التكييف القانوين ال�سحيح دون تقيد بتكييف 
اخل�سوم لها، فاإنها ل متلك تغيري �سبب الدعوى، ويتعني عليها اللتزام بطلبات 
اخل�سوم، والواقعة ذاتها التي ي�ستمد منها املدعي حقه فيها، واأن تق�رش بحثها 

على هذا ال�سبب الذي اأقيمت عليه الدعوى)63).
• مبا 	 لي�ست  الدعوى  وتكييف  عليها،  املتنازع  العقود  تكييف  اأن  املقرر،  من  اأنه 

تطبيق  ومن  الدعوى،  وقائع  من  املحكمة  تتبينه  مبا  بل  اخل�سوم،  بها  ي�سفها 
يعد  ول  ال�سحيح،  القانوين  وتكييفها  احلق،  و�سفها  واإعطائها  عليها،  القانون 

ذلك تغيريا منها ل�سبب الدعوى الذي ل متلكه من تلقاء نف�سها)64).
• اأنه من املقرر، اأن تكييف الدعوى لي�س مبا ي�سفها اخل�سوم، بل مبا تتبينه املحكمة 	

من وقائع الدعوى، ومن تطبيق القانون عليها، واإعطائها و�سفها احلق، وتكييفها 
التكييف القانوين ال�سحيح، ول يعد ذلك تغيريا منها ل�سبب الدعوى الذي ل 

متلكه من تلقاء نف�سها))6).
49- اأما القاعدة الق�سائية الرابعة، فهي تقيد القا�سي عند التكييف بحجية الأمر املق�سي 
فيه، فاحلكم الق�سائي الذي حاز حجية الأمر املق�سي فيه، يكون حجة فيما ف�سل فيه من 

)63)  �لطعن رقم )) ل�سنة )99) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة )99)، �لطعن رقم )7) ل�سنة )00) حقوق، 
حمكمة متييز دبي، جل�سة 7) نوفمرب )00).

)64)  �لطعن رقم 63) ل�سنة 999) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 7) نوفمرب 999).
�أكتوبر 004) �لطعن 69 و))) ل�سنة 004)  ))6)  �لطعن 36 ل�سنة 0) جتاري، حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) 

جتاري، حمكمة متييز دبي، جل�سة 7) نوفمرب 004).
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احلق املو�سوعي، لكن ل يكون لهذا احلكم الق�سائي حجة و�سلطاناً، اإل يف نزاع قام بني 
اخل�سوم اأنف�سهم دون اأن تتغري �سفاتهم ال�رشعية ونعوتهم، وتعلق بامل�ساألة املق�سي فيها 
ذاتها، واأ�سل هذا التقيد، قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )ل يق�سني اأحد يف ق�ساء 
بق�ساءين)66)(، )ول يق�سني القا�سي يف اأمر ق�ساءين)67)(، ومن ثم فاإن احلكم الق�سائي 
ال�سادر يف تكييف الطلب الق�سائي املو�سوعي، يقيد املحكمة يف بحث هذا التكييف مرة 

ثانية، اأو للف�سل يف اأمر يعترب التكييف ال�سادر من احلكم الق�سائي اأوليا لها))6).
الفقهي  املعنى  هذا  يف  جليلة  مبادئ  العليا  الحتادية  املحكمة  اأر�ست  – فلقد   50

النفي�س، فقالت:
• اإن اكت�ساب احلكم الق�سائي حجية الأمر املق�سي فيه، يرتتب عليه اأن ميتنع على 	

اخل�ضوم، العودة اإلى مناق�ضة ما ف�ضل فيه يف اأي دعوى تالية، ب�رشط اأن تكون 
امل�ساألة الأ�سا�سية املق�سي فيها واحدة ل تتغري يف الدعويني، واأن يكون الطرفان 
قد تناق�سا فيها يف الدعوى، وا�ستقرت حقيقتها باحلكم الأول، مثال: نزاع يف 
كّيف  بات  اأن �سدر حكم  و�سبق  الآخر،  ال�رشيك  مع  منه  التخارج  مت  اإيجار، 
العالقة بني الطرفني على اأنها عالقة اإيجارية يف خ�سو�س اأر�س الور�سة، مينع 

العودة اإلى مناق�سة هذا التكييف مرة ثانية)69).

)66)  �أخرجه �لن�سائي يف �سننه، يف كتاب �آد�ب �لق�ساء، يف باب �لنهي عن �أن يق�سى يف ق�ساء بق�ساءين، ج)، 
�ص47).

�ل�سريعة �لإ�سالمية، للدكتور ح�سن بن �حمد �حلمادي،  )67)  ر: ر�سالتنا: نظرية حجية �حلكم �لق�سائي يف 
�ص)6 وماب.

))6)  �أخرجه �لد�ر قطني يف �سننه، يف كتاب �لأق�سية و�لأحكام، ج4، �ص)0).
)69)  �لطعن )9) ل�سنة )) مدين �سرعي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) مايو 003)، ر: �لطعن )) ل�سنة ) 
مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) فرب�ير ))9)، و�لطعن 3)) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية 
�لعليا، جل�سة )) مار�ص )00)، و�لطعن 64 ل�سنة 3) �أحو�ل �سخ�سية، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 9) 
�سبتمرب )00)، �لطعن )46 ل�سنة 3) مدين، �ملحكمة �لعليا، جل�سة 3) فرب�ير 003)، �لطعن )9) ل�سنة 3) 

مدين �سرعي، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) مار�ص 003).
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51- ول يقت�رش التقيد بالتكييف الق�سائي املفرو�س من املحكمة املدنية، بل يتعداه 
اإلى التقيد بالتكييف الق�سائي ال�سادر عن الأحكام اجلزائية فتكييف القا�سي اجلزائي 
ملزم للقا�سي املدين يف تكييف فعل جزائي، ول يجوز للقا�سي املدين اأن يخالف احلكم 
اإلى فاعله، وو�سفه ال�رشعي، يف  اجلزائي فيما يت�سل لوقوع الفعل اجلزائي، ون�سبته 
امل�ساألة املق�سي فيها، فاإذا ما ف�سل القا�سي اجلزائي يف وقوع القتل العمد من �سخ�س، 
فاإن هذا التو�سيف الق�سائي يقيد قا�سي الأحوال ال�سخ�سية يف حرمان هذا ال�سخ�س 

من املرياث اإن كان �سريث املقتول، ول ي�ستطيع اأن يخالفه باأي حجة كانت)70).
اإذ اخل�سم  الدعوى،  الطلب يف  للواقعة حمل  الق�سائي  التكييف  يتعدد  52- وقد 
وقد  من و�سف �رشعي �سحيح،  باأكرث  ي�سفها  قد  املحكمة،  على  دعواه  يعر�س  وهو 
ت�سبغ املحكمة اأكرث من تكييف �سليم على الواقعة، فتبني حكمها الق�سائي على اأكرث من 

دعامة ق�سائية، لتحمل حكمها عليه))7).
اإن  اإذ  اخلطاأ،  يعرتيه  قد  املو�سوع،  حمكمة  عن  ال�سادر  التكييف  واإن  هذا،   -53
عمليته فنية معقدة، وعليه، فاإنه اإذا ما اأ�سدر القا�سي تكييفه لطلبات اخل�سمني النهائية، 
بتكييف  الطعن،  التكييف بطريق  اإلى هذا  اأن يوجه �سهام نقده  فاإنه يجوز لأي منهما 
م�ساد، وو�سف معاك�س، فيكون تكييفا متتابعا، فتقوم حمكمة الطعن اإما بتاأييد حمكمة 

)70)  ر: �لطعن )) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) يناير )00)، و�لطعن 0) و)9) ل�سنة )) 
�أبريل )00)، و�لطعن 00) ل�سنة 4) مدين، �ملحكمة �لحتادية  �لعليا، جل�سة ))  مدين، �ملحكمة �لحتادية 
�لعليا، جل�سة 30 مار�ص 003). ولكن �ملحكمة �ملدنية قد ل تتقيد باحلكم �جلز�ئي �ل�سادر برب�ءة �ملتهم من 
تهمة �لقتل �خلطاأ، لعدم وجود خطاأ يف جانب �ملتهم، ومن ثم ل يحوز �حلكم �جلز�ئي حجية �لأمر �ملق�سي 
فيه �أمام �ملحكمة �ملدنية يف خ�سو�ص �لتعوي�ص عن �لقتل �خلطاأ، �إذ �أ�سا�ص �لدعوى �جلز�ئية خطاأ، و�أ�سا�ص 
�إذ� كان �لفعل مبا�سرة هو �ل�سرر. ر: ر�سالتنا: نظرية حجية �حلكم �لق�سائي يف �ل�سريعة  �لدعوى �ملدنية 

�لإ�سالمية، �ص)36، و�لطعن 69) ل�سنة )99) جتاري، حمكمة �لتمييز �لكويتية، جل�سة 7) �أكتوبر 996).
))7)  تو�سيف �لأق�سية، ج)، �ص))3. وقد ق�ست �ملحكمة �لحتادية �لعليا، على �أنه يكفي �أن يقوم �حلكم على 
دعامة و�حدة حلمل ق�سائه، فتعييبه يف �لأخرى ل ي�سر. �لطعن )4) ل�سنة 3) مدين �سرعي، �ملحكمة 

�لعليا، جل�سة )) يناير 003).
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باإلغاء  تق�سي  اأو  ملزما،  اأبديا  تكييفا  في�سبح  الطعن،  برف�س  التكييف،  يف  املو�سوع 
احلكم الطعني في�سقط التكييف الق�سائي، وتقرر تكييفا مرنا، ل يلزم املحكمة املحال 

عليها الدعوى مرة ثانية))7)، اأو تقرر تكييفا ملزما، فتتقيد به حمكمة الإحالة.
54- فقد ا�ستقر ق�ساء املحكمة الحتادية العليا على اأن التكييف الق�سائي عمل من 
اإعماله من  العليا عند  الحتادية  املحكمة  لرقابة  لكنه يخ�سع  املو�سوع،  �سلطة حمكمة 

حمكمة املو�سوع، فق�ست على:
• اأنه من املقرر، اأن للمحكمة العليا، اأن تراقب قا�سي املو�سوع يف تكييف عبارات 	

التفاقات وامل�ستندات التي اأ�س�س عليها حكمه، ول يعترب هذا منها تدخال يف 
حكم  واإنزال  املتعاقدون،  ق�سده  ملا  ال�سحيح  القانوين  التكييف  لأن  الواقع، 
القانون على ما يتفقان عليه، هو ف�سل يف م�ساألة قانونية، فينب�سط عليها �سلطة 

الرقابة والهيمنة من املحكمة العليا)73).
• اأو 	 باأنه خطاأ عقدي  التعوي�س  املوؤ�س�س على  الفعل  تكييف  اأن  املقرر،  اأنه من 

نفي هذا الو�سف عنه، واإذ كان يعد من امل�سائل التي تخ�سع ق�ساء حمكمة 
املو�سوع فيها لرقابة املحكمة العليا، اإل اأن ا�ستخال�س اخلطاأ العقدي املوجب 
التقديرية ملحكمة  ال�سلطة  ما يخل يف حدود  ثبوته، هو  انتفاء  اأو  للم�سوؤولية 
املو�سوع، ما دام هذا ال�ستخال�س �سائغا وم�ستمدا من عنا�رش توؤدي اإليه من 

وقائع الدعوى)74).
))7)  �لطعن )4) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) دي�سمرب )00).

)73)  �لطعن )0) ل�سنة ) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 30 مايو 4)9)، �لطعن 46) ل�سنة 6 مدين، 
�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3)نوفمرب ))9)، �لطعن 60) ل�سنة 6 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، 

جل�سة )) يونيو ))9).
)74)  �لطعن 60 ل�سنة 7 مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3) نوفمرب ))9)، �لطعن 36 ل�سنة 7 مدين، 
�ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 30 نوفمرب ))9)، �لطعن 3) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، 

جل�سة )) نوفمرب 9)9)، �لطعن ))3 ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 0) �أبريل 003).
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• التي 	 القانون،  م�سائل  من  هو  اخل�سوم  بني  العالقة  تكييف  اأن  املقرر،  من  اأنه 
يخ�سع ق�ساء حمكمة املو�سوع ب�سددها ملحكمة النق�س))7).

• نية 	 وتفهم  العقود،  تف�سري  يف  ال�سلطة  املو�سوع  ملحكمة  اأن  املقرر،  من  اأنه 
املتعاقدين، ال�ضتنباط حقيقة الواقع منه، دون رقابة من املحكمة العليا متى كان 
املو�سوع  حمكمة  تبينت  ومتى  �سائغة،  اأ�سباب  على  يقوم  ذلك  يف  ق�ساوؤها 
القانوين  التكييف  اإ�سباغ  واجبها  من  ف��اإن  حقيقتها،  على  املتعاقدين  اإرادة 
ال�سحيح للعقد دون تقيد بو�سف اخل�سوم له، وللمحكمة العليا مراقبتها يف 
قانونية  العقد، هو م�ساألة  القانون على  اإنزال حكم  اأن  باعتبار  التكييف،  هذا 

تخ�سع لرقابتها)76).
• التي 	 القانون  م�سائل  من  هو  الدعوى  تكييف  اأن  املقرر،  الأ�سل  كان  ولئن  اأنه 

هذا  يف  العربة  واأن  النق�س،  حمكمة  لرقابة  ب�سددها  املو�سوع  ق�ساء  يخ�سع 
التكييف لي�ست مبا ي�سفه اخل�سوم، بل مبا تتبينه املحكمة من وقائعها، والطلبات 
املعرو�سة، واإنزال حكم القانون عليها، وهو اأمر يتعني على القا�سي اأن يقوم 
به من تلقاء نف�سه، ولو مل يطلب اإليه اأي من اخل�سوم ذلك، اإل اأن هذه الرقابة 
اأ�سباب �سليمة م�ستمدة من واقع  اإذا قامت على  تنح�رش عن ق�ساء املو�سوع، 

الدعوى، وله معينها من الأوراق)77).
55- كما ا�ستقر هذا الق�ساء عند حمكمة التمييز بدبي، فق�ست على:

• القانون، 	 للدعوى هو من م�سائل  املو�سوع  اأن تكييف حمكمة  املقرر،  اأنه من 
التي يخ�سع ق�ساء حمكمة املو�سوع ب�سددها ملحكمة التمييز))7).

))7)  �لطعن ) ل�سنة 4) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 4 مايو 003).
)76)  �لطعن )3) ل�سنة )) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة )) دي�سمرب 993).

)77)  �لطعن 6)) و76) ل�سنة 4) مدين، �ملحكمة �لحتادية �لعليا، جل�سة 3) فرب�ير 993).
))7)  �لطعن 03) ل�سنة ))9) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 4 فرب�ير 9)9).
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• اأن الأ�سل املقرر، اأن تكييف العقود، واإنزال حكم القانون عليها، يخ�سع لرقابة 	
حمكمة التمييز، واأنه واإن كان ملحكمة املو�سوع ا�ستخال�س نية املتعاقدين، وما 
انعقد اتفاقهما عليه، فاإن ذلك م�رشوط باأن يكون هذا اال�ضتخال�س �ضائغا، وال 

خروج فيه على املعنى الظاهر للعقد)79).
• وتكييفها 	 احلق،  و�سفها  الدعوى  اإعطاء  املو�سوع  ملحكمة  اأن  املقرر،  من  اأنه 

ب�سبب  مقيدة  دامت  ما  لها،  اخل�سوم  بتكييف  تقيد  دون  ال�سحيح،  القانوين 
الدعوى، وطلبات اخل�سوم فيها، وهي يف ذلك تخ�سع لرقابة حمكمة التمييز 

للتحقق مما اإذا كان هذا التكييف موافقا للقانون اأو خمالفا له)0)).
• اأنه من املقرر، اأن العربة يف تكييف الدعوى، لي�ست مبا ي�سفها اخل�سوم، بل مبا 	

تتبينه املحكمة من وقائعها، ومن تطبيق اأحكام القانون عليها، واإعطائها الو�سف 
احلق، وتكييفها التكييف القانوين ال�سحيح، دون اأن يعد ذلك منها تغيريا ل�سبب 
الدعوى الذي ل متلكه املحكمة من تلقاء نف�سها، ومن حق حمكمة التمييز اأن 
ملا  القانوين،  والتكييف  الأو�ساف،  من  تعطيه  فيما  املو�سوع  حمكمة  تراقب 
تثبته يف حكمها على الوقائع، للتحقق ما اإذا كان هذا التكييف قد جاء موافقا 

للقانون اأو خمالفا له)))).
• م�ساألة 	 هي  اخل�سوم،  بني  للعالقة  القانوين  التكييف  اإ�سباغ  اأن  املقرر،  من  اأنه 

قانونية بحتة تراقب �سالمتها حمكمة التمييز)))).
56- وعليه، فاإن التكييف الق�سائي م�ساألة قانونية، يخ�سع ق�ساء حمكمة املو�سوع 

)79)  �لطعن ))) ل�سنة 9)9) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة )) مايو 9)9).
)0))  �لطعن )36 ل�سنة )99) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 3) فرب�ير 999)، �لطعن رقم 3)) ل�سنة 000) 

حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة 4) يونيو 000).
))))  �لطعن 49) و9)3 ل�سنة 999) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة )) دي�سمرب 999).

))))  �لطعن 3 و9)3 ل�سنة )00) حقوق، حمكمة متييز دبي، جل�سة )) نوفمرب )00).
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يف و�سف الدعوى لرقابة حمكمة النق�س، للتحقق من كون ق�ساء حمكمة املو�سوع 
اأ�ساب كبد احلق، فهو تكييف بحت من حمكمة النق�س يف الرقابة،  يف التكييف قد 
عليه  املوؤ�س�س  الفعل  فتكييف  ال�رشع،  تطبيق  �سحة  تراقب  قانون  حمكمة  باعتبارها 
طلب التعوي�س من اخل�سم، باأنه فعل �سار اأو نفي هذا الو�سف عنه فيها ق�ساء حمكمة 
املو�سوع لرقابة حمكمة النق�س، اإل اأن ا�ستخال�س الفعل ال�سار، واإقامة الدليل عليه، 
هو مما يدخل يف ال�سلطة التامة ملحكمة املو�سوع، ما دام ا�ستخال�سها �سائغاً، وم�ستمداً 

من واقعة توؤدي اإليه.
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)رابعًا(
فـــي اخلامتــــة

57- ها نحن وقد فرغنا من البحث، نت�ساءل عن النتيجة التي خل�سنا اإليها، وقد 
كان بحثنا يف �ستى مراحله واأجزائه، مقدمة تنتهي اإليها، اإذ يجب اأن نحفل باإبراز الثمرة 
التي اأ�سفر عنها البحث العلمي، واإذ كان ذلك كذلك، فاإن الثمرة التي انتهينا اإليها، هي 
اأن ي�ستنبط من فروعه الفقهية، واأحكامه اجلزئية،  اأن فقه املرافعات يف ال�رشيعة ميكن 
نظرية عامة م�ستقلة، لها معاملها املثمرة، و اأن ن�سوغ من هذا الفقه، وتطبيقات الق�ساء، 

نظرية عامة يف اأ�سول التكييف الق�سائي.
ف�سل  يف  املدنية  الإج��راءات  قانون  يف  الحتادي  امل�رشع  يف�سح  اأن  ونقرتح   -58
اإ�سدار الأحكام ل�سياغة ن�س يربز فكرة التكييف الق�سائي، وهذا التقنني من و�سعنا 
واجتهادنا، على النحو الآتي: )يجب على املحكمة تكييف الواقعة املعرو�سة عليها عند 

الف�سل فيها، غري مقيدة بتكييف اخل�سوم لها، يف حدود طلباتهم و�سببها(.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني


