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Abstract: 
In June 2020, law No. 12 of 2020 pertinent to the regulation of public-private 

partnerships (‘PPP law’) was eventually issued in Qatar. This research paper provides a critical 

analysis of its fundamental provisions. It covers the tendering and contracting processes of PPP 

projects, the characteristics which distinguish PPP projects from other forms of construction 

projects, the duration of PPP projects, the significance of PPP law within the existing legal 

system of Qatar and dispute resolution mechanisms. The paper concludes by making a number of 

recommendations relating to the interpretation of PPP law and their application when disputes 

arise.  

Keywords: Public-private partnerships- Law no. 12 of 2020- contract law- Qatar. 

 ملخص البحث:

 هذه الدراسةدم تقوالخاص في قطر.  الحكوميبين القطاعين  ةبتنظيم الشراك 2020لعام  12القانون رقم  اخيراصدر  ،2020في يونيو 

 والخاص، الحكوميالشراكة بين القطاعين  اتعوعمليات المناقصات والتعاقد لمشر هذه الدراسة غطيتتحليالً نقديًا ألحكامه األساسية. و

هذا القطاعين، وأهمية هذين الشراكة بين  مشروعاتومدة  البناء، لمشروعاتعن األشكال األخرى  هذه المشروعاتخصائص التي تميز وال

بتقديم عدد من التوصيات المتعلقة بتفسير قانون  تختتم الدراسةقطر وآليات تسوية المنازعات. ودولة في النظام القانوني الحالي في القانون 

 بين األطراف.  تالمنازعاند نشوء تطبيقها عوالخاص و الحكوميالشراكة بين القطاعين 
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1- INTRODUCTION  

 

In Qatar,1  official interest in PPP projects2 began in 2015. This was when decision 

No. 2 of 2015 was issued by the Council of Ministers to form a ministerial committee for 

‘motivating the private sector to participate in economic development projects.’3 Since 

then, several executive decisions have been issued by the government, which led to the 

final formation of the PPP law.4 Despite the relatively late interest in PPP projects, there is 

a genuine intention to use PPP concepts wherever relevant. Such intention is evidenced by 

several factors: 

1. High Supervision Authority: The aforementioned ministerial committee was 

chaired by the highest-ranking officer in the Government, His Excellency, the Prime 

Minister.5 Furthermore, a sub-committee named ‘the technical committee’ assigned 

with ‘coordination with other ministries and state’s authorities on evaluating the 

state’s projects in terms of viability for implantation via PPP strategies’ was 

formed.6 This sub-committee is chaired by a representative from the Prime 

Minister’s office. Such close supervision from officials at the highest echelon of 

government is a strong indicator of how much these projects are valued.7  

2. Devoted Governmental Unit: One of the most common recommendations in 

managing PPP projects is to devote a specific governmental unit to provide  close 

supervision of PPP projects. Such a unit should be separated from other 

governmental units that manage the development and operation of all other types of 

public facilities projects. This recommendation has been applied in Qatar, where the 

management of PPP projects was assigned to the aforementioned ‘ministerial 

committee’ until the issuance of the Amiri Decree No. 12 in 2019.8 A new 

Department within the Ministry of Commerce was recently created to devote full 

effort to PPP project supervision. Such an assignment was ratified by the PPP Law 

where specific administrative responsibilities were assigned to the Ministry of 

Commerce and its ‘designated unit.’9 

3. Increase in PPP Projects: In the last few years, it was clear that there was a 

significant increase in the number of PPP projects in Qatar. This trend was 
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discernible in almost all sectors including education, logistics, energy, healthcare 

and sanitisation.10  

Any discussion relating to PPP projects, including their governing legal system, has 

therefore become strategically important in Qatar. In view of this, this article aims to shed 

light on some critical aspects of the new PPP Law. Specifically, it plans to discuss the 

tendering and contracting processes, the characteristics that distinguish PPP projects from 

other forms of construction projects, the duration of PPP projects, the significance of PPP 

law within the existing legal system of Qatar and the applicable law and PPP dispute 

resolutions.   

 

2- TENDERING AND CONTRACTING PROCESSES  

PPP projects have been exempted from the Tenders and Auctions Law application 

as per Art. 27 of the PPP Law.11 Nonetheless, the steps leading to the formation of a PPP 

contract are not fundamentally different from the conclusion of  any other contracts for 

developing a public facility in Qatar. The classic processes of identifying a potential 

project, public request for proposal, pre-qualification of companies, reviewing offers and 

executing the contract, are identical. The only difference is the new step of forming what 

is called a ‘project company’ or ‘special vehicle company’ (SVC).12 It must be noted that 

an SVC is founded only upon award notification and before executing the PPP contract.13 

This would imply that applicants are not required to fully establish the SVC before 

applying for the tender. Otherwise, such SVCs will not have any value in situations where 

the offer was not awarded. 

Contrasted to the Tender and Auction Law which was relatively comprehensive, 

the PPP Law is silent on various key issues. These include, but are not limited to: 

a. The requirements of, and when to choose, each contracting mechanism (e.g. 

tender vs. sole source); 

b. The rights of, and the consequences of withdrawing a proposal by, a contractor; 
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c. The implications of withdrawing an awarded proposal (e.g. re-tender vs. award 

to the next favourable proposal); 

d. The right to object the committee’s decision, and the procedure for appeal; and 

e. Any details about insurance, whether final or temporary.14  

A higher relevance to the tender documents than to the law itself is given by such an 

approach in the PPP law. This allows for increased flexibility on tendering PPP projects 

and means that every tender of a PPP project may vary significantly from one case to 

another depending on the tender documents.  

 

3- CHARACTERISTICS OF PPP PROJECTS IN QATAR  

In this section, a discussion about the scope of the PPP Law in relation to the 

contracting parties, the subject matter of projects, and the nature of assigned works shall 

be presented. 

 

3.1 PPP contracting parties 

As indicated by its title, the term ‘public-private partnership’ implies that one of the 

parties in this partnership is from the private sector and the other is from the public 

sector.15 Such a conclusion is further supported by the definition of partnership in the 

PPP Law.16 On this note, the following two important remarks need to be made: 

A. Although it is clear that PPP is only between a private and a public party, it is 

not inconceivable to have the arrangements listed in Art. 3 between two parties 

from the private sector. Although the PPP law will not apply to that situation, it 

is not easy to identify any reason for a different treatment between a private-

public agreement and a private-private agreement with the exact same scope of 

work.   

B. While the PPP law delineates what constitute public and private parties, the 
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definition is not as comprehensive as it should be. For instance, by outlining 

the public party as the ‘Ministry, Governmental Arm or Public Authority or 

Foundation’, it is unclear whether ‘public companies’17 are considered public 

parties and would therefore be subjected to the PPP Law. Such an issue is 

fundamental, especially considering the contradictory Court of Cassation 

rulings in Qatar on this subject.18  

 

3.2 The subject of PPP projects 

Unlike other PPP laws in the region,19 PPP projects under the Qatari Law were not 

associated with an infrastructure project or a public service project. The language used 

therein is broad enough to include any project chosen by the government to be 

considered a PPP project with no specific requirements over what that project should 

be. Furthermore, a PPP project could aim to establish a new facility, renovate an 

existing facility, or operate a non-real estate project (e.g. the postal service).20 All of 

these could potentially fall within the remit of the PPP Law. 

 

3.3 Nature of tasks 

One of the most distinct characteristics of a PPP project is the variety and 

comprehensiveness of tasks assigned to the private sector.21 According to Art. 3, 

PPP could be structured in any of the following forms: 

1. Allocation of lands via lease or usufruct for development; 

2. Build, operate, transfer (BOT); 

3. Build, transfer, operate (BTO); 

4. Build, own, operate, transfer (BOOT); 

5. Operations and maintenance (OM); 

6. Any other mechanisms proposed by the Minster and ratified by the Council 
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of Ministers. 

Accordingly, in determining what constitutes a PPP project, consideration must 

be given to two factors: 

A. The diversity of tasks assigned to the party from the private sector.  

B. The assignment of ‘operations’ to the private sector, among other 

tasks.22 This analysis would eliminate many mechanisms from the scope of PPP 

projects, such as turnkey projects and design and build projects.23 

 

4- DURATION OF PPP CONTRACTS  

 

  It is a well-established fact that PPP projects are generally lengthy (lasting 

between 20–30 years).24 The natural reason for such a long duration is the very 

nature of the subject matter of PPP projects, namely the building and operation of 

public facilities. The variety and complexity of tasks in PPP projects and their high 

costs would justify the need for these durations in PPP contracts.25  

  The upper limit of PPP contracts has been stipulated in Art. 18. They should 

not be more than 30 years. No minimum period was specified. A literal application of 

this Article would therefore render any clause exceeding 30 years as void and null. 

However, the exact implications of violating this provision remains unclear, as the 

PPP law did not make specific reference to it. We can nevertheless benefit from Art. 

166 of the Qatari Civil Code which stated that: ‘Where any provision of the contract 

is invalid or voidable, only such provision shall be revoked unless it is evident that 

the contract would not have been concluded without such provision, in which event 

the contract shall be revoked in full.’26  

  Therefore, nothing prevents a judge/arbitrator from voiding the said clause 

only and reducing the contract’s duration to its maximum limit while maintaining the 

rest of the agreement as valid. An exception would be where it was concluded that 

the parties would not have entered into this agreement without that duration. The 

entire agreement would be rendered void in such a situation. 
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5- PPP CONTRACTS WITHIN QATARI CONTRACT LAW  
 

  In addition to relying on the parties’ offer and acceptance to govern their 

contractual relationship,27 and the provisions of PPP law, consideration must be 

given to a number of agreements listed in the Qatari Civil Code and the overall 

policy governing contracts in Qatar, which shall be governed by specific rules. 

  Furthermore, ‘public interests’ agreements (or ‘executive/administrative 

agreements’) and non-public interests agreements (or ‘civil agreements’) have 

received differential treatment by Qatari law and courts. The former is only between 

a public authority and a private party. The latter is between private parties, or a 

private party and a governmental authority acting as a private party in that specific 

transaction.  

  It can be surmised from the above that all contracting parties need to be aware 

that offer and acceptance alone might not be the sole source of governance on their 

agreement. 

 

5.1 PPP Contracts and Civil Code 

 Upon a careful examination of the Qatari Civil Code, it can be concluded that even 

though the term ‘PPP contracts’ has never been used in Qatari legislation before the 

issuance of the PPP Law, PPP contracts are not novel to this jurisdiction. In cross-checking 

the actual characteristics of PPP contracts with the agreements listed in the Qatari Civil 

Code, a specific agreement was found that matched PPP contracts. This agreement is the 

‘Moqauala’ Agreement or the ‘Agreement to perform works’, defined in Art. 682 of the 

Qatari Civil Code. It is therefore implied that the provisions of the Qatari Civil Code shall 

be applied to PPP contracts where applicable.  

 Equally, the absence of the term ‘PPP contracts’ from Qatari legislation shall not be 

used as an excuse nor justification for treating PPP contracts as novel, since the concept is 

sufficiently described within Qatari laws.28 Such a conclusion is mainly driven by the fact 
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that the primary purpose and intention of PPP contracts are (to use the language of the Civil 

Code) to ‘perform certain works and services’, which, in the context of PPP projects are the 

designing, building, operation, or maintenance of public facilities.   

 The above analysis signifies that the common usage of ‘lease agreements’ in titling 

PPP contracts is not accurate and does not represent the true intention of the parties. Severe 

consequences regarding the expectations of the parties could result from such misuse.  

  It should be noted that the only exceptions to applying Art. 682 on PPP contracts 

would be where the PPP contract was deemed a hybrid agreement. This could happen in the 

following cases: 

a. The governmental party is not just a contracting party in a PPP contract, but also 

a partner in the SVC. The assumption here is that the PPP contract itself included 

provisions for the SPV partnership. In this case, the PPP contract would be a 

hybrid between a classic ‘Moqauala’ agreement and a ‘company agreement’, 

governed by Law No. 11 of 2015 on Commercial Companies.  

b. The private sector is also paying a fee for using the estate of the private party to 

perform the services. In this case, the PPP contract would be a hybrid between a 

classic ‘Moqauala’ agreement and a lease agreement, which is governed by Art. 

582–669 of the Civil Code. 

 In those cases, and assuming that (a) the governing provisions are contradictory and 

(b) it is not possible to allocate the terms of the agreement depending on the purpose of each 

clause, the only way forward would be to identify one agreement as the ‘main’ agreement 

and apply its provisions over the contract in question.  

 It is worth noting that the following test could be applied to ascertain the main 

agreement. Hypothetically, in the occurrence of what could invalidate the provisions of the 

‘lease agreement’ or the partnership only and not the provisions governing the performance 

of works/services, would the parties still be interested in continuing with the transaction? In 

our view, the answer is yes.  However, in the occurrence of what could invalidate the 

provisions of performing works/services and keep the requirements of the ‘lease agreement’ 



 

  

9 

Qatar’s New Public-Private Partnerships Law: A Critical Analysis 

of Law No. 12 of 2020 

 

Dr. Mohamed Salem Abou El Farag 

 and  Yousef Shafie   

 

Al-Manar review Of Legal and Political Studies and Research 

Faculty of Law and Political Science, Yahya Fares University - Medea  
        volume (06), N° (02) , Month: December, Year:2022 

 

or the partnership valid, it is highly doubtful that the parties will still be interested in 

continuing with the same PPP contract. 

 

 5.2 PPP contracts and public-interest contracts 

 Consideration must be given to the following factors to determine whether a typical 

PPP contract constitutes a public-interest contract (and therefore would receive a different 

treatment from a civil contract): 

1. The explicit language within Qatari laws specifying what are ‘public interest’ 

contracts, or 

2. The existence of three characteristics:  

- One of the parties is a governmental body; 

- The subject of the agreement is a public facility; and 

- The agreement contained terms that were unusually favourable to the 

public party.  

  It is assumed that Qatari law has been silent on which agreements are to be 

considered public interests agreements. The same approach seems to have  been 

followed in the PPP law. It is clear, in our view, that any language that can be  used 

to determine whether PPP contracts are regarded as public-interest contracts was not 

included in the PPP law. 

  Accordingly, it is mandatory to use the second mechanism: cross-checking the 

PPP contract in question against the aforementioned characteristics. This approach 

places a burden on the dispute resolution body to determine, on a case-by-case basis, 

whether the agreement in question is to be considered a public interest agreement.  

  Also, upon examining the language of typical PPP contracts, it is found that 

they are generally neutral. There are ordinarily no indications that suggest the 

intention of the parties to consider them as public interest agreements.  

  It must be noted here that the burden of proof is on the party claiming that the 

agreement in question is a ‘public interest’ agreement as per Qatari court rulings.29 
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The assumption, therefore, is that all agreements are civil agreements until proven 

otherwise. 

 

6- DISPUTE RESOLUTION  

    

 Article 28 of the Qatari Partnership Law states that:  

“1- The partnership contract is subject to the provisions of Qatari law, and any agreement to 

the contrary shall be null and void.  

2- Qatari courts are competent to adjudicate disputes that arise as a result of the contract 

between its parties, and the contract may include another mechanism for settling such 

disputes with the approval of the Prime Minister, based on a proposal by the Minister.” 

 According to this Article, Qatari law is the law that must be applied to the 

partnership contract. Non-compliance with this will result in the nullification of the contract. 

A question may nevertheless arise about the impact of the agreement between the parties on 

a law other than Qatari law. We are here faced with two hypotheses concerning the validity 

of the contract: 

- We can say that the other law is the applicable law. This is based on the presumption that 

the contract in dispute is not a partnership contract. Rather, it is any other contract that the 

law allows for a foreign law to be the applicable law, or 

- We can say that the partnership contract is void and has no effect. 

 It is likely that the answer is the second option, since the applicable law is not at the 

core of the contract. It is therefore taken into account when attempting to determine the 

nature of the contract. It is understood that when determining the nature of a contract, 

consideration to be given to what is specific to the contract in question. Specifically, the 

obligations of the parties towards each other, and the applicable law is one of the matters 

that fall outside the core of the contract in general.  
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 The mere fact that the parties have agreed on another law is not on its own sufficient 

to give rise to the presumption that it is their intention to have another type of contract. 

Moreover, it is not permissible for whoever looking at the dispute, whether he is a judge or 

an arbitrator, to determine or even to say that the intention of the parties is not what they 

wanted. This is what the first hypothesis entails.  

 Accordingly, Article 167 of the Qatari Civil Code states: “If the contract is void or 

voidable, and the elements of another contract are fulfilled, then the contract is valid as the 

contract whose elements are fulfilled, if it appears that the intention of the contracting 

parties was to conclude this contract.” It stipulates that the contracting parties intended to 

conclude the other contract. Therefore, if the court or the arbitral tribunal concludes that the 

contract before it is a partnership contract that includes another law, such as an applicable 

law, it must rule it invalid, as it appears that this provision relates to the public order that it 

is not permissible to agree to the contrary. 

 The Article gives rise to two further questions relating to the type of nullity:  

- Is it absolute or relative invalidity? 

- Is it an invalidity of the entire contract, or is it limited to the term of the applicable 

law? 

 As for the first question, the Article came as an order since it expressly stipulates the 

sanction of nullity in the event of an agreement on another law, and this does not depend on 

the will of one of the parties, as is customary in complementary texts. This indicates that the 

nullity here is absolute, and the court must rule on it by itself. This is in accordance with 

Article 163 of the Qatari Civil Code which states that: “A void contract does not produce 

any effect, and anyone with an interest may hold to its invalidity, and the court may rule it 

on its own.” Based on this, even if the public sector accepts that another law is the 

applicable law, the ruling on this term is invalid according to the provisions of Qatari law. 

 On the second question, what appears as invalidity here is limited to the applicable 

law term unless one of the parties proves that he would not have entered into the contract 

without this term. In such a situation, the whole contract is invalidated. This is in line with 
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Article 166 of the Qatari Civil Code that stipulates: “If the contract is in part void or 

voidable, this part alone is nullified, unless it becomes clear that the contract would not have 

been completed without this part, then the whole contract is invalidated”.  

 On the other hand, disputes arising from the partnership contract shall be examined 

by the Qatari courts.30 The law permits the contract to include another mechanism for 

settling these disputes. However, the approval of the Prime Minister must be obtained, 

based on the recommendations of the competent Minister. On the question of which party is 

responsible for obtaining the approval, it would be the public sector party.  

 As for the question of what is meant by “another mechanism” under Article 28, this 

refers to “Alternative Dispute Resolution Mechanisms”. These are the different means by 

which parties can resolve their disputes outside of the formal court system. The following 

methods are considered the most important alternative mechanisms used to settle 

commercial disputes: negotiation, mediation, impartial evaluation, conciliation, and 

arbitration. The parties resort to these means because of their relative advantages. These are, 

among others, the shorter length of time involved, the confidential nature of the discussions, 

and the lower costs and expenses. In addition, these means are characterized by flexibility in 

terms of their procedures, rules and outcomes. 

 

7- CONCLUSION  

After dealing with the provisions of the PPP law, it is essential to draw attention to 

the following  points:  

 The concept of PPP projects is broad. PPP projects can take various forms. In 

each case, the rights and obligations of the parties are fundamentally different. 

However, the common theme among all forms is that the party from the private 

sector is endowed with higher responsibilities than is typically the case for 

projects developing public facilities. 

 Nevertheless, this concept of entrusting the private sector with more 

responsibilities is economical and developmental in the first place, without any 
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noticeable legal implications.  

 The fact that a new legislation was passed shall not be a sufficient reason to 

claim that PPP contracts are new to the Qatari legal system. Issuing a new law can 

have political, economic, and/or administrative values (or all combined), more than 

legal ones. For instance, a new law can (1) be an implicit announcement to investors 

to bring their attention to a specific sector, (2) clarify the nature of the support of the 

state within a particular sort of project, (3) put a minimum and maximum limit on 

the duration of the project, (4) be seen as placing a mechanism for the transparent 

and flexible tendering process, etc. This can be further evidenced by the fact that 

Qatari law already has other legislations that serve the same purpose as the PPP law 

(e.g. Law No. 10 of 1987 for public and private state assets, and Law No. 8 of 2018 

on the industrial areas). This suggests that the PPP Law was procedural, political, 

created for publicity purposes or all combined. The same observation can also be 

made when examining other PPP laws in the region.  

 

                                                           

Footnotes:  

1 This analysis represents the core elements of a book written by the two authors entitled: “The 

Legal Framework of Public Private Partnership in Qatar.” It was published by Qatar University 

Press in 2022 (in Arabic, approximately 220 pages).   

2 For a general overview of PPP laws and projects, see World Bank, World Bank Guide to PPP 

Projects, The World Bank, 3rd Edition, available at: 

https://library.pppknowledgelab.org/documents/469; Alessandra Fontana, ‘Public-Private 

Partnership: The Point of View of an External Player, Accenture Development Partnerships,’ 2014, 

available at: www.gbnews.ch/2014/01/; Argentino Pessoa, ‘Public-Private Sector Partnerships in 

Developing Countries: Prospects and Drawbacks’ 2006, working paper no. 228, available at: 

www.research gate.net/publication/24111613; Jomo KS, Anis Chowdhury, Krishnan Sharma and 

Daniel Plats, ‘Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit 

for Purpose?’ 2016, working paper No. 148, available at: 

www.un.org/en/development/desa/papers/; Zivile Tuncikiene, Adriana Grencikova and Ilona 

Skackauskiene, ‘Development of Public- Private Partnership: Managerial Aspects’ 2014, (15) 1 

Business: Theory and Practice; United Nations, UNICITRAL Legislative Guide on Public Private 

Partnership, Vienna, 2020; Ahmed Harir, ‘The Legal System of the Public-Private Partnership 

Contract and Its Role in Financing Infrastructure Investment,’ (2018) Volume 7 (1) Journal of Law 

https://library.pppknowledgelab.org/documents/469
http://www.gbnews.ch/2014/01/
http://www.un.org/en/development/desa/papers/
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- University Center Ahmed Zabana in Ghelzan - Institute of Legal and Administrative Sciences; 

Bilal Hammoury, Public-Private Partnership as a Development Requirement, Arab Planning 

Institute, 2014; Jaber Gad Nassar, BOT Contracts and the Modern Development of the Commitment 

Contract, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2002; and Ragab Mahmoud Tajen, Partnership 

Contracts, 1st edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2007. 

3 Official Gazette-Qatar, Issue 2 of 2015, February 4, 2015, p. 39. 
4 See for example: Cabinet decision N0.14 in 2016, Cabinet decision No. 23 in 2016, Cabinet 

Decision No. 9 in 2017, Cabinet Decision No. 16 in 2017 and Cabinet Decision No. 33 in 2019.  

5 For more details, see Yousef Shafie and Mohamed Salem Abou El Farag, op.cit., p. 71. 
6 Ibid.  
7 Ibid. 

8 Official Gazette, No. 6, March 21, 2019, p. 70. It stipulates the functions of this Department as 

follows: To 

“1. Propose policies and standards necessary to achieve partnership between the public and private 

sectors in the fields of business and investment, in coordination with the competent authorities. 

2. Follow up on the implementation of partnership projects between the public and private sectors, 

in light of the requirements of sustainable development, in coordination with all concerned parties. 

3. Study and analyze partnership experiences and distinct partnership patterns at the regional and 

international levels, and suggest ways to benefit from them. 

4. Prepare contract models and agreements related to partnership systems between the public and 

private sectors, in accordance with local and international standards, in coordination with the 

concerned administrative units. 

5. Prepare periodic partnership follow-up reports that include studying the problems and obstacles 

related to them, and propose appropriate solutions. 

6. Propose means to support and stimulate partnership at the level of sectors and projects, and 

follow up on their implementation after approval. 

7. Provide administrative and technical support to the private sector to participate in establishing, 

operating, managing and financing partnership projects. 

8. Build and update a database and information for partnership projects, in cooperation with the 

competent authorities, including projects of activities available for private sector participation in 

their establishment, operation, management or financing. 

9. Coordination and cooperation with the Qatar Chamber of Commerce and Industry regarding 

partnership between the public and private sectors. 

10. Implementation of legislation related to partnership issues between the public and private 

sectors.” 
9 For example, see Article 8 of the PPP Law.  
10 Below are a number of examples: 

 The Education Sector: a large program to design, build, finance and maintain 45 new public 

schools over 25 years.  

 The Logistics Sector: Manateq to design, build and operate large storing units in several 

locations over a period of 25 years and in more than 2 million cubic meters. 

 The Energy Sector: the first solar energy plant in Qatar has been tendered by Kahrama in a 

BOOT format. Additionally, one of the largest water purification and electrical power 

stations in the region called Um Al houl station is developed as a BOT project. 
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 The Healthcare Sector: the Ministry of Public Health has announced a tender to build and 

operate three hospitals with an operational period of 25 years. 

 The Sanitization Sector: a large sewage purification plant with 150 thousand cubic meters 

capacity for water treatment with an operational period of 25 years. 

For more details, see Shafie and Abou El Farag, op. cit., p. 70. 

11 Art 27: ‘the provisions of the aforementioned Tenders and Auctions Law and the State’s 

Financial System Law shall not apply to any of the tender, award, contracts or any other procedures 

that occur in accordance with this Law.’   
12 In the following table, we will demonstrate the most important provisions of concluding the 

contract in the Partnership Law with what may be equivalent to them in the Law of Regulating 

Tenders and Auctions: 

PPP Law Law of Regulating Tenders and Auctions 

- Article 8 

The contracting authority, in coordination with 

the competent department, shall announce the 

project to be proposed, and the announcement 

shall be through publication in local or 

international newspapers and bulletins or the 

website of any of them and the unified website 

for state procurement. 

The project will be submitted for contract in 

one of the following ways: 

1. Tendering in two stages. 

2. The limited tender in accordance with the 

lists or specified acceptance specifications. 

3. Practice. 

4. The contest. 

5. Bidding. 

6. Direct agreement. 

7. Any other contracting method approved by 

the Council of Ministers based on the 

Minister's proposal. 

- Article 2 

The contract for the purchase of items, 

business contracts or services shall be through 

public tender. 

As an exception to this, a decision by the 

Chairman, based on a reasoned 

recommendation from the Committee, may 

conclude a contract in one of the following 

ways: 

1- Tendering in two stages. 

2- Limited Tender. 

3- Practice. 

4- The contest. 

5- Direct agreement. 

After announcing the tender and submitting 

bids, it may not be converted into a direct 

practice or agreement. 

All provisions regulating public tenders shall 

apply to the tender in two stages, the limited 

tender, the practice, the contest and the direct 

agreement, in the absence of a specific text for 

each of them. 

In all cases, the contract shall be made in 

accordance with the controls and procedures 

stipulated in this law and regulation. 

It is permissible, with the approval of the 

Prime Minister, based on a proposal by the 

Minister, to exclude a business or service or 

supply of an item from being subject to the 

provisions of this law. 
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- Article 6 

A committee is formed for each project separately 

by a decision of the Minister in coordination with 

the relevant government agencies, provided that its 

formation includes representatives from the 

contracting authority, the competent department, 

and the Audit Bureau. 

The project committee is responsible for the 

following: 

1. Preparing the project policy document and 

submitting it to the Minister for approval 

2. Bid evaluation 

3. Contract negotiation 

4. Submitting a recommendation to the contracting 

authority regarding the winning bidder 

- Article 9 

A government entity shall establish a committee 

specialized in conducting tenders, auctions, 

practices, contests and direct agreement, consisting 

of a number of members from the employees of the 

government entity, not less than five and not more 

than seven, including the chairman of the 

committee and his deputy, and a member from 

outside the government entity may be included in 

the committee.  

It is permissible, with the approval of the Prime 

Minister, upon the proposal of the President, and a 

reasoned recommendation from the Minister, to 

establish more than one committee in the 

government entity. 

For the validity of the committee’s meetings, the 

presence of a representative of the Audit Bureau 

and the Administration, in the capacity of an 

observer member, is required. 

The regulation determines the other competencies 

of the committee, its work system, the procedures 

to be followed, the mechanism for approving its 

recommendations, and the rules for membership. 

The members of the committee are named by a 

decision of the President. 

A decision by the Prime Minister, based on a 

proposal by the Minister, may establish one or 

more committees, each of which is competent to 

conduct tenders, auctions, practices, contests, and 

direct agreement for more than one government 

agency. In this case, the committee is formed from 

a number of employees of these bodies, with the 

same controls stipulated in this Article. 

- Article 4 

Each of the government agency or the competent 

department may, on its own or upon the proposal of 

the private sector, specify a project for 

implementation through partnership and submit it 

to the Minister for approval in principle. 

-Article 10 

The offering shall be within the limits of the actual 

needs estimated by the government entity, and 

within the limits of the financial appropriations 

allocated to it, and on the basis of accurate and 

detailed technical specifications for the items, 

business contracts or services required. 

It is permissible to conclude contracts for periodic 

supplies and services for a period exceeding the 

financial year, provided they do not result in more 

obligations in one of the following financial years 

than what was decided in the financial year in 

which the contract was made. 

The regulation defines the controls and procedures 

related to tendering, preparing its documents, and 

submitting bids, whether by ordinary or electronic 

methods, as well as those related to determining the 

estimated value of the tender. 
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- Article 2 (2) 

With the approval of the Council of Ministers, 

upon a recommendation by the Minister, one of the 

projects implemented through partnership may be 

exempted from being subject to the provisions of 

this law. 

- Article 2 of the Issuance Provisions of the 

Law 

The provisions of the attached law apply to 

ministries, other government agencies, public 

bodies and institutions, and the following bodies 

are excluded from the scope of its provisions, and 

within the limits of what is stipulated in the 

relevant legislative instrument: 

1- The armed forces, the police, and other military 

entities, with regard to contracts of a confidential 

nature, which are determined and regulated by an 

Emiri decree. 

2- Qatar Petroleum. 

3- Qatar Investment Authority. 

4- Entities exempted, and the list of tenders and 

auctions related thereto, issued by a decision of the 

Council of Ministers, based on the recommendation 

of the Minister of Finance. 

By a decision of the Council of Ministers, based on 

a recommendation by the Minister of Finance, the 

provisions of the attached law may be applied to 

the entities whose budget is wholly or partly 

financed by the state. 

- Article 29 

The Minister shall issue the necessary 

decisions to implement the provisions of this 

law, and to the extent that they are issued and 

enforced, the decisions in force shall continue 

to be applied in a manner that does not conflict 

with the provisions of this law. 

- Article 3 of the Issuance Provisions of the 

Law 

The Council of Ministers, upon the 

recommendation of the Minister of Finance, shall 

issue the executive regulations of the attached law, 

and until such regulations are issued, the decisions 

and regulations currently in force shall continue to 

be in force, in a manner that does not conflict with 

the provisions of this law and the attached law. 
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- Article 7 

The contracting authority, in coordination with the 

project committee, prepares the project study, and 

includes in particular the following:  

1. The strategic and operational advantages of 

implementing the project  

2. Description of the project, the contracting model, 

the duration of the partnership contract, and the 

determination of the tasks of the contracting party 

and the project company.  

3. A detailed plan for the implementation of the 

project, including defining the timetable for 

implementation. 

 4. The government agency whose participation 

may be required to implement the project and the 

lands that need to be allocated for implementation. 

 5. Estimating the capital costs of the project, any 

necessary payments from any government agency, 

and any government support in the form of 

guarantees or others.  

6. Description of the incentives that may be granted 

to the winning bidder, the project company, its 

shareholders, main contractors, or subcontractors.  

7. The financial and technical standards, controls, 

and requirements that bidders must meet, and their 

ability and competence in the field of 

specialization.  

8. A statement of the financial and technical 

advantages resulting from the implementation of 

the project through the partnership and a statement 

of the risks borne by the project company.  

9. The ability of the administrative, financial and 

technical contracting authorities to implement their 

obligations arising from the partnership contract, 

and to monitor their implementation.  

10. Determining the entity that will supervise the 

implementation of the partnership contract. An 

evaluation of the project is presented to the 

Minister for submission to the Prime Minister, 

together with his recommendations. 

- Article 15 

Opening the envelopes, evaluating the submitted 

bids from the technical and financial aspects, and 

deciding on them shall be in accordance with the 

restrictions and procedures specified by the 

regulations. 
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- Article 14 

The Prime Minister may, notwithstanding the 

recommendations of the Minister and the request of 

the contracting authority, cancel the offering 

procedures in the following cases: 

1. If only a single bid is submitted, or if only one 

bid remains after excluding other bids. 

2. If all bids are accompanied by reservations, or 

conditions that do not conform to the terms and 

conditions of the offering documents, or that 

cannot be evaluated. 

3. Other cases specified in the offering documents.  

The offering procedures shall also be canceled by a 

decision of the Prime Minister if the public interest 

so requires. 

In all cases, the contracting authority shall notify 

the bidders of the cancellation decision by any 

means that informs them. 

- Article 17 

The tender shall be canceled before a decision is 

made on it, by a decision of the Chairman, if it is 

permanently dispensed with, or the public interest 

so requires. 

A reasoned decision by the Chairman, based on the 

committee’s recommendation, may cancel the 

tender and re-issue it in the following cases: 

1- If only one bid has been submitted, or there is 

only one bid left after the excluded bids. 

2- If the value of the best bid exceeds the estimated 

value. 

3- If all or most of the bids are accompanied by 

reservations. 

- Article 17 

The partnership contract must include in particular 

the following:... 

5. Determining the selling price of the product or 

for performing the service on which the project is 

based, the principles and rules of determination, the 

principles and rules for adjusting the price by 

increase or decrease, how to deal with inflation 

rates, and what is related to changing interest rates, 

if necessary. 

7. Regulating the contracting party's right to amend 

the conditions of construction, equipment, 

maintenance, operation and exploitation, and other 

obligations of the project company, and the 

principles and mechanisms of compensation for 

this modification. 

- Article 18 

The Chairman, based on the committee’s 

recommendations, and in accordance with the 

requirements of the public interest, may amend the 

quantities or volume of contracts concluded in 

accordance with the provisions of this law and the 

regulations by increasing or decreasing the same 

conditions and prices, without the contractor with 

the government entity having the right to claim any 

compensation for that, in accordance with the 

restrictions and within the limits indicated by the 

Regulations. 

The scope of works or services may also be 

modified in accordance with the limitations 

specified by the Regulation. 
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- Article 28 

Qatari courts are competent to adjudicate disputes 

that arise due to the contract, and the contract may 

include another mechanism for settling these 

disputes with the approval of the Prime Minister, 

upon a recommendation by the Minister. 

- Article 34 

The parties to the contract may, in the event of a 

dispute between them arising from the contract, 

agree to settle it through arbitration, with the 

approval of the Minister, based on the presentation 

to the President, with each party to continue 

honoring their obligations under the contract. 

 

- Article 38 

The Dispute Settlement Committee is competent to 

decide, by a reasoned decision, as a matter of 

urgency, in all administrative disputes prior to the 

conclusion of the contract, arising from the 

application of the provisions of this Law and the 

Regulations. 

The decisions issued by the Dispute Resolution 

Committee shall be enforceable. 

Those concerned may appeal the decision issued by 

the aforementioned committee before the 

competent Administrative Circuit of the Court of 

Appeal, and the appeal shall not result in a 

suspension of the decision’s implementation unless 

the competent Circuit decides otherwise. 

 
13 Art. 19 of the PPP Law. 

 
14 Except for Art.9 which only refers to preliminary insurance and the method of calculating the 

final insurance as a ‘requirement in the tender document.’ 

 
15 For more details, see Mohamed Abdul-Khaleq Al-Zoubi, ‘Partnership Contracts between Public 

and Private Sectors between Theory and Practice and Arbitration in their Disputes,’ Symposium on 

Partnership Contracts between the Public and Private Sectors and Arbitration in their Disputes - 

Jordan, 2010; and Omar Salman, ‘The Legal Framework for Partnership Contracts between the 

Public Sector and the Private Sector,’ Seminar on the Legal Framework for Partnership Contracts 

between the Public and Private Sectors and Arbitration in Their Disputes - Egypt, 2011. 
16 Art.1: ‘an agreement between a Governmental Entity and a Private Sector to perform and finance 

the works or to provide the services in accordance with any of the arrangements listed in Article 3 

of the Law.’ 

17 E.g.: Ooredoo, Qatar Airways, Al Rail, Qatar Foundation, etc.  

18 See for example: Ruling No. 126 in 2016 vs ruling No.32 in 2011. Where the earlier ruling  

categorized “public companies” that were founded by the Qatari government to be identical to any 

other governmental unit as they were mostly natural continuation of governmental functions,  the 

later ruling has clearly stated that such companies should be viewed as private sector units, based on 

the well-established doctrine that the personhood of companies are generally separated from the 

personhood of their founders.  
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19 For example, see Article 2 of the Egyptian Law (Law no. 67 of 2010) on the participation of the 

private sector in infrastructure projects, services and public utilities, which states in the definition of 

partnership projects, that the subject matters of partnership contracts are: “Financing, establishing 

and equipping infrastructure projects and public utilities and providing their services or financing 

and developing these facilities, with a commitment to maintaining what is being established or 

developed, and providing the services and facilities necessary for the project to become usable in 

the production or the provision of service regularly and continuously throughout the contract 

period.” This requires that the subject matter of the contract be an infrastructure or a public facility 

in order for it to be called a “partnership” and the provisions of the partnership law are applied to it. 
20 For more details, see Abdullah Tawfiq, ‘Public-Private Partnership and Disguised Privatization,’  

(2012) The Scientific Journal of Research and Commercial Studies, Helwan University, p. 146; and  

Siham Aliout, ‘Public-Private Partnership as a Mechanism for Managing the Public Water Service,’ 

(2017) (1) Journal of Economic Studies, Abdel Hamid Mehri University, p. 20. 
21 For more details, see World Bank Guide, op. cit., pp. 6-8.  
22 Operations have been highlighted explicitly and implicitly in all PPP mechanisms listed in Art. 3. 

They imply that the PPP projects are based mainly on assigning the operation of the public facility 

to the private sector. However, the PPP Law did not define what constitutes ‘operations’. A group 

of activities starting with the actual use and service provided to the beneficiaries, leading to 

maintenance works, can all be considered within the term ‘operations’ and therefore within the 

remit of the PPP Law.  

23 World Bank Guide, op. cit., pp. 6-8.  
24 Ibid.  
25 Ibid.   
26 Re this Article, see Jaber Mahjoub, The General Theory of Obligation, Part One Sources of 

Obligation in Qatari Law, College of Law, Qatar University, 2016, p. 307 et seq.  
27 See Muhannad Noah, Offer and Acceptance in the Administrative Contract, Al-Halabi 

Publications, 2013. 
28 In fact, the World Bank Guide states that ‘While PPP contracts can be categorized using the 

parameters above, there is no consistent, international standard for naming and describing these 

different types of contract’. World Bank, Public Private Partnership Reference Guide, Version 3, 

p.8. 

29 For example, Qatar Cassation Court, Civil Circuit, Ruling no. 100, 2016. 

30 On this issue, see Mohamed Abdul Majeed Ismail, Studies in the International Administrative 

Contract and Arbitration in State Contracts, Al-Halabi Publications, 2014; Walid Muhammad 

Abbas Arbitration in Administrative Disputes of a Contractual Nature, Dar AlJamaa Al Jadida, 

Egypt, 2010; Saad Al Dhiyebi, ‘Arbitration in International Construction Contracts (BOT), a paper 

presented at the 19th Annual Conference of the Commercial Arbitration Center in the Gulf 

Cooperation Council Countries on “Arbitration in International Oil and Construction Contracts”, 

Amman, 2014; and Sabrina Jabaili, The Impact of Arbitration on the Privacy of the Administrative 

Contract, PhD thesis, Larbi Ben M'hidi University, Algeria, 2016. 
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  ملخص:
يهدف هذا البحث يف بيان مدى اعتبار اإلصابة بفريوس كوروان مرض من أمراض املوت من عدمه، كما يهدف إىل بيان أهلية املصاب  

املوت؛ وذلك نظراً لتوفر مناط التعليل فيه كونه خموفاً واتصاله  بفريوس كوروان، وحكم تصرفاته التربعية، وتبني لنا أن املصاب بفريوس كوروان يف مرض
لألموال عنده ابملوت؛ السيما أنه عند وصول املصاب بفريوس كوروان للمرحلة الثالثة أو الرابعة غالًبا قد يشعر بدنو أجله ومصريه احملتوم فال تكون 

نا أن املصاب بوابء كوروان هو شخص عاقل رشيد، ميلك أهلية الوجوب واألداء طاملا أن قيمه تذكر فيتصرف هبا أضراًر بورثته أو دائنيه، كما تبني ل
ب يف إرادته، املرض مل يؤثر على قدرته على التمييز؛ ولذلك فهو أهل للتعاقد شرعا وقانوان، وأن السبب يف تقييد تصرفاته ال يرجع إىل األهلية أو عي

ك املريض من وقت مرضه، وليس من وقت موته فقط، وتبني لنا أيًضا أن أي تصرف ينطوي على تربع وإمنا يرجع إىل تعلق حق الورثة أبموال ذل
صدر من مصاب كوروان جري عليه حكم الوصية، وتبني لنا أن املشرع ألقى عبء اإلثبات على عاتق املتصرف إليه يف التصرفات غري التربعية، 

 وأعفى الورثة من عبء إثبات تربعية التصرف.
 مرض املوت، أهلية املصاب بوابء كوروان، التصرفات التربعية، تصرفات املريض، ورثة املريض.مات املفتاحية: الكل

Abstract: 
This research aims to show the extent to which infection with the Coronavirus is considered a 

disease of death or not, and it also aims to clarify the eligibility of the person with the Coronavirus, 

and the ruling on his donation actions, and to show us that the person infected with the Coronavirus 

is in the disease of death This is due to the availability of the reasoning in it being fearful and 

related to death. Especially since when the person infected with the Coronavirus reaches the third 

or fourth stage, he may often feel that his life is approaching and his fate is inevitable. It also 

became evident to us that the person affected by the Corona epidemic is a rational, rational person 

who has the capacity to be obligatory and perform as long as the disease does not affect his ability 

to distinguish Therefore, he is qualified to contract legally and legally, and that the reason for 

restricting his actions is not due to his capacity or a defect in his will, but rather to the attachment 

of the rights of the heirs to the money of that patient from the time of his illness, and not only from 

the time of his death, and it has also become evident to us that any action involves a donation 

issued Whoever was infected with Corona was subject to the ruling of the will, and it became clear 

to us that the legislator placed the burden of proof on the disposer of non-voluntary behavior, and 
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exempted the heirs from the burden of proving the donation of the disposition 

 

Keywords: Death disease, the eligibility of the person with the Corona epidemic, the voluntary 
actions, the behavior of the patient, and the heirs of the patient. 

 

 

 املؤلف املرسل  *

 

 مقدمة: 

اإلنسان ميلك احلرية يف ممارسة التصرفات القانونية مادام ميلك األهلية القانونية لتلك التصرفات، إال أنه قد يصاب        
بفريوس كوروان املنتشر يف عصران هذا؛ فيجعله عاجزا عن قضاء احتياجاته، ومتابعة أعماله وممتلكاته؛ وبسبب هذا الفريوس قد 

رفض أحد األبناء التعامل مع والده املصاب بفريوس كوروان أو خدمته خوفًا من العدوى؛ مما جيعل الوالد املصاب هبذا الفريوس ي
وبسبب سوء حالته النفسية وشعوره بنهاية أجله؛ فيتصرف يف أمواله إما هبدف مكافئة من وقف جبانبه أثناء مرضه، أو للتقرب 

ورثته بعد موته الذين تركوه أثناء هذا املرض، أو اإلضرار بدائنيه. لذلك سوف نتعرف على حكم هذه إىل هللا، أو الرغبة حلرمان 
 .التصرفات ابلنسبة للمصاب هبذا الفريوس

 تظهر أمهية هذا البحث يف عدة نواحي نذكر منها:أمهية البحث:    

 يف إطاره وأيخذ حكمه من عدمه.من حيث بيان ماهية مرض املوت، وبيان ما إذا كان فريوس كوروان يدخل  -

 بيان موقف التشريع املصري واجلزائري واألردين من تصرفات املريض مرض املوت يف العقود التربعية.  -

كما تظهر أمهية البحث بسبب تفشي فريوس كوروان يف عصران احلايل، واالختالف حول مدى اعتباره مرض موت من عدمه،   -
 ا الوابء يف عقود التربعات.وحول أتثري أهلية املصاب هبذ

تثور إشكالية هذا البحث يف ما مدى إحاطة املشرع املصري واجلزائري واألردين أبحكام تصرفات املريض  إشكالية البحث:
 مرض املوت يف العقود التربعية؟ ويف مدى أتثري أهلية املصاب بوابء كوروان على تصرفاته التربعية؟

 شكاالت فرعية واملتمثلة يف:وينبثق عن هذه اإلشكالية عدة إ

 يف ما يتمثل ابإلطار املفاهيمي ملرض املوت والعقود التربعية؟ -
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 أمحد كمال رمضان مجعة شاهنيد.

 وما مدى اعتبار املصاب بفريوس كوروان مريض مرض املوت؟-

 يهدف هذا البحث يف  بيان مدى اإلصابة بفريوس كوروان مرض من أمراض املوت من عدمه.  اهلدف من البحث:

مواطن التداخل وأوجه اخلالف، بني التشريع املصري واجلزائري واألردين، وهذا من خالل الدراسة  كما هندف إىل معرفة  -
 التحليلية واملقارنة هلذا املوضوع.

 كما هندف إىل بيان أهلية املصاب بفريوس كوروان، وحكم تصرفاته التربعية.  -

  النحو التايل: اقتضت طبيعة املوضوع  تقسيم هذا البحث إىل مبحثني على خطة البحث:

 املبحث األول: مدى اعتبار املصاب بفريوس كوروان مريض مرض املوت:

 املطلب األول: التعريف مبرض املوت:

 املطلب الثاين: أتثري مرض املوت على أهلية املريض ومدى انطباقه على املصاب بفريوس كوروان.

 عقود التربعية.املبحث الثاين: مدى أتثري أهلية املصاب بوابء كوروان على ال

 املطلب األول: مدى أهلية املصاب بوابء كوروان.

 املطلب الثاين: حكم التصرفات التربعية للمصاب بوابء كوروان.

 

 املبحث األول

 مدى اعتبار املصاب بفريوس كوروان مريض مرض املوت

فة مدى اعتبار املصاب هبذا الفريوس مريض ملعرفة أتثري أهلية املصاب بفريوس كوروان على عقود التربعات جيب أواًل معر       
مرض املوت من عدمه؛ ولكي نعرف ذلك البد من تعريف مرض املوت، مث التعرف على شروطه؛ مث نطبق هذا التعريف مع 

 الشروط على املصاب بفريوس كوروان، وذلك ما نعرضه من خالل مطلبني على النحو التايل:

 لغة والقانون والقضاءتعريف مبرض املوت يف ال :الفرع األول

 لكي نصل لتعريف جامع ملرض املوت جيب أن نعرض أواًل تعريفه يف اللغة، مث يف القانون، ويف القضاء.
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 أواًل: تعريف مرض املوت يف اللغة ويف القانون:

أو نفاق أو هو السقم وهو نقيص الصحة، وهو كل ما خرج ابلكائن احلي عن حد الصحة واالعتدال من علة  املرض يف اللغة:
 .(2)مرض املوت هو مرض يعجز فيه اإلنسان عن متابعة أعماله املعتادة ويغلب فيه اهلالك .أما(1)تقصري يف أمر

( من القانون املدين 447كل ما ذكره املشرع املصري عن مرض املوت احنصر يف املادة )تعريف مرض املوت يف القانون:          
ابع املريض مرض املوت لوارث أو لغري وارث بثمن يقل عن قيمة املبيع وقت املوت فإن إذا -1واليت نصت على "(3)املصري

أما إذا كانت -2البيع يسرى يف حق الورثة إذا كانت زايدة قيمة املبيع على الثمن ال جتاوز ثلث الرتكة داخاًل فيها املبيع ذاته، 
 يسرى يف حق الورثة إال إذا أقروه أو رد املشرتي للرتكة ما يفي هذه الزايدة جتاوز ثلث الرتكة فإن البيع فيما جياوز الثلث ال

 ". 916ويسرى على بيع املريض مرض املوت أحكام املادة -3بتكملة الثلثني، 

كل عمل قانوين يصدر من شخص يف مرض املوت ويكون مقصودا به التربع، يعترب تصرفا -1( اليت نصت على "916واملادة )
وعلى ورثة من تصرف أن -2وت، وتسرى عليه أحكام الوصية أايً كانت التسمية اليت تعطى هلذا التصرف، مضافا إىل ما بعد امل

يثبتوا أن العمل القانوين قد صدر من مورثهم وهو يف مرض املوت، وهلم إثبات ذلك جبميع الطرق، وال حيتج على الورثة بتاريخ 
لورثة أن التصرف صدر من مورثهم يف مرض املوت اعترب التصرف صادرا وإذا أثبت ا-3السند إذا مل يكن هذا التاريخ اثبتا، 

 .على سبيل التربع، ما مل يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك، كل هذا ما مل توجد أحكام خاصة ختالفه"

 اجلزائري ( من القانون املدين409( و )408كذلك املشرع اجلزائري كل ما ذكره عن مرض املوت احنصر يف نص املادة )         
 -2إذا ابع املريض مرض املوت لوارث فإن البيع ال يكون انجزاً إال إذا أقره ابقي الورثة،-1على" (408حيث نصت املادة )

 .(4)أما إذا مت البيع للغري يف نفس الظروف فإنه يعترب غري مصادق عليه ومن أجل ذلك يكون قابال لإلبطال"

انون املدين اجلزائري والىت نصت يف الفقرة األوىل منها على "كل تصرف قانوين يصدر ( من الق776وكذلك نص املادة )       
بعد املوت، وتسرى عليه أحكام الوصية أاي كانت  عن شخص يف حال مرض املوت بقصد التربع يعترب تربعا مضافا إىل ما

 .التسمية اليت تعطى إىل هذا التصرف"

مرض املوت أبنه "املرض الذي يعجز فيه األنسان عن متابعة أعماله املعتادة ويغلب فيه  بينما القانون املدين األردين عرف      
اهلالك وميوت على تلك احلال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدايد سنة أو أكثر تكون تصرفاته  

 . (5)كتصرفات الصحيح"

، بينما املشرع املريض مرض املوت، وإمنا ترك تعريفه للفقه ايعرف كالمها مل  زائريوكذلك اجل يتضح مما سبق أن املشرع املصري      
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 األردين عرف املريض مرض املوت.

  اثنياً: تعريف مرض املوت عند القضاء:

النقض املصرية مرض املوت أبنه "املرض الشديد الذي يغلب علي الظن موت صاحبه عرفًا أو بتقدير األطباء،  حمكمةعرفت 
زمه ذلك املرض حىت املوت وإن مل يكن أمر املرض معروفًا من الناس أبنه من العلل املهلكة فضابط شدته واعتباره مرض ويال

موت أن يعجز غري العاجز من قبل عن القيام مبصاحله احلقيقية خارج البيت فيجتمع فيه حتقق العجز وغلبة اهلالك واتصال 
 . (6)املوت به"

ة العليا اجلزائرية مرض املوت أبنه "املرض الذي يبطل التصرف هو املرض األخري إذا كان خطريا وجير بينما عرفت احملكم      
 .(7) إىل املوت وبه يفقد املتصرف وعييه ومتييزه..."

ة ويف حكم آخر للمحكمة العليا اجلزائرية عرفت مرض املوت أبنه "....مرض أهنك قواها وأقعدها وأثر على مداركها العقلي     
 .(8) وأدى إىل وفاهتا..."

يتضح مما سبق أن القضاء اجلزائري مل يتطرق يف كثري من القضااي املتعلقة مبرض املوت إىل تعريفاً دقيقاً مثل نظريه املصري،      
 لكنه اجتهد يف إجياد تعريف ملرض املوت لكنه تعريفاً غري دقيق. 

وت أبنه "املرض الذي يقعد املريض عن قضاء مصاحله العادية املألوفة اليت بينما حمكمة التمييز األردنية عرفت مرض امل     
 .(9)مباشرهتا وليس واجباً أن يلزم املريض الفراش، وأن يغلب فيه اهلالك، وأن ينتهى ابملوت فعاًل" األصحاءيستطيع 

 تعريف مرض املوت عند الفقه :الفرع الثاين

نه "املرض الذي يؤدي إىل الوفاة على أن ال يزيد عن سنة من رارهخه أما إذا زاد هناك من الفقه من عرف مرض املوت أب       
عن السنة فإن تصرفاته تعترب كتصرفات الصحيح ما مل يشتد به املرض فعندها يعترب مرض املوت من راريخ اشتداد املرض إىل 

 .(10)الوفاة"

ض الذي يعجز الرجل عن أعماله املعتادة وقضاء حاجاته خارج عرف الدكتور مصطفى أمحد الزرقا مرض املوت أبنه "املر        
املنزل، كاحلرفة والوظيفة واملنزل، وتعجز املرأة عن القيام أبعماهلا املعتادة داخل املنزل، من طبخ وتنظيف وترتيب، ويغلب فيه 

 .(11)ى حال من غري ازدايد"اهلالك كمرض السرطان، اإليدز ونزيف الدماغ ، ويتصل ابملوت دون أن يستمر سنة كاملة عل

أما يراد مبرض املوت عند فقيه آخر أبنه "هو الذي يغلب فيه خوف املوت ويعجز معه املريض عن رؤية مصاحله خارجا       
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عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصاحله داخل داره إن كان من اإلانث، وميوت على ذلك احلال قبل مرور سنة سواء كان 
أو مل يكن وإن امتد مرضه ومضت سنة وهو على حال واحدة كان يف حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات صاحب فراش 

الصحيح مامل يشتد مرضه ويتغري حاله ولكن إذا اشتد مرضه وتغري حاله ومات قبل مضي سنة يعد حالة اعتبارا من وقت التغري 
 .(12)إىل الوفاة مرض موت"

مبرض املوت أبنه "الذي يعجز عن القيام مبصاحله املنوط به أداؤها بعد أن كان قادرا عليها  املريض عرف وأحد الفقهاء      
وينتهي مرضه ابملوت، وهذه املصاحل ختتلف ابختالف األشخاص ذكورة وأنوثة وابختالف الوظائف واألعمال فلكل من املوظف 

أبنه "ذلك املرض  آخر عرفهو ".(13)مرض موت"والصانع عمل خمصوص فإذا عجز عنه بسبب املرض ومات عقبه مسى مرضه 
الذي يصيب الشخص فيؤدي به إىل أن يكون أنساان مريضا عاجزا عن متابعة أعماله املعتادة خارج بيته ويغلب عليه اهلالك 

 .(14)وميوت على تلك احلال"

ة وغري جامعه فبالنسبة كوهنا غري دقيقة وحنن نعتقد أن التعريفات السابقة املذكورة عند القانون والقضاء والفقه غري دقيق      
ألهنا مل تضع معيار واضح ودقيق مبن يُ َعد مريض مرض موت، فجميعها اتفقت على شرط العجز عن مباشرة األعمال املعتادة، 

وهذا ال ميكن اعتباره إال دليل إلثبات وجود شعور ابخلوف من املوت لدى املريض، كما اشرتطت وقوع املوت فلم حتدد 
تعريفات صراحة السبب الذي جيب أن يكون لوقوع املوت هل هو املرض أم أي سبب آخر، كما أن معظم هذه التعريفات ال

تتقيد مبرور مدة معينة مما هخرج حاالت كثرية عن الدخول يف إطاره، أما ابلنسبة أهنا غري جامعه ألهنا ليست شاملة لكل 
 ى غري املرض أتخذ حكم مرض املوت.خصائص املعرف، فلم تتضمن بيان وجود حاالت أخر 

لذلك نرى أن مرض املوت هو "املرض الذي يكون من شأنه خلق الشعور ابليأس من احلياة ودنو األجل، وميوت املريض       
على تلك احلال بسبب املرض أو غريه من األسباب، ويعد يف حكم مرض املوت وجود الشخص يف أي حالة ختلق لديه هذا 

ذلك لعدة أسباب ألنه جيب اعتباره مرض موت كل حالة تولد لدى مريض أو غري مريض شعور ابليأس ودنو .و (15)الشعور"
 األجل، وميوت على تلك احلال، وأن هذا التعريف مل يتقيد مبدة معينة، وأنه حدد سبب املوت ابملرض أو بغريه من األسباب.

 بيقها على وابء كوروانالضوابط املقررة يف حتديد مرض املوت وتط :املطلب الثاين

لكي نصل هلدفنا وهو حتديد وابء كوروان مرض موت من عدمه؛ جيب بداية بعد تعريف مرض املوت اليت ذكرانه آنفا؛ أن        
 وذلك ماسوف نعرضه من خالل فرعني على النحو التايل: .عند القانون والقضاء نعرض شروط حتقق مرض املوت
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 املوت شروط حتقق مرض :الفرع األول

سوف نعرض شروط حتقق مرض املوت عند كاًل من القانون  املدين املصري وقضائه، والقانون املدين اجلزائري وقضائه،        
 والقانون املدين األردين وقضائه.

ضاء. التقنني املدين املصري مل ينص على شروط مرض املوت وترك ذلك للق :أواًل: عند القانون والقضاء املصري واجلزائري
فقضت حمكمة النقض املصرية أن شروط حتقق مرض املوت "أن يكون املرض مما يغلب فيه اهلالك ويشعر معه املريض بدنو أجله 

وأن ينتهى بوفاته فإذا استطال املرض ألكثر من سنة فال يعترب مرض موت مهما يكن من خطورة هذا املرض واحتمال عدم برء 
يف هذه الفرتة صحيحة وال تعد استطالة املرض حالة من حاالت مرض املوت إال يف فرتة صاحبه منه، وتكون تصرفات املريض 

 .(16)تزايدها واشتداد وطأهتا، إذ العربة بفرتة الشدة اليت تعقبها الوفاه"

وضوع للقضاء مل حيدد القانون املدين اجلزائري بصفة دقيقة الضوابط املقررة يف حتديد مرض املوت معتمداً وراركاً امل بينما      
اجلزائري، حيث جاء يف حيثيات أحد أحكامه "أبن مرض املوت الذي يقيد تصرفات املريض، حدد له الفقه والقضاء ثالثة 

 .(17)شروط وهي أن يقعد املرض صاحبه على قضاء مصاحله، وأن يغلب فيه املوت، وينتهي ابملوت فعال"

رع األردين عن نظريه املصري واجلزائري وذكر صراحة الفقرة األوىل من نص اختلف املشاثنًيا: عند القانون والقضاء األردين: 
شروط مرض املوت فقال "مرض املوت يف املرض الذي يعجز فيه اإلنسان عن متابعة أعماله  ( من قانونه املدين543املادة )

حالة واحدة دون ازدايد سنة أو أكثر على تلك احلالة مبرور سنة فإن امتد مرضه وهو على ويغلب فيه اهلالك وميوت ، ومصاحله
 تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.

 يتضح لنا من خالل النص السابق أنه يوجد عدد من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف املرض لكي يعترب مرض موت      

ان من الذكور فيكون عاجزاً أن يعجز املصاب به عن القيام مبصاحله املألوفة اليت يستطيع األصحاء عادة القيام هبا، فإن ك -1
عن مباشرة وظيفته خارجا، وال يشرتط مالزمة الفراش؛ وعلى الرغم من ذلك يظل عاجزا عن قضاء مصاحله، أما ابلنسبة لإلانث 

. وهناك حاالت ال ميكن أن نعترب صاحبها مريض مرض موت على الرغم من أهنا (18)أن يعجزها عن قضاء مهامها املنزلية
مصاحله مثل الشيخوخة واليت جتعل صاحبها غري قادر على مباشرة مصاحله وحيتاج ملساعد، وكذلك الذي  تعجزه عن قضاء

 .(19)ميارس مهنة شاقة فيقعده مرضه عن مزاولتها لكن ال يعجزها عنها

بل  أن يغلب يف هذا املرض اهلالك: فال يكفي لكي نصنفه أبنه مرض موت أن يعجز املصاب به عن قضاء مصاحله فقط، -2
جيب أيًضا أن يغلب فيه اهلالك، ويكون مرًضا خطريًا من األمراض اليت غالباً تنتهي ابملوت، أو يكون مرًضا بدأ بسيطًا مث يتطور 
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 حىت تصبح حالة املصاب به سيئة هخشي عليه فيها من املوت.

لى تلك احلال ومل يتوىف تكون أن ينتهى املرض مبوت صاحبه خالل سنة، فإن فأتت السنة اليت حددها املشرع وبقي ع -3
تصرفاته خالل تلك الفرتة صحيحة. كما يتضح لنا من نص املشرع "دون ازدايد" أنه حالة فوات السنة اليت حددها املشرع مع 

مبا جاء  (20)ازدايد املرض، وانتهى ابلشخص املريض ابلوفاة، فإن هذا املرض يصنف مرض موت. أخذت حمكمة التمييز األردنية
 ( مدين أردين.543الفقرة األوىل من املادة )يف نص 

وحنن نوصي املشرع املصري واجلزائري أبن يسري على هنج املشرع األردين بوضع يف قانوهنما املدين شروط حتقق مرض        
 القضاء.املوت مثل ما فعل األردين، حىت يكون هناك هنج يسري عليه قضائهما، وتطبيق دقيق له، وال يكون هناك اجتهاد من 

 مدى اعتبار املريض ابلكوروان مريض مرض املوت :الفرع الثاين

بعد عرض تعريف مرض املوت، وعرض شروط حتققه؛ يتبقى لنا اإلجابة على السؤال امللح يف هذا البحث وهو هل         
اليت ينتقل أبكثر من وسيلة؛  يعترب املصاب بفريوس كوروان مريض مرض موت؟ يف احلقيقة أن فريوس كوروان من األمراض املعدية

فقد تنتقل العدوى إما عن طريق املخالطة املباشرة ألشخاص مصابني ابلعدوى، أو املخالطة غري املباشرة مبالمسة أسطح موجودة 
ب ، واملصا(21) يف البيئة املباشرة احمليطة، أو أدوات مستخدمة على الشخص املصاب ابلعدوى )مثل مساعة الطبيب أو الرتمومرت(

بفريوس كوروان مير مبراحل أوهلا وهي عدم ظهور أعراض ويف هذه احلالة يكتفي عزل املريض ملدة أسبوعني، والثانية ظهور أعراض 
خفيفة ومتوسطة، واملرحلة الثالثة وهي وصول الفريوس للرئة وتسببه يف التهاهبا، واملرحلة الرابعة وهي الفشل التنفسي ويتم وضع 

.ومل يتم اكتشاف عالج لفريوس كوروان حىت اآلن؛ مما أدى إىل ارتفاع عدد (22)عي داخل عناية مركزةاملريض على جهاز صنا
 .(23)شخصا يف العامل، وفق إحصائية فرانس برس 531,789عن  يف العامل إىل ما ال يقل 19-كوفيد الوفيات بسبب

وبناء على هذا فإنه ميكننا ّعد املصاب بفريوس كوروان يف مرض املوت؛ وذلك نظراً لتوفر مناط التعليل فيه كونه خموفاً       
الًبا قد يشعر بدنو أجله ومصريه واتصاله ابملوت؛ السيما أنه عند وصول املصاب بفريوس كوروان للمرحلة الثالثة أو الرابعة غ

احملتوم فال تكون لألموال عنده قيمه تذكر فيتصرف هبا أضراًر بورثته أو دائنيه ومثل هذا التصرف مباله حال حياته أحكام خاصة 
 سوف نعرضها يف املطلب التايل.

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19&contentId=1358701
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 :املبحث الثاين

 مدى أتثري أهلية املصاب بوابء كوروان على العقود التربعية

عرفنا أن فريوس كوروان مير أبربع مراحل منها مراحل ليس هبا خطورة ويكون صاحبها كامل األهلية وتصرفاته صحيحة       
طاملا كان راشد وعاقل ومل يتسبب هذا الفريوس يف موته، وهناك مراحل أخرى وهي الثالثة والرابعة وهي املراحل اخلطرية يف املرض 

يشعر بدنو أجله فإذا أبرم تصرفات تربعيه خالهلا؛ مث مات يكون انقص األهلية لوجود عارض واليت جتعل املصاب هبذا الفريوس 
 على النحو التايل: مطلبنيمن عوارضها وهو مرض املوت، وتكون تصرفاهتا حبكم الوصية. وذلك ما نعرضه يف 

 مدى أهلية املصاب بوابء كوروان :املطلب األول

األهلية ما مل تسلب منه أو تنقص وذلك بنصوص القانون، وعليه سوف نعرض يف  األصل يف الشخص أن يكون كامل      
هذا املطلب نبذه خمتصره عن أهلية التعاقد؛ حىت نتمكن من عرض أسباب أهلية املصاب بوابء كوروان من عدمه وذلك من 

 خالل فرعني على النحو التايل:

 أهلية التعاقد :الفرع األول

نص القانون املدين على األركان الواجب توافرها يف العقد ومنها ركن الرتاضي، ولكي تكون اإلرادة صحيحة جيب أن ختلو        
اإلرادة من أحد عيوهبا ومها )الغلط، التدليس، اإلكراه، االستغالل(، وال يوجد أحد من عوارضها )الغفلة، السفه، اجلنون، 

وابء كوروان كون مرض املوت يعترب عارض من عوارض األهلية أم عيب من عيوب  العته(، فالسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل
 اإلرادة؟

ابدئ ذي بدء أحكام األهلية تتعلق ابلنظام العام، واألصل يف الشخص أن يكون كامل األهلية ما مل يسلبها القانون منها،       
الوالية أو الوصاية أو القوامة ابلشروط ووفقا للقواعد ، وهخضع فاقدو األهلية وانقصوها حبسب األحوال ألحكام (24)ينقصها

، فال جيوز احلرمان أو االنتقاص من أهلية موجوده عند شخص، وال جيوز أن مينح أهلية غري متوافره عنده (25)املقررة يف القانون
للتعاقد ما مل تسلب وكل شخص لديه أهلية  ،(26) وال تكميل ما نقص منها لديه، وكل اتفاق على شيء من ذلك يكون ابطل

، كما يكون الشخص يف حكم انقص األهلية إذا كان أصم أبكم، أو أعمى أبكم، وكان (27)هذه األهلية أو تنقص حبكم القانون
ذلك سبب يف عجزه عن التعبري عن إرادته، وجيوز للمحكمة أن تعني له مساعدا قضائيا يساعده يف أداء تصرفاته اليت فيها 

عني له مساعد قضائي قابلة لإلبطال، إذا متت بدون تلك املساعد وبعد تسجيل قرار مصلحته، وتكون تصرف
ُ

ات الشخص امل
 . (28)املساعد القضائي
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القانونية الواجبة التطبيق عندما نصت على تسرى على القصر وعلى احملجور عليهم  حدد القانون املدين اجلزائري القواعد     
قصي قواعد األهلية املنصوص عليها يف قانون األسرة اجلزائري، ويقع عبء عدم األهلية وعلى غريهم من عدميي األهلية أو ان

على من يدعيه، إذ جيب على من يتعاقد مع الغري أن يتحرى عن أهلية من تعاقد معه حىت يتأكد من صحة التعاقد وإال يتحمل 
 .(29)تبعة تقصرية وأمهاله

 روانأسباب أهلية املصاب بوابء كو  :الفرع الثاين

يتضح لنا مما سبق أن املصاب بوابء كوروان )مرض املوت( مل يرد ضمن عوارض األهلية، واعتبار أهلية هذا املصاب هبذا الوابء 
 -: (30)أهلية كاملة كأهلية الصحيح متاما ويرجع ذلك لعدة أسباب

الثلث ابطال بطالان مطلقا،  لو كان مصاب بوابء كوروان )مرض املوت( انقص األهلية، لكان تصرفه ابلوصية يف حدود -
 ألنه تصرف ضار به ضررا حمضا، وهناك إمجاع على أن تصرفه يف حدود الثلث ألجنيب صحيح هنائيا. 

لو كان املصاب بوابء كوروان )مرض املوت( انقص األهلية، لكانت تصرفاته التربعيه ابطله بطالان مطلقا، وال يستطيع  -
 .ال ترد عليه إجازةملن يورثه إجازهتا، كون هذا التصرف 

اثلثًا: لو كان املصاب بوابء كوروان)مرض املوت( انقص األهلية، لكانت تصرفاته التربعيه ابطله بطالان مطلقا يف حالة  -
 .مل يكن له أحد يورثه، ويوجد إمجاع يف حالة مل يكن له وارث فإنه تصرفه صحيح ولو كان يف مجيع أمواله

فات املريض مرض املوت وهي الشريعة اإلسالمية لوجدان أن أراء فقهها مل يقل أن رابًعا: ولو رجعنا إىل مصدر تصر   -
 .املريض مرض املوت مصاب أبحد عوارض األهلية، أو عنده عيب من عيوب اإلرادة

خامًسا: ولو فرضنا أن تصرفات املصاب بوابء كوروان )مرض املوت( الدائرة بني النفع والضرر ميكن إبطاهلا، فإن   -
بطال ال يكون إال من شرع اإلبطال ملصلحته، ولو كان للورثة حق إبطال تصرفه فإن حقهم هذا مل يكن حق طلب اإل

 إرث؛ لكنه حق شخصي يستعملونه للدفاع عن حقوقهم هم ال عن حقوق مورثهم.

ض مل يؤثر على قدرته وعليه فإن املصاب بوابء كوروان هو شخص عاقل رشيد، ميلك أهلية الوجوب واألداء طاملا أن املر         
على التمييز؛ ولذلك فهو أهل للتعاقد شرعا وقانوان، وأن السبب يف تقييد تصرفاته ال يرجع إىل األهلية أو عيب يف إرادته، وإمنا 

 يرجع إىل تعلق حق الورثة أبموال ذلك املريض من وقت مرضه، وليس من وقت موته فقط.
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 ل وفقا للقانون اجلزائريعلى تنفيذ االلتزامات يف عقد العم 19-

 

 أمحد كمال رمضان مجعة شاهنيد.

 لمصاب بوابء كوروانحكم التصرفات التربعية ل :املطلب الثاين

ابدئ ذي بدء لكل شخص احلرية الكاملة يف التربع أبمواله ألحد من ورثته، أو لشخص أجنيب مبقابل أو بدون؛ مادام         
أن هذا التصرف ينتج آاثره أثناء حياته، وليس ألحد من ورثته أن يقيد حريته يف هذا التصرف؛ ولوكان يهدف من هذا التصرف 

واله بعد وفاته، لكن هختلف األمر إذا أصيب هذا الشخص بوابء كوروان)مرض املوت(؛ فتتقيد هذه احلرية يف حرماهنم من أم
 .(31)التصرف يف أمواله؛ وذلك حفاظًا على حق الورثة الذي يثبت هلم من وقت حدوث ذلك املرض

املوت ويكون مقصودا به  ( مدين مصري على "كل عمل قانوين يصدر من شخص يف مرض916حيث نصت املادة )       
،يتضح من (32)التربع، يعترب مضافا إىل ما بعد املوت، وتسرى عليه أحكام الوصية أاي كانت التسمية اليت تعطى هلذا التصرف"

نص هذه املادة أن أي تصرف ينطوي على تربع صدر من مصاب كوروان جري عليه حكم الوصية، وبذلك أوجب القانون 
ملصاب بوابء كوروان يف حكم الوصية؛ أوهلما: أن يصدر التصرف من املورث يف مرض املوت، شرطان لكي يكون تصرف ا

والثاين: أن يكون هدفه التربع، ويتضح أيًضا من النص أنه أعطى حكم الوصية لكل عمل قانوين طاملا يصدر يف مرض املوت،  
كما يتضح أيًضا من نص هذه املادة   ،(34)يقصد منه التربع، واإلبراء وكل تصرف (33)كالبينة، والوقف، والوصية، واهلبة، واإلقرار

يف التصرفات غري التربعية أبن يثبت أنه دفع مقابل للمورث، فإذا  (35)أن املشرع ألقى عبء اإلثبات على عاتق املتصرف إليه
ابة له، وتطبق تلك أثبت ذلك نفذ التصرف يف حق الورثة، بينما تطبق عليه أحكام الوصية يف حالة إذا كان يف العوض حما

 .(36)الوصية على القدر احملاىب به، وعليه يكون املشرع أعفى الورثة من عبء إثبات تربعية التصرف

 هبة املصاب بوابء كوروان :الفرع األول

؛ إن من أهم املسائل اليت قد يتصرف فيها مريض كوروان )مرض املوت( يف حال مرضه ضمن التصرفات التربعية هي اهلبة        
وهي من أشد التربعات الضارة ابملتصرف ضررا حمضا، ألهنا متليك بال عوض كما جيوز للواهب أن يشرتط على املوهوب له 

القيام ابلتزام يتوقف متامها على إجناز الشرط؛ لذلك وضع هلا املشرع ضوابط هامه، وخاصة الضوابط املتعلقة أبهلية املتربع، فإذا  
صحيح فله أن يهب ما يشاء ملن يشاء، إال أن هناك قيد حلرية الشخص يف اهلبة متعلق مبرض  كان الواهب أهل للتربع كونه

املوت، وحيق لكل ذي مصلحة الطعن فيها بعد املوت. وبناء عليه نص املشرع على أن اهلبة يف مرض املوت أتخذ حكم 
 .(37)ذلك إال إبجازة الورثة الوصية، وعدم جواز الوصية أبكثر من ثلث الرتكة، وال وصية لوارث، وال جيوز

فإذا وهب املورث املصاب بوابء كوروان )مرض املوت( عينا، أو أقر بدين له، سرت على هذا التصرف أحكام الوصية،        
لقى ، وأ(38)فال تنفذ اهلبة، وال اإلقرار ابلدين، وال اإلبراء منه إال يف ثلث الرتكة، ما مل جتز الورثة ما جتاوز الثلث يف كل ذلك

، وهلم حرية اإلثبات جبميع الطرق ابلبينة (39)املشرع على الورثة عبء إثبات أن التصرف وقع واملورث مريض مرض املوت
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ابلقرائن  (40)والقرائن، وكوهنم يثبتون واقعة مادية فيستطيعون إثبات أن كوروان مرض موت بتقارير األطباء وبشهادة الشهود
. وتطبيًقا لذلك فقد قضت حمكمة النقض املصرية بقبول القرائن الدالة (41)رق اإلثباتاملستخلصة من ظروف املرض وبكافة ط

 .(42)أبن البيع صدر من مورث الورثة وهو يف مرض املوت، وذلك ابملستندات املقدمة منهم وبصورية الثمن يف العقد

 وصية املصاب بوابء كوروان :الفرع الثاين

، وكما نصت املادة (43)بعد املوت بطريق التربع، سواء كان يف األعيان أو يف املنافع"الوصية هي "متليك مضاف إىل ما        
( من القانون املدين املصري فكل تصرف صادر من املورث املصاب بوابء كوروان، ويكون قاصد من ورائه التربع، يعتربه 916)

دة الورثة، إذ أن هذا التربع ال ينفذ يف حقهم يف ما زاد القانون وصية مسترتة، وتسرى عليها أحكام الوصية، وعليه حتمى هذه املا
. ولكي تسرى أحكام الوصية جيب توافر يف التصرف الصادر من املورث أمران: أوهلما: أن (44)عن ثلث الرتكة إال إذا أجازوه

 يكون التصرف صادر وهو يف مرض املوت، والثاين: أن يكون التصرف هبدف التربع.

 

 خامتة:

 لدراسة جمموعة من النتائج والتوصيات واليت رأينا األخذ هبا.متخضت هذه ا

 أواًل: النتائج:

تبني لنا أن معظم التشريعات العربية عندما جاءت لكي تنظم أحكام تربعات املريض مرض املوت استمدت أحكامها  -1
 من الشريعة اإلسالمية.

 ض املوت األمر الذي جعل القضاء لالجتهاد.تبني لنا أن املشرع املصري واجلزائري مل يضع تعريف أو شروط ملر  -2

تبني لنا أنه يوجد عدد من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف املرض لكي يعترب مرض موت وهي أن يعجز املصاب به عن  -3
القيام مبصاحله املألوفة اليت يستطيع األصحاء عادة القيام هبا،وأن يغلب يف هذا املرض اهلالك، وأن ينتهى املرض 

 به خالل سنة.مبوت صاح

تبني لنا أن املصاب بفريوس كوروان يف مرض املوت؛ وذلك نظراً لتوفر مناط التعليل فيه كونه خموفاً واتصاله ابملوت؛  -4
السيما أنه عند وصول املصاب بفريوس كوروان للمرحلة الثالثة أو الرابعة غالًبا قد يشعر بدنو أجله ومصريه احملتوم 

 تذكر فيتصرف هبا أضراًر بورثته أو دائنيه. فال تكون لألموال عنده قيمه
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 ل وفقا للقانون اجلزائريعلى تنفيذ االلتزامات يف عقد العم 19-

 

 أمحد كمال رمضان مجعة شاهنيد.

تبني لنا أن املصاب بوابء كوروان هو شخص عاقل رشيد، ميلك أهلية الوجوب واألداء طاملا أن املرض مل يؤثر على قدرته  -5
 على التمييز؛ ولذلك فهو أهل للتعاقد شرعا وقانوان، وأن السبب يف تقييد تصرفاته ال يرجع إىل األهلية أو عيب يف

 إرادته، وإمنا يرجع إىل تعلق حق الورثة أبموال ذلك املريض من وقت مرضه، وليس من وقت موته فقط.

 تبني لنا أن أي تصرف ينطوي على تربع صدر من مصاب كوروان جري عليه حكم الوصية. -6

الورثة من عبء  تبني لنا أن املشرع ألقى عبء اإلثبات على عاتق املتصرف إليه يف التصرفات غري التربعية، وأعفى -7
 .إثبات تربعية التصرف

 ثانًيا: المقترحات:

 نوصي التشريعات العربية الرجوع للشريعة اإلسالمية ملعرفة ما مل يتناوله املشرع. -

نوصي املشرع املصري واجلزائري أبن يسري على هنج املشرع األردين بوضع يف قانوهنما املدين شروط حتقق مرض املوت مثل ما  -2
 ردين، حىت يكون هناك هنج يسري عليه قضائهما، وتطبيق دقيق له، وال يكون هناك اجتهاد من القضاء.فعل األ

 قائمة املراجع:
 املؤلفات:

 .مطبعة النهضةالقاهرة، مصر، ، 2، ط2املعامالت يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املصرية، جم، 1922 ، أمحد،د/ أبو الفتح
 .اجلزائر ،1اجلزائر جامعة احلقوق، كلية  املوت، مرض يف املريض صرفاتت  م،2018 جليلي، ابتسام،/ أ

 .اجلامعية الدار لبنان، بريوت، األصلية، العينية احلقوق يف الوسيط م،1985: رمضان السعود أبو/ د
 ال  رتاث احلي  اء، دار لبن  ان، ب  ريوت، ،4ج األول، اجملل  د ملقايض  ة،وا البي  ع امللكي  ة، عل  ى تق  ع ال  يت العق  ود امل  دين، الق  انون ش  رح يف الوس  يط م،1968 ال  رزاق، عب  د الس  نهوري،/ د

 . العريب
 الفكر دار النقض، حمكمة أحكام وأحدث الفقهاء آبراء عليعا معلقا قضائية فقهية دراسة املوت، مرض تصرفات يف الوجيز: كمال  عزت/ د

 د األول، عقد البيع، القاهرة، مصر، عامل الكتب.م، شرح القانون املدين يف العقود املسماة، اجملل1980د/ مرقس، سليمان،
 م.1992، 2، دار الفكر ، ج6د/ مصطفى أمحد الزرقا: املدخل الفقهي العام )الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد( ، ط 

 املقاالت:
 .544ص-515، ص2، عدد19، جملة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد م، هبة املريض مرض املوت يف جملة األحكام العدلية دراسة حتليلية مقارنة2011د/ حممد جاد احلق، إايد، 

وني ة والسياس ية، م، مدى أتثري أهلية املريض مرض املوت على عقود التربعات دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والق انون اجلزائ ري، جمل ة العل وم القان2020د/ معمري، إميان، 
 .679ص-650، ص1، عدد11جملد

، 1، الع  دد10م، تص  رفات امل  ريض م  رض امل  وت يف الوص  ية ب  ني الش  ريعة اإلس  المية وق  انون األس  رة اجلزائ  ري، جمل  ة العل  وم القانوني  ة والسياس  ية، اجملل  د2019 د/ ص  مامة، كم  ال،
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  ملخص:
دلة املتحصلة بطريق غري مشروع، ومن خالل هذه الدراسة نتناول تتمحور هذه املقالة حول موقف النظام األمريكي من قاعدة استبعاد األ     

 اجلذور التارخيية هلذه القاعدة يف الوالايت املتحدة األمريكية، وموقف الفقه األمريكي منها.
 استبعاد الدليل. ،قاعدة االستبعاد، النظام األمريكي، أدلة: يةالكلمات املفتاح

Abstract: 
      This article revolved around the position of the American regime on the rule of exclusion of 

evidence obtained illegally, and through this study we address the historical roots of this rule in the 

United States of America, and the position of American Jurisprudence on it. 

 

Keywords: The rule of exclusion, The American regime, evidences, Exclusion of evidence. 
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 مقدمة: 

يقع على عاتق الدولة التزام ببذل أقصى ما يف وسعها للحيلولة دون وقوع اجلرائم، فإذا وقعت اجلرمية تلتزم سلطات      
الدولة مبالحقة مرتكيب اجلرمية وحماكمتهم. حيث يضع القانون قيود وضوابط للحصول على أدلة االثبات بشكل ال يتم فيه 

 وحقوق األفراد. االعتداء على حرايت
بيد أنه قد يرتكب رجال الشرطة عند قيامهم مبهاهم خمالفات قانونية يف سبيل احلصول على أدلة االثبات، فيثور التساؤل     

  للحكم إبدانة املتهم؟ -املتحصلة بشكل غري قانوين-حول مدى إمكانية الركون إىل مثل هذه األدلة 
مت احلصول عليها ابملخالفة للقانون، وقد تباينت مواقف األنظمة حيال هذه القاعدة. لقد ظهرت قاعدة استبعاد األدلة اليت 

هناك من أخذ ابلقاعدة على حنو مطلق وجامد. وهناك من طرح قاعدة االستبعاد جنبًا وقبل الدليل غري املشروع طاملا كان 
ستبعاد يف حاالت دون حاالت أخرى حسب  منتجًا يف االثبات. وهناك اجتاه اثلث أخذ حبل وسط وهو األخذ بقاعدة اال

 كل حالة على حدة وظروفها.
وملا كان موضوع مدى قبول األدلة املتحصلة بطريق غري مشروع من املواضيع اليت أوىل هلا النظام األمريكي اهتماماً كبرياً،     

د العديد من البحوث العلمية اليت حيث تعرض القضاء األمريكي لعدد هائل من القضااي اليت تناقش هذه املسألة، كما توج
 انقشت هذا األمر، لذا سنركز يف هذه الدراسة على موقف النظام األمريكي من قاعدة االستبعاد. 

سند إليهم مهمة البحث والتحري عن اجلرمية -ارتكاب رجال الشرطة حول  الدراسةتتلخص مشكلة     
ُ
بعض  -امل

ى أدلة االثبات اليت تساعد القاضي اجلنائي يف بناء قناعته الوجدانية وإصدار االنتهاكات القانونية يف سبيل احلصول عل
 حكمه املتضمن للحقيقة الواقعية، فيثور التساؤل حول مدى إمكانية قبول الدليل الذي مت احلصول عليه بطريق غري مشروع؟

، ة استبعاد الدليل اجلنائي غري املشروعحول موقف النظام األمريكي من قاعددراسة  هذا املقال يف أنه يقدم تكمن أمهيةو 
نشأة قاعدة االستبعاد من حيث التطرق إىل موقف كل من الدستور الفيدرايل واحملكمة العليا حيث نسلط الضوء على 

 الفيدرالية، مث نعرض موقف الفقه األمريكي من القاعدة. 
وخامتة  ومطلبنيإىل مقدمة  املقالةوعليه فقد مت تقسيم  الوصفي والتحليليالتارخيي و  على األسلوب ونعتمد يف هذا املقال   

أما املطلب الثاين فقد تناولنا فيه  األول،وذلك يف املطلب  موقف القضاء األمريكيمتضمنة النتائج والتوصيات، حيث تناولنا 
 .والتوصياتاملقال بعرض النتائج  مث اختتمناموقف الفقه، 
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 املطلب األول

 موقف القضاء

ابدئ األمر سلك القضاء األمريكي مسلك القضاء اإلجنليزي حيال قبول األدلة غري املشروعة طاملا كانت منتجة يف يف 
 Commonwealth. على سبيل املثال يف قضية 1االثبات بقطع النظر عن الطريقة اليت يتم فيها احلصول على الدليل

V. Dana لتفتيش غري قانونية، أو إذا جتاوز الشخص املسؤول عن إصدار قررت احملكمة أبنه " إذا كانت مذكرة ا 1841عام
املذكرة سلطاته، فإن املسؤولية يف هذه احلالة تقع على عاتق الطرف الذي صدرت املذكرة بشأن شكواه أو على عاتق الشخص 

حيث ال ميكن للمحكمة أن الذي قام إبصدار املذكرة ولكن ال يعد هذا سبباً صحيحاً الستبعاد األوراق املقدمة ضمن األدلة، 
 .2تعلق على الطريقة اليت مت من خالهلا احلصول على مثل هذه األوراق سواء أكانت قانونية أم غري قانونية"

تطرق القضاء األمريكي إىل مسألة مشروعية الدليل،  ،1886عام  Boyd V. United statesويف قضية 
د بضائع بشكل غري قانوين، ومت إجباره على تقدمي مستندات تتضمن مواد وتتلخص وقائع هذه القضية يف أن شخص اهتم ابستريا

من شأهنا أن ُتدينه جنائياً، وقد قررت احملكمة عدم قبول هذه املستندات، ذلك أن إجبار املتهم على تقدمي دليل ضد نفسه 
 .  3خيالف التعديل اخلامس من الدستور الفيدرايل الذي يقضي ابحلصانة ضد جترمي النفس

 Adams V. New Yorkإال أنه يف قضية  وعلى الرغم من موقف القضاء األمريكي يف القضية سالفة البيان
قررت احملكمة قبول أي دليل طاملا كان منتجاً يف االثبات دون النظر إىل الطريقة اليت مت فيها احلصول على  ،م1904عام 

 .4الدليل

األمريكي يهتم ملسألة الكيفية اليت يتم فيها احلصول  عاد القضاء  Wilson V. United Statesويف قضية
للحصول عليها بشكل غري مشروع، ومل تقرر  على الدليل، ففي هذه القضية طلب حمامي الدفاع من احملكمة رد األوراق نظراً 

القضاء األمريكي  . إال أن5احملكمة عدم مشروعية الضبط ولكنها سلمت يف ذات الوقت أبن طلب احملامي كان قائماً على أساس
 .6رد األوراق املضبوطة بشكل غري قانوين 1911عام  Wise V. Millsقرر يف قضية 

مما تقدم نالحظ أن القضاء األمريكي تطرق يف األحكام سالفة الذكر إىل موضوع مشروعية الدليل ولكن مل يقرر صراحًة 
 .Weeks Vألخذ بقاعدة االستبعاد كانت  يف قضية  قاعدة استبعاد األدلة غري املشروعة، ذلك أن البداية الفعلية ل

United States  حيث أثريت مسألة أمام احملكمة العليا وهي هل األدلة اليت يتم احلصول عليها ابملخالفة  1914عام
 7للتعديل الرابع من الدستور الفيدرايل تكون مقبولة أمام احملاكم الفيدرالية ؟

أواًل أن نشري إىل ما تناوله التعديل الرابع من الدستور  من املفيد Weeksة حيال قضية وقبل أن نتناول ما قررته احملكم
حق الناس يف حرمة أشخاصهم ومنازهلم وأوراقهم ومتعلقاهتم الشخصية ضد التفتيش والقبض ، حيث نص على أن " 8الفيدرايل
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التساؤل حول ما هو التدبري الذي يتعني اختاذه يف حال ، بعد قراءة النص سالف الذكر يثور " ...غري املشروعني جيب أال يُنتهك

مت انتهاك احلقوق الدستورية الواردة يف النص سالف البيان؟ أو بعبارة أخرى لو أن رجل الشرطة قام ابحلصول على دليل عن طريق 
 تفتيش أو قبض غري مشروعني فما الذي سيرتتب على ذلك؟

وعلى  .9يل الرابع من الدستور الفيدرايل جند أبنه مل جيب على هذا التساؤليف احلقيقة عند إمعان النظر يف نص التعد
غري املشروعني إال أنه مل ينص صراحًة على نتائج هذا  الرغم من أن التعديل الرابع يشكل ضماانً ضد التفتيش والقبض

رتتبة على انتهاك احلقوق الدستورية أبن النتيجة امل  Weeks. هذا ما جعل احملكمة الفيدرالية جتتهد وتقرر يف قضية10الضمان
 الواردة يف التعديل الرابع هي قاعدة االستبعاد )استبعاد األدلة املتحصلة بطريق غري مشروع(.

أن أحد رجال الشرطة دخل دون إذن تفتيش إىل  يف Weeks V. United States وتتلخص وقائع قضية
اإللكرتوين لنقل تذاكر اليانصيب ابملخالفة للقانون، مت مصادرة الرسائل الذي اشتبه به ابستخدام الربيد  Weeksمنزل السيد/ 

 .11اليت مت احلصول عليها، وقد قررت احملكمة عدم قبول املستندات ملخالفتها التعديل الرابع من الدستور الفيدرايل

ى احملاكم الفيدرالية، لكنها قررت ابإلمجاع سراين قاعدة االستبعاد عل Weeks وجتدر اإلشارة إىل أن احملكمة يف قضية 
. كما مل حتدد احملكمة يف هذه القضية  بشكل صريح ما 12مل تقرر فيما إذا كان نطاق قاعدة االستبعاد ميتد ليشمل احملاكم احمللية

هو األساس املنطقي اليت تستند إليه قاعدة االستبعاد اليت أنشأهتا حيث أن ردع رجل الشرطة الذي ارتكب السلوك غري 
دستوري مل يكن دافعاً واضحاً للقاعدة، وعلى الرغم من ذلك ميكن أن نستنتج من قرار احملكمة يف هذه القضية أمرين: األمر ال

األول أبن التعديل الدستوري الرابع حبد ذاته مينع احملكمة من قبول األدلة غري املشروعة، وأنه لن يكون للتعديل الدستوري الرابع 
 .13ذه األدلة دون استبعادها، واألمر الثاين هو أن قبول الدليل غري املشروع يعد انتهاكاً للدستورأي قيمة يف حال قبول ه

، واليت قرر القضاء األمريكي فيها سراين نص التعديل Wolf V. Coloradom 1949 وبعدها جاءت قضية 
، 14سراين قاعدة االستبعاد على احملاكم احمللية الرابع من الدستور الفيدرايل على احملاكم احمللية ولكن تقرر يف ذات الوقت عدم

ولقد أدى هذا احلكم إىل وجود اختالف يف سياسات الوالايت، وإىل التحايل من ِقبل رجال الشرطة العاملني يف اجلهاز 
م بتقدميه إىل التحايل يف أنه عندما حيصل رجل الشرطة التابع للجهاز الفيدرايل على دليل غري مشروع يقو  الفيدرايل، ومتثل هذا

. ونظراً هلذا التحايل قررت 15أحد زمالئه من رجال الشرطة العاملني يف الوالايت لكي يتجنب خطر استبعاد الدليل غري املشروع
أبن الدليل غري املشروع ال يُقبل سواء ُقدم من رجل شرطة  1960عام   Elkins V. US احملكمة الفيدرالية يف قضية 

 .16يل أو رجل شرطة يعمل يف الوالايتيعمل يف اجلهاز الفيدرا

واجهت احملكمة عملية تفتيش قام هبا رجال الشرطة يف    Rochin V. California يف قضية  1952ويف عام 
الوالية، واليت انتهكت احلقوق املنصوص عليها يف التعديل الدستوري الرابع، حيث اقتحمت الشرطة دون مربر قانوين غرفة نوم 

، واستخدمت القوة ملنعه من بلع بعض الكبسوالت، وعندما مل تنجح يف منعه، مت نقله إىل املستشفى وأمرت السيد " روشني"
الشرطة الطبيب بضخ معدة روشني دون إرادته، إلخراج الكبسوالت من معدته، وقد قضت احملكمة أبن األدلة اليت مت احلصول 
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إىل التعديل الرابع من الدستور وإمنا وفقاً لإلجراءات القانونية الواجبة يف عليها من هذه العملية يتوجب استبعادها ليس استناداً 
، حيث رأت احملكمة أن اإلجراءات القانونية الواجبة تستلزم استبعاد األدلة إذا مت احلصول عليها بطريقة 17التعديل الرابع عشر

 .18احلضاري تصيب الضمري أو ُتسئ إىل اإلحساس ابلعدالة أو تتعارض مع أفعال السلوك

يعطي انطباع بتوجه احملكمة حنو التوسع يف نطاق قاعدة  (Rochin)وعلى الرغم من أن حكم احملكمة يف قضية 
، ويرجع هذا األمر إىل التفسري الضيق من جانب احملكمة لقرارها 19االستبعاد إال أن األحكام القضائية الالحقة تبني خالف ذلك

 .20(Rochin)يف قضية 

، وقررت  21Wolfألغت احملكمة جزء من حكمها يف قضية    ،Mapp V. Ohaioيف قضية  1961ويف عام 
سراين قاعدة االستبعاد على احملاكم احمللية، وتتلخص وقائع هذه القضية يف أنه كان هناك اشتباه بوجود مواد متفجرة يف منزل 

وعادوا مرة أخرى  ااًء على إذن تفتيش، فانصرفو فذهب رجال الشرطة إىل منزل السيدة فلم تقبل دخوهلم إال بن Mappالسيدة 
وطلبت منهم أيضاً إذن التفتيش، فقام أحد رجال الشرطة إبعطائها ورقة يدعي أبهنا إذن تفتيش فأخذهتا وخبأهتا، مث قام أحد 

وقد قررت  رجال الشرطة ابنتزاع الورقة منها، وبعد ذلك قاموا رجال الشرطة ابلتفتيش فوجدوا صندوق يتضمن صور خليعة،
. حكم احملكمة يف هذه القضية يدل على أن احملكمة 22احملكمة عدم قبول هذه املستندات للحصول عليها بطريق غري مشروع

أصبحت أكثر اقتناعاً بضرورة استبعاد األدلة يف مجيع احملاكم الفيدرالية واحمللية كوسيلة لردع رجال الشرطة من عمليات التفتيش 
 .23والقبض غري املشروعني

 1914خنلص مما تقدم، أبن قاعدة االستبعاد بدأ سرايهنا يف الوالايت املتحدة األمريكية ابلنسبة للمحاكم الفيدرالية عام 
 .Mappيف قضية  1961، يف حني بدأ سراين قاعدة االستبعاد يف احملاكم احمللية عام Weeksيف قضية 

 .Linkletter Vقررت احملكمة يف قضية  ،1965أي يف عام  Mappوبعد مرور أربع سنوات من قضية 
Walker    أن قاعدة االستبعاد ال تسري أبثر رجعي ذلك أن اهلدف من القاعدة هو ردع رجال الشرطة من اخلروج عن

قضية الذي تقرر فيه سراين قاعدة االستبعاد على   Mappالقانون وهذا لن يتحقق إال يف االنتهاكات اليت ترتكب بعد حكم
 .24الوالايت

، اتسعت نطاق قاعدة االستبعاد (Mapp)واجلدير ابلذكر أبنه بعد مرور سنوات من احلكم الذي صدر يف قضية 
حيث مل يعد يقتصر تطبيقها على األدلة املتحصلة عن طريق تفتيش وقبض غري املشروعني وإمنا امتدت لتشمل كذلك األدلة 

حيث استندت احملكمة إىل a V. Arizona 1966Mirand 25املتحصلة من استجواب غري قانوين وذلك يف قضية 
وقررت أبنه جيب استبعاد اإلفادات اليت أدلت هبا املشتبه هبا  -26املنصوص عليه يف التعديل اخلامس –احلق ضد جترمي النفس 

حض خالل استجواب السلطات هلا وهي رهن االعتقال ما مل تكن قد اخربهتا السلطات حبقوقها، وقررت التنازل عنها مب
 28Gillbert. وكذلك طُبقت قاعدة االستبعاد على األدلة املتحصلة بطريق استعراف غري قانوين، وذلك يف قضية 27إرادهتا

V. California 1967 291964. وأيضاً اعتربت احملكمة يف قضية Massiah V. United States  أن
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د اإلفادات اليت مت احلصول عليها من املتهم يف يقضي ابستبعا -الذي ينص عليه التعديل السادس -حمام حق احلصول على

 غياب حمامي، بعد توجيه االهتامات إليه بشكل رمسي.

ويف إطار احلديث عن اتساع تطبيق قاعدة االستبعاد جتدر اإلشارة إىل أن تطبيق القاعدة ال يقتصر على الدليل املعيب 
هذا الدليل املعيب وهذا ما يطلق عليه بـ " مثار الشجرة املسمومة" فحسب وإمنا ميتد نطاق االستبعاد ليشمل األدلة الناجتة عن 

فالفكرة هي إذا كان جذع الشجرة قد مت حتصيله بطريق غري مشروع )الدليل األصلي( فإن الشجرة ومثارها )األدلة األخرى( تكون 
إمداد قاعدة االستبعاد إىل اآلاثر التبعية مسمومة ابلتبعية مما يتوجب اسقاطها، ويرجع السبب يف إعمال هذه النتيجة هو أن عدم 

 .30حيول دون حتقيق قاعدة االستبعاد ألغراضها

أعادت احملكمة رسم نطاق قاعدة االستبعاد إذ أهنا مل تعتمد  United State V. Calandra 31ويف قضية
، وذلك من خالل إجراء اختبار 32على مبادئ معيارية اثبتة كما كان يف السابق، وإمنا تقوم بتحليل وقائع كل قضية على حدة

. وقد أدى 33توازن لتقييم الفوائد املرتتبة على استعباد الدليل غري املشروع مقابل اخلسائر اليت سترتتب من جراء اعمال االستبعاد
 هذا النهج اجلديد إىل ظهور العديد من االستثناءات على هذه القاعدة واليت يتضح منها السعي حنو تضييق نطاق قاعدة

. ويرجع هذا التحول القضائي إىل عدة اعتبارات ومن أمهها: تراجع 34االستبعاد حبيث تطبق فقط على االنتهاكات  اجلسمية
الدعائم التقليدية اليت كانت تقوم عليها القاعدة، واالهتمام ابعتبارات الفعالية ملواجهة موجات االجرام املنظم يف اجملتمعات 

 .35قهي املعارض للقاعدة الذي وجه العديد من االنتقادات حيال التطبيق املطلق واجلامد للقاعدةاملعاصرة، وتعاظم التيار الف

واجلدير ابلذكر أن هنالك من يرى أبن " أغلب قضاة احملكمة العليا يف الوقت احلايل يتبعون أسلوب معني للتعامل مع 
لحقوق اليت حيميها الدستور على أساس نظرية تفيد بضرورة استبعاد األدلة املتحصلة بطريق غري مشروع وهو التفسري احملدود ل

تفسري الدستور تفسرياً نصياً أو وفقاً ملا ورد به من نصوص وأحكام، ووفقاً هلذا األسلوب تقل أمهية قاعدة االستبعاد فتصبح جمرد 
للقضاء األمريكي، وسنرى ما هو التوجه . سنتناول الحقاً بعض القضااي احلديثة 36عالجاً قانونياً بعد أن كانت حقاً معرتفاً به"

 اجلديد له حيال قاعدة االستبعاد هل ما زال متمسك هبا أم أنه حاول االلتفاف عليها والتضييق من نطاق تطبيقها؟

وبعد أن عرضنا اجلذور التارخيية لقاعدة االستبعاد يف الوالايت األمريكية، سنتطرق إىل موقف الفقه من قاعدة االستبعاد، 
 ك يف املطلب الثاين من هذا املبحثوذل

 املطلب الثاين

 موقف الفقه

لقد أاثرت قاعدة االستبعاد جداًل فقهياً كبرياً منذ ظهورها يف الوالايت املتحدة األمريكية، ويدور هذا اجلدل حول عدة 
-2 رية من حيث املرتبة؟هل تعد قاعدة االستبعاد قاعدة دستو  -1جوانب حيث سنسلط الضوء على أربعة حماور رئيسية وهي: 

هل هناك بدائل أخرى غري قاعدة  -4هل فوائد قاعدة االستبعاد تربر خماطرها؟  -3هل قاعدة االستبعاد حتقق غايتها يف الردع؟ 
 االستبعاد؟، وفيما يلي عرض للنقاش الذي اثر حول هذه احملاور األربع:
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 رتبة أواًل: هل تعد قاعدة االستبعاد قاعدة دستورية من حيث امل

لقد اثر جدل فقهي حول ما هي املرتبة القانونية اليت تتمتع هبا قاعدة االستبعاد هل هي قاعدة دستورية من حيث املرتبة؟ 
 وفيما يلي عرض للجدل الذي اثر حيال هذه املسألة:

ستبعاد، وإن حرمان يرى مؤيدو قاعدة االستبعاد أبن التعديل الرابع من الدستور الفيدرايل ليس له معىن دون قاعدة اال
رجال الشرطة من استخدام األدلة اليت حيصلون عليها بطريق غري مشروع هي الطريقة الوحيدة والفعالة لضمان احرتامهم للدستور، 

اهلروب  -املتهم ابرتكاب جرمية –يف حني أن الفريق املعارض لقاعدة االستبعاد يرى أبنه من غري املعقول أبن نسمح للمذنب 
مت احلصول على األدلة بشكل غري قانوين، ويرون أبنه يتعني يف هذه احلالة مساءلة رجال الشرطة عن أعماهلم غري  لكون أنه

 .37القانونية مع قبول األدلة اليت مت احلصول عليها بطريق غري مشروع

نشأة قضائية مت كما يرى من يناهض القاعدة أبن قاعدة االستبعاد ليست مطلوبة مبوجب الدستور، وإن القاعدة ذات 
 .38وضعها بغية محاية احلقوق الدستورية من خالل ردع رجال الشرطة

ويضيف املعارضون أن عدم وجود أي إشارة صرحية لقاعدة االستبعاد يف التعديل الرابع يدل على أن واضعوا الدستور مل 
القاعدة أبنه ال ميكن لواضعي الدستور أن يقصدوا سراين قاعدة االستبعاد يف حال االنتهاكات الدستورية، بينما يرى مؤيدو 

مينحوا اجملتمع ميزة دون أتمينها، فما املقصود من نص التعديل الرابع إذا كان ميكن إدانة اجلاين من خالل أدلة مت احلصول عليها 
 .39ابنتهاك للنص الدستوري

ى امتياز دستوري وهو أبن التعديل الرابع حيتوي بشكل ضمين عل  (Clark)يرى القاضي   Mapp ويف قضية
 .40استبعاد أدلة اإلدانة اليت مت احلصول عليها بطريق غري مشروع

، ومن 41وهناك من يرى أبن " قاعدة االستبعاد تعترب قاعدة قضائية من حيث النشأة وقاعدة دستورية من حيث املرتبة"
ينص صراحًة على اجلزاء املرتتب يف حال مت انتهاك جانبنا نؤيد هذا الرأي ذلك أن نص التعديل الرابع من الدستور الفيدرايل مل 

احلقوق اليت قررها، كما أن احملكمة الفيدرالية عندما قررت قاعدة االستبعاد استندت إىل نص التعديل الرابع من الدستور 
 الفيدرايل.

تبعاد تعد عنصراً من أن قاعدة االس  "Mappواجلدير ابلذكر أن احملكمة العليا الفيدرالية قررت صراحًة يف قضية " 
ألغت احملكمة السند الدستوري " United State V. Calandraعناصر التعديل الدستوري الرابع، بيد أنه يف قضية "

 لقاعدة االستبعاد.
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 اثنياً: هل قاعدة االستبعاد حتقق غايتها يف الردع 

أغلب االنتهاكات الدستورية قد ارتكبت بعد يرى مناهضو قاعدة االستبعاد أبن هذه القاعدة ال حتقق الردع حيث أن  
أن قرر القضاء األمريكي قاعدة االستبعاد، ويرجع السبب يف ذلك يف عدم إملام رجال الشرطة حسين النية ابلتعديل الرابع من 

 .42الدستور أو بسبب التفسري الغري صحيح ألحكامه

ل دون حتقيق قاعدة االستبعاد غايتها يف الردع هو أن كما يرى من يعارض القاعدة أبن من العقبات الرئيسية اليت حتو 
 .43القبض على اجلاين وأتمني األدلة  قد يعد اهلدف املباشر لرجل الشرطة

مرتكب اجلرمية، وال تفرض   ويدعم االجتاه املناهض للقاعدة حجته ابلقول أبن قاعدة االستبعاد تؤدي إىل إطالق صراح
 .44الشرطة، وابلتايل ال حتقق الردعأي عقوبة شخصية أو مالية على رجل 

ويضيف من يعارض القاعدة أبن هناك وقت زمين بني السلوك غري القانوين املرتكب من رجل الشرطة واحلكم ابستبعاد 
الدليل، ذلك أن احلكم ابالستبعاد قد يصدر بعد مرور شهور أو سنوات وابلتايل هذا الفارق الزمين يؤدي إىل إضعاف قاعدة 

 .45االستبعاد

 .46ويرى أيضاً من يعارض القاعدة أبن قاعدة االستبعاد عقوبة خاطئة عندما ال يكون هدف رجال الشرطة قبول الدليل

يف حني يرى أنصار قاعدة االستبعاد أبنه ال غىن عن هذه القاعدة ذلك أهنا تضفي احليوية على التعديل الرابع من خالل 
جزء ضمين من التعديل الرابع، وإن عدم تقرير قاعدة االستبعاد يكون التعديل الرابع ردع من ينتهكها، لذا تعد قاعدة االستبعاد 
 .47جمرد كلمات ال قيمة هلا من الناحية العملية

أبنه قد ارتفعت نسبة التزام رجال الشرطة ابملبادئ الدستورية منذ قرار احملكمة يف قضية  (Okas)ويؤكد الربوسفور 
(Mapp) 48قاعدة االستبعاد سامهت يف زايدة وعي رجال الشرطة ابلنسبة للمتطلبات الدستورية، لذلك ميكن القول أبن. 

يف جرائم القتل العمد تؤثر قاعدة االستبعاد على سلوك رجل الشرطة ذلك أن هناك  أن (Okas)ويرى ايضاً الربوفسور 
 .49مصلحة كبرية للمجتمع يف معاقبة املذنب

أبن " الوظيفة الرئيسية الرادعة لقاعدة االستبعاد تتمثل يف حتفيز القاعدة للجهات  (Brennan)كما يرى القاضي 
 .50احلكومية املعنية على خلق أنظمة وقواعد وظيفية تكفل احرتام أحكام التعديل الرابع من الدستور"

ن قاعدة ذهبت احملكمة إىل أن الردع هو اهلدف الوحيد م  (Calandra)وجتدر اإلشارة إىل أنه يف قضية 
 .51االستعباد

ويف هذا الصدد، أثري تساؤل حول فيما إذا كان الردع الذي حتققه قاعدة االستبعاد يعد ردع خاص أي يقتصر على رجال 
الشرطة الذين انتهكوا احلقوق الدستورية أم أن الردع الذي حتققه قاعدة االستبعاد يعد ردع عام حبيث يشمل رجال الشرطة 
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انب يرى مؤيدو قاعدة االستبعاد أبن القاعدة حتقق الردع اخلاص والعام يف ذات الوقت حيث يكون الردع يف هذا اجل 52عموماً؟ 
خاص ابلنسبة لفئة معينة وهم رجال الشرطة الذي انتهكوا قاعدة االستبعاد، ويكون الردع عام ابلنسبة ملن خيضعون يف عملهم 

 .53للقاعدة

 خماطرها اثلثاً: هل فوائد قاعدة االستبعاد تربر 

يتعارض مع اهلدف الرئيسي  يرى مناهضو قاعدة االستبعاد أبن هذه القاعدة تؤدي إىل محاية األشخاص املذنبني، وهذا
من احملاكمة اجلنائية اليت تسعى إىل الكشف عن احلقيقة من خالل حتديد فيما إذا كان املتهم قد ارتكب اجلرمية من عدمه، بعبارة 

االستبعاد القول أبن من شأن قاعدة االستبعاد إعاقة عملية الكشف عن احلقيقة ألهنا تستبعد األدلة أخرى أراد معارضي قاعدة 
 .54املوثوق هبا واحلامسة يف الدعوى

وكذلك يرى من يعارض قاعدة االستبعاد أبن التخلي عن األدلة غري املشروعة يعد مبثابة إهانة لرجال الشرطة إذ يعين 
 .55مل بنصوص الدستور بفعاليةذلك أهنم ال يستطيعون الع

ويضيف معارضو القاعدة أبنه جيب أال تستفيد احلكومة من أفعاهلا غري القانونية كما أن احلقوق األساسية للفرد ال ميكن 
احلكومة جيب أن حترم من االستفادة من الدليل الذي حصلت عليه أيدي  أن (Brandeis) . ويرى القاضي56التضحية هبا

أبنه ال شيء ميكن أن يدمر احلكومة بسرعة أكرب من فشلها يف احرتام  (Clark). وقال القاضي 57ستورجنسه خمالفة للد
 .58قوانينها اخلاصة

بينما يرى مؤيدو قاعدة االستبعاد أبن املعارضني قد ابلغوا يف قوهلم أبن قاعدة االستبعاد تؤدي إىل افالت اجملرمني من يد 
 .59العدالة

دة االستبعاد أبن االعرتاف ابلدليل غري املشروع ينتج عنه عدم احرتام لنظام العدالة اجلنائية وكذلك يرى من يؤيد  قاع 
 .60والقوانني بشكل عام

ويف إطار ما يرتتب عن قاعدة االستبعاد من فوائد يرى مؤيدو القاعدة أبن تطبيق قاعدة االستبعاد يساعد على وجود 
 .61رجال شرطة حمرتفني يف عملهم

 ناك بدائل أخرى غري قاعدة االستبعاد رابعاً: هل ه

يري مناهضو قاعدة االستبعاد أبنه حىت لو كانت قاعدة االستبعاد حتقق غايتها يف ردع السلوكيات اليت تنطوي على 
 انتهاكات دستورية، وحىت لو كانت قاعدة االستبعاد هلا منافع أكثر من خماطرها إال أنه ميكن اللجوء إىل بدائل أخرى حتقق ذات

 .62الغاايت اليت حتققها قاعدة االستبعاد
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ويرى مناهضو قاعدة االستبعاد أبن هناك سبل انتصاف بديلة حتقق الردع وهي: تعويض املتضررين من انتهاك القاعدة 

 .63الدستورية)دعوى مدنية(، وحماكمة رجل الشرطة الذي انتهك القاعدة الدستورية

ملعارض لقاعدة االستبعاد مل تلق قبوالً من ِقبل مؤيدو قاعدة االستبعاد حيث يرون أن اخليارات البديلة املقرتحة من الفريق ا
أبن قاعدة االستبعاد هي الوسيلة الوحيدة الفعالة لضمان امتثال رجال الشرطة بنص التعديل الرابع من الدستور الفيدرايل وال 

 .64يوجد أي عالج آخر لعمليات القبض والتفتيش غري املشروعني

فريق املؤيد للقاعدة أبن احملاكمة اجلنائية ملنتهك قاعدة االستبعاد أمر غري واقعي، ويرجع ذلك إىل عدم رغبة ويرى ال
أعضاء النيابة العامة يف إحالة زمالئهم إىل احملاكمة، كما أن الدعوى املدنية ليس من شأهنا حتقيق الردع لرجل الشرطة الذي 

 .65انتهك احلقوق الدستورية

 .66أبن عدم وجود أتثري رادع للبدائل احلالية يثبت القيمة الرادعة لقاعدة االستبعاد (Kamisar)سور وأشار الربوف

ومن جانبنا منيل إىل أتييد حجج الفريق املناصر لقاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بشكل غري مشروع، ذلك أن القول 
ين ضرب نص التعديل الرابع من الدستور الفيدرايل عرض بقبول األدلة املتحصلة عن طريق تفتيش أو قبض غري مشروعني يُع

احلائط، حيث ال فائدة عملية هلذا النص دون تطبيق قاعدة االستبعاد على األدلة املتحصلة بطريق خمالف للنص الدستوري. وإن  
املشرع الدستوري قصد قبول كان نص التعديل الرابع من الدستور الفيدرايل مل ينص صراحًة على قاعدة االستبعاد هذا ال يعين أن 

األدلة الغري مشروعة. كما أننا نؤيد احلجة اليت استند إليها الفريق املناصر ابلقول إن قاعدة االستبعاد حتقق الردع لرجال الشرطة 
ريقة من ِقبل رجال الشرطة يف الط ةفلو مت قبول األدلة اليت حصل عليها رجال الشرطة بشكل غري قانوين سيكون هناك المباال

اليت يتم فيها احلصول على الدليل مما يؤدي إىل االعتداء على حرايت األفراد. وإذا كانت غاية الدعوى اجلنائية الوصول إىل 
احلقيقة الواقعية فهل من املنطق أن نقبل الوصول إىل احلقيقة عن طريق أدلة متحصلة بشكل غري قانوين؟ يف تقديران نرى أبن قبول 

د تشويه للحقيقة ذلك أنه جيب أن تكون احلقيقة اليت مت التوصل إليها جمردة من أي سلوك يشكك يف مثل هذا الدليل يع
صحتها. كما أن دولة القانون جيب أن حترتم القانون يف مجيع األحوال والظروف ال أن تقبل خرق قواعد قانونية العتبارات أخرى 

 اجملتمع يف املقام األول ابحرتام السلطات العامة للقانون.حىت لو كانت تتعلق مبصلحة اجملتمع، حيث تتمثل مصلحة 
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 : اخلامتة

 لكل ما تقدم خنلص إىل عدد من النتائج والتوصيات على النحو التايل:

 :أواًل: النتائج 

نتجة يف املرحلة األوىل سار القانون األمريكي على هنج القانون اإلجنليزي حيال قبول األدلة غري مشروعة طاملا كانت م -1
 يف االثبات بقطع النظر عن الطريقة اليت مت فيها احلصول على الدليل.

، وقضت بسراين القاعدة 1914( Weeksتبنت حمكمة التمييز الفيدرالية قاعدة االستبعاد ألول مرة يف قضية ) -2
 على احملاكم الفيدرالية.

 كم احمللية.احملكمة سراين قاعدة االستبعاد على احملا  ، قررت1961( Mappيف قضية ) -3

 قاعدة االستبعاد قاعدة قضائية من حيث النشأة، وقاعدة دستورية من حيث املرتبة. -4

هتدف قاعدة االستبعاد إىل ردع رجال الشرطة الذين يرتكبون خمالفات دستورية ويف املقابل فإن القاعدة وسيلة إلفالت  -5
 اجملرمني من العقاب.

دة االستبعاد، وهذا اجلدل دار حول عدة حماور رئيسية وهي: مدى حتقيق هناك جدل بني الفقه األمريكي حول تقرير قاع
القاعدة وظيفتها يف ردع رجال الشرطة املرتكبني خمالفات دستورية، وهل فوائد القاعدة أكثر من خماطرها؟، وهل هي قاعدة 

 دستورية من حيث املرتبة؟، ومدى إمكانية استبداهلا بتدابري أخرى؟

 :اثنياً: التوصيات 

وذلك حىت ال يكون هنالك ، البد من حصر االستثناءات اليت ترد على قاعدة االستبعاد بشكل أكثر دقة وحتديد -1
  .للقاعدة هاتعارض يف األحكام القضائية من حيث تطبيق

ء من يؤخذ بعني االعتبار آراء الفقهاء والباحثني يف املسألة حمل الدراسة، واالستفادة من النتائج اليت توصل إليها هؤال -2
 خالل دراستهم، وذلك حملاولة رسم إطار حمدد يف تطبيق قاعدة االستبعاد.

أتهيل رجال الشرطة من خالل عقد الدورات التدريبية اليت تساهم يف تثقيفهم وتزويدهم ابملعلومات الكافية حول ما  -3
ورة النتائج املرتتبة من جراء أي نصت عليه التشريعات الدستورية والقانونية، مما يساهم يف إعداد كادر ضبطي مدرك خلط

 اجراءات غري قانونية يتم اختاذها يف سبيل احلصول على أدلة االثبات.
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توقيع جزاء إداري يف حال تكرار قيام رجل الشرطة ابنتهاكات غري دستورية تسببت يف استبعاد دليل إدانة كالعزل من  -4

 جلزاء سيحقق الردع.الوظيفة أو خفض درجته الوظيفية، حيث من املؤكد أن هذا ا

وضع معايري اثبتة لتطبيق قاعدة االستبعاد أو على أقل تقدير وضع معايري حتد من سلطة القضاء األمريكي يف التوسع  -5
 يف إضفاء االستثناءات على قاعدة االستبعاد.

از الفيدرايل السيما يف  تبادل التجارب واخلربات بني رجال الشرطة العاملني يف الوالايت ورجال الشرطة العاملني يف اجله -6
 كيفية احلصول على الدليل.

 

 : قائمة املراجع

 :أواًل: املراجع ابللغة العربية 

 .2013، 3أمحد بالل، قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مشروعة يف اإلجراءات اجلنائية املقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  -1
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 *المؤلف المرسل

 

  علخص:
اليت تندرج حتت عقود املنفعة، وقد نص عليها املشرع الفلسطيين يف الباب  رجياعقود اإلنوع من العقود املسماة، وهو يعترب عقد املزارعة من 

م، وعليه هتدف هذه الدراسة إىل تبيان عقد املزارعة يف التشريع 2012( لسنة 4الثاين من الكتاب الثاين من القانون املدين الفلسطيين رقم )
 امات الواقعة على أطرافه.وااللتز  أركانهالفلسطيين من حيث مفهومه و 

ال ينتهي عقد املزارعة مبوت صاحب األرض، لكن ينتهي مبوت  هأنوقد توصل الباحثان يف هذه الدراسة إىل العديد من النتائج كان أبرزها 
  .املزارع، ويف هذه األخرية جيوز لورثة املزارع أن حيلوا حمل مورثهم حىت ينضج الزرع

  ؛ الزراعة، احملصول، فلسطني.زارعةعقد امل: يةالكلمات املفتاح
Abstract: 

The Agricultural contract is one of the specific contracts, and it is a type of lease contract that 

falls under the benefit contracts. It was stipulated by the Palestinian legislator in the second chapter 

of the second book of the Palestinian Civil Law No. (4) of 2012 AD, and accordingly this study 

aims to clarify the Agricultural contract in the legislation of The Palestinian in terms of its concept, 

its pillars, and the obligations of its parties. 

The most important conclusion made by the researchers in this study was that the 

Agricultural contract does not terminate at the landowner's death but rather upon the farmer's death. 

In this case, the farmer's heirs may subrogate their deceased until the plantation matures. 

Keywords: agricultural contract; Farming; the crop; Palestine. 
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العثمانية يف جملة  دولةة وفق األحكام اليت كانت سائدة زمن الكانت أحكام عقد املزارعة ختضع ألحكام الشريعة اإلسالمي
 ،(1440( إىل )1431)هذه اجمللة عقد املزارعة يف املواد من  تهجري، وقد نظم 1293األحكام العدلية الصادرة سنة 

ع غزة إبصدار القانون وبقي هذا احلال إىل أن ابدر اجمللس التشريعي الفلسطيين يف قطا  ،طبق يف فلسطنيوكانت هذه اجمللة ت  
 .م2012يوليو/ متوز من العام  26 م، وكان ذلك بتاريخ2012( لسنة 4املدين رقم )

حتت عنوان: "بعض أنواع اإلجيار"، وذلك يف الفصل األول من الباب الثاين من عقد املزارعة املشرع الفلسطيين  وقد رتب 
حول  (، وعليه ستدور دراستنا689( إىل )677وذلك يف املواد من ) م،2012( لسنة 4الكتاب الثاين من القانون املدين رقم )

 عقد املزارعة يف القانون املدين الفلسطيين.يف حكام الواردة ألا

 أواًل: أهداف الدراسة

 ماهية عقد املزارعة يف التشريع الفلسطيين. بيان .1

 أركان عقد املزارعة. توضيح .2

 املزارعة. االلتزامات الواقعة على طريف عقد الوقوف على .3

 اثنياً: إشكالية الدراسة

، ومن عا هو التنظيم القانوين لعقد املزارعة يف التشرةع الفلسطيينتدور إشكالية الدراسة حول سؤال رئيِس، مفاده: 
 هذا التساؤل ميكن استنباط العديد من األسئلة الفرعية، أمهها ما يلي:

 ما هو مفهوم عقد املزارعة، وما هي أهم خصائصه؟ .1

 هي الشروط الواجبة لصحة عقد املزارعة؟ما  .2

 ما هي االلتزامات الواقعة على طريف عقد املزارعة؟ .3

 كيف ينتهي عقد املزارعة؟ .4

 اثلثاً: نطاق الدراسة

 عقود اإلجيار. احلد املوضوع : .1

 م ليومنا هذا.2012( لسنة 4ما بعد صدور القانون املدين الفلسطيين رقم ) احلد الزعاين: .2
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 عقد املزارعة يف التشرةع الفلسطيين 

 

 ابحث عاجستري/حذةفة أمين شبري وابحث عاجستري/ضياء نعيم الصفدي 

 
 فلسطني. – طاع غزةق احلد املكاين: .3

 رابعاً: خطة الدراسة

 حتتوي هذه الدراسة على مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وذلك على النحو التايل:

 املبحث األول: عاهية عقد املزارعة. 

 املبحث الثاين: التزاعات طريف عقد املزارعة.

 خاعساً: عنهجية الدراسة

التحليلي؛ وذلك لوصف وحتليل النصوص الناظمة لعقد املزارعة يف لبيان ما ورد أعاله، اتبع الباحثان املنهج الوصفي 
 التشريع الفلسطيين. 

 

 املبحث األول
 عاهية عقد املزارعة 

اجيار  يعترب عقد املزارعة من عقود املنفعة، وهو نوع من عقود االجيار، وهذا العقد خيتلف عن بعض عقود االجيار كعقد
سة، وسنبني يف هذا املبحث تعريف عقد املزارعة، ومتييزه عن غريه من أنواع االجيار، ومن مث واملغار  املساقاةو  األراضي الزراعية

 سنبني أركان عقد املزارعة، وذلك يف املطلبني التاليني:

 املطلب األول: تعرةف عقد املزارعة ومتييزه عن العقود املشاهبة

تعريف  ؛ نتناول ابلفرع األولنا من تقسيم هذا املطلب لفرعنيللوقوف على عقد املزارعة ومتييزه عن غريه من العقود، البد ل
 ، وذلك على النحو التايل:املشاهبة متييزه عن غريه من العقودو عن عقد املزارعة  ، ومن مث نتحدث ابلفرع الثاينعقد املزارعة

 الفرع األول: تعرةف عقد املزارعة

، ويف التشريعات، فقهاء الشريعة والقانونللغة، ويف اصطالحات حلديث عن تعريف عقد املزارعة يف اابسنقوم هبذا الفرع 
 :تيةوذلك يف البنود الثالثة اآل

 : املزارعة لغةالبند األول

قد تنوعت بعض ألفظها لكن يف جمملها تدور حول ذه الكلمة أو هذه املفردة، و هلتناولت معاجم اللغة ابحلديث والتحليل 
 :يما يلهذه التحاليل من نفس الفلك، و 
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يقول ابن فارس: الزاء والراء والعني ) ز ر ع ( أصل يدل على تنمية الشيء، وقال اخلليل: أصل الزرع التنمية، وقال   -
 .(1)بعضهم: الزرع طرح البذر يف األرض، والزرع اسم ملا نبت

ا تَۡحُرثُوَن تعاىل: ﴿ نبت وي نمي، ويف التنزيل العزيز قولهيقول الزخمشري: )زرع( أي أن العبد حيرث وهللا يزرَع: ي    - أَفََرَءۡيتُم مَّ

ِرُعونَ  رعة أزرع [، كما قال: وزارعه على الثلث وحنوه م زارعة، وأعطين ز  64-63]الواقعة:  ﴾َءأَنتُۡم تَۡزَرُعونَهُۥٓ أَۡم نَۡحُن ٱلزََّّٰ
 .(2)هبا أرضي، كذلك: ويف أرضه زِريع كثري، وهو ما ينبت من احلب وقت احلصاد

 .(3)املزارعة هي املعاملة على األرض ببعض ما خيرج منها ويكون البذر من مالكها يقول الزبيدي:  -

جاءت املزارعة يف املعجم الوسيط أبهنا: طريقة الستغالل األراضي الزراعية ابشرتاك املالك والزارع يف االستغالل،   -
 .(4)والناتج يٌقسم بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف

 . (5)وهي مزارعة األرض على الثلث أو الربع أو النصف، أي على حصة شائعة (املخابرة) فردةمبجاءت عند الربكيت   -

 البند الثاين: عقد املزارعة عند اقهاء الشرةعة اإلسالعية والقانون

 اتِل:عًرف كاًل من فقهاء الشريعة اإلسالمية، وفقهاء القانون عقد املزارعة، ولبيان سنبني هذه التعاريف على حنو ما هو 

 أواًل: تعرةف املزارعة عند اقهاء الشرةعة اإلسالعية

تعددت تعريفها فقهاء الشريعة اإلسالمية لعقد املزارعة، وجلها متوافقة مع بعضها البعض، وهذه التعاريف عل النحو 
 :(6)التايل

عندهم تعين ملك منفعة يف ، وهي عقد على املزارعة ببعض اخلارج بشرائطه املوضوعة له شرعاً  :أبهنا (احلنفية)عرفها  -
 احلال وشركة يف املال، أو مبعىن آخر أهنا إجارة ابتداٍء وشركة انتهاًء.

، مما يعين نوع من الشركات فوفقًا لظاهر التعريف فهيالشركة يف الزرع، وقيل الشركة فاحلرث،  :أبهنا (املالكية)عرفها  -
 يف املتعاقدين.أهنم اشرتطوا يف جلوازها توافر أهلية الشركة واالجارة 

، لكنهم فرقوا بينها وبني املخابرة، حيث عمل األرض ببعض ما خيرج منها والبذر على املالك :أبهنا (الشافية)عرفها  -
عرفوا األخرية أبهنا املعاملة على األرض ببعض ما خيرج منها والبذر من العامل، وهناك من الشافعية من قال أبهنما معىن 

 ببعض ما خيرج منها. واحد وهو استكراء األرض

 دفع األرض إىل من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما. :أبهنا (احلنابلة)عرفها  -

 عرفها )االمامية( أبهنا: معاملة على األرض حبصة من حاصلها إىل أجل معلوم.  -

 عرفها )الزيدية( أبهنا: أن يعامل املالك غريه على أرضه ببعض ما خيرج منها.  -
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 عقد املزارعة عند اقهاء القانوناثنياً: تعرةف 

عقد املزارعة أبنه عقد إجيار يقع على أرض زراعية، سواء كانت أرضًا عراء أو   «عبدالرازق السنهوري»عًرف الدكتور  -
كانت أرضًا مغروسة ابألشجار كأرض احلدائق، ويتميز هذا العقد عن االجيار العادي أبن األجرة فيه نسبة معينة من 

 .(7)ناتج عن األرض كالنصف أو الثلثنفس احملصول ال

عقد املزارعة أبنه عقد استثمار أرض زراعية بني صاحب األرض واملزارع الذي يعمل  «سامل الدحدوح»ف الدكتور عرً  -
 .(8)على استثمار مقابل حصة شائعة من احملصول يتم االتفاق عليها

 البند الثالث: عقد املزارعة يف التشرةعات

لتشريعات العربية النص على عقد املزارعة وبيان أحكامه، وسنقوم هبذا البند احلديث عن مفهوم عقد تناولت العديد من ا
 املزارعة يف بعض التشريعات العربية، ومن مث احلديث عنه يف التشريع الفلسطيين، وذلك على النحو التايل:

 أواًل: عقد املزارعة يف بعض التشرةعات العربية 

م عقد املزارعة أبنه: عقد استثمار أرض زراعية 1976( لسنة 43ن القانون املدين األردين رقم )( م723ت املادة )عرفً   -
، وقد بني صاحب األرض وآخر يعمل يف استثمارها على أن يكون احملصول مشرتكاً بينهما ابحلصص اليت يتفقان عليها

 م.2013( لسنة 29 رقم )ية العمايننمن قانون املعامالت املد( 573جاءت ذات الصياغة يف املادة )

م على: "جيوز أن تعطى األرض الزراعية 1948( لسنة 131رقم ) صري( من القانون املدين امل619نصت املادة )  -
جاءت ذات واألرض املغروسة ابألشجار مزارعة للمستأجر يف مقابل أخذ املؤجر جزءًا معينًا من احملصول"، وقد 

 م.1949املدين السوري الصادر سنة ( من القانون 586الصياغة يف املادة )

عقد املزارعة أبنه: عقد على الزرع بني  م1951( لسنة 40رقم ) ( من القانون املدين العراقي805عرفت املادة ) -
 صاحب األرض واملزارع، فيقسم احلاصل بينهما ابحلصص اليت يتفقان عليها وقت العقد.

 اثنياً: عقد املزارعة يف التشرةع الفلسطيين

يعين على كون األرض من طرف والعمل من طرف آخر،  كةا شر ال من عقود ت جملة األحكام العدلية املزارعة أبهنا نوععًرف
 .(9)أن األراضي تزرع واحلاصالت تقسم بينها

وعًرف القانون املدين الفلسطيين املزارعة أبهنا عقد مبقتضاه تستثمر أرض زراعية بني مقدم األرض وآخر يعمل يف 
 . (10)ا على أن يكون احملصول مشرتكاً بينهما ابحلصص اليت يتم االتفاق عليهااستثماره
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 الفلسطيين شرح التعرةف الوارد يف القانون املدين

عبارة عن توافق إرادتني أو أكثر على ترتيب أثر قانوين معني، قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو  العقد: -
ون أمام عقد جيب إحداث أثر قانوين، فال يعترب الدعوة إىل وليمة عقد، وال تقدمي لكي نك هزواله، وعليه يتبني أن

مما يعين لكي نكون أمام عقد مزارعة يتعني على األطراف إحداث أثر قانوين وهذا األثر ، (11)خدمة جمانية عقد
  املعتاد فيها. هو التزم صاحب األرض بتقدميها صاحلة للزراعة إىل املزارع ليزرعها ويبذل عناية الشخص

فًرق قانون الزراعة الفلسطيين بني األرض الزراعية واألرض الزراعية املساعدة، حيث عًرف  األرض الزراعية:  -
األوىل أبهنا مجيع األراضي اليت تستخدم للزراعة النباتية واحليوانية، بينما عًرف الثانية أبهنا املناطق اليت تتخلل 

، ومل يبني القانون املدين نوع األرض (12)منها ممارسة النشاطات الزراعية احملدودةاملناطق احلضرية، ويكون الغرض 
( 678( من املادة )2يف عقد املزارعة، إمنا اشرتط أن تكون األرض حمددة وصاحلة للزراعة، وذلك وفقًا للفقرة )

 من القانون املدين.

 هو صاحب األرض الذي يريد فالحتها واستثمارها. عقدم األرض: -

 هو الفالح الذي يزرع األرض )املزارع(. ةعمل على استثمارها: عن -

فعقد املزارعة هو عقد اجيار يقع على أرض زراعية مغروسة ابألشجار، كأرض احلدائق أو أرض عراء، وتكون األجرة فيه 
عينًا من احملصول من نسبة معينة من نفس احملصول الناتج عن األرض كالنصف أو الثلث، وال جيوز أن تكون األجرة مقدارًا م

، كقنطار أو ثالثة قناطري على سبيل املثال؛ إلن من شأن ذلك أن حيول املزارعة إىل القمح أو الشعري أو اخلضروات أو الفواكه
أن عقد  وجتدر اإلشارة إىلنقوداً، ألنه جيوز أن تكون األجرة نقدية أو أي تقدمة أخرى، عقد إجيار عادي األجرة فيه ليست 

  :(13)ة ال تعد نوعاً من الشركات، وذلك لسببنياملزارع

 أن املؤجر حيصل على نصيبه ال من صايف األرابح، إمنا من نفس احملصول الناتج عن األرض. األول:

أن نية املتعاقدين )صاحب األرض واملستأجر( مل تنصرف إىل تكوين شخص معنوي يستقل عن شخصيتهما  الثاين:
 يت يساهم هبا يف الشركة.وينقل إليه كل منهما حصته ال

 ومن خالل تعريف املشرع الفلسطيين لعقد املزارعة، يتبني أنه خيتص ابلعديد من اخلصائص، منها:

 ؛ فقد حظي بتخصيص اسم من املشرع أطلق عليه اسم "املزارعة".يعترب من العقود املسماة .1

 .يتلقى كال املتعاقدين عوضاً ملا أعطاه حيث ؛يعترب من عقود املعاوضة .2

 يعترب من العقود الشكلية؛ حيث اشرتط القانون أن يكون مكتوابً. .3
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فعلى مقدم األرض تسليمها صاحلة للزراعة، ويتلزم املزارع مبؤونة االعمال الزراعية  ؛يعترب من العقود امللزمة جلانبني .4

 وصيانة الزرع، واحملافظة عليه.

 واملزارع حيصل على حصة مشرتكة من احملصول.؛ فكل من مقدم األرض يعترب من العقود الواردة على منفعة .5

أن عقد املزارعة هو من عقود االجيار، لكنه ليس ذات عقد االجيار العادي يف بعض  يتبني مما سبق ذكره يف هذا الفرع
ول أحكامه؛ إلن صاحب األرض ال أيخذ نقودًا مقابل األرض كما يف عقود االجيار العادية، إمنا أيخذ نسبة معينة من احملص

 الزراعي، وتكون هذه النسبة متفق عليها يف العقد.

 الفرع الثاين: متييز عقد املزارعة عن غريه عن عقود االجيار

 خيتلف عقد املزارعة عن بعض عقود االجيار املشاهبة، وهذه العقود على النحو التايل:

 عقد إجيار األراض  الزراعيةأواًل: 

( 2وال قانون الزراعة الفلسطيين رقم ) م،1933( لسنة 37انون محاية املزارعني رقم )عرف جملة األحكام العدلية، وال قمل تٌ 
فه بعض الفقه وال القانون املدين الفلسطيين اجلديد هذا العقد، إمنا اكتفوا ببيان شروطه وآاثره وصحته، لكن عرً  م،2003لسنة 

راعة أرض معينة ملدة حمددة لقاء بدل نقدي يدفعه املستأجر أبنه عقد يلتزم مبقتضاه املؤجر أن ميكن املستأجر من ز الفلسطيين 
 .(14)للمؤجر

 والفروق اجلوهرية بني عقد اجيار األراضي الزراعية وعقد املزارعة، مها:

اجراء اإلصالحات والقيام أبعمال الصيانة يكون على عاتق املستأجر يف عقد اجيار األراضي الزراعية، بينما يكون  .1
 اعة على عاتق صاحب األرض يف عقد املزارعة.اصالح األدوات الزر 

متفق عليها سابقًا يف عقد اجيار األراضي الزراعية، بينما املنفعة اليت حيصل عليها  -نقد  -تكون هناك أجرة  .2
 املتعاقدان يف عقد املزارعة هي تقسيم احملصول بينهما بنسبة شائعة كالنصف أو الثلث أو الربع.

م على االختالف بني عقد 1996( لسنة 590ألردنية بصفتها احلقوقية يف حكمها رقم )وقد أكدت حمكمة التمييز ا
املزارعة وعقد اجيار األراضي الزراعية مبا يلي: "خيتلف عقد اجيار األراضي الزراعية عن عقد املزارعة، ففي عقد اجيار األراضي 

ملزارعة فإن صاحب األرض يستحق حصة معلومة من احملصول الزراعية تكون األجرة معلومة وحمددة بني الطرفني، بينما يف عقد ا
 .(15)وهي قد تتغري مع كل موسم ..."
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 عقد املساقاةاثنياً: 

( من القانون املدين الفلسطيين املساقاة أبهنا عقد يلتزم مبقتضاه صاحب األشجار والكروم أبن يقدمها 690عرفت املادة )
ل حصة معلومة من مثرها، وقد وضحت ذات املادة أن املراد ابألشجار هي كل نبات تبقى آلخر يقوم على تربيها والعناية هبا مقاب

 أصوله يف األرض أكثر من سنة.

 شروط صحة عقد املساقاة

 أن يكون مكتوب. .1

 أن تكون حصة كل من املتعاقدين يف الغلة مقدرة بنسبة شائعة. .2

ساقير ويقع على عاتق ويفرتق عقد املساقاة عن املزارعة، أن األول موجود فيه الشج
 
االهتمام به، بينما يف الثاين حمل  امل

 والبداية. العقد أرض صاحلة للزراعة ويتعني على املزارع زراعتها من األصل

 اً: عقد املغارسةلثاث

ى ( من القانون املدين الفلسطيين املغارسة أبهنا عقد مبقتضاه يتفق صاحب األرض الزراعية مع آخر عل700عرفت املادة )
تسليمه األرض ليقوم ابستصالحها وغرسها، وتربية الغراس والعناية هبا، وإنشاء ما يستلزم ذلك من الوسائل خالل مدة معينة 
على أن تكون بعدها األرض والشجر املغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينها حسبما يقضى االتفاق، ما مل ينص القانون 

 على خالف ذلك.

 سةشروط صحة عقد املغار 

 ( الشروط الواجب توافرها لصحة عقد املغارسة، وهي على النحو التايل:701بينت املادة )

 أن يكون العقد رمسياً ومقيداً بدائرة تسجيل األراضي. .1

 أن يغرس يف األرض أشجار اثبتة األصول. .2

   ، وعرف اجلهة.(16)أن حتدد مدة العقد، ويراعى يف حتديدها نوع الشجر، والرتبة املغروسة فيه .3

 أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب يف مدة إمثارها. .4

 يرتتب البطالن على ختلف أي شرط ورد أعاله. .5

أن األول اشرتط ما يزرع يف األرض أال وهو األشجار اثبتة األصول متفقة يف ويفرتق عقد املغارسة عن املزارعة، 
 يزرع ما يشاء.األصناف، بينما يف املزارعة مل حيدد ماهية الزرع إمنا للمزارع أن 
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 : خلو االنتفاع رابعاً 

( من القانون املدين خلو االنتفاع أبنه عقد يؤجر مبقتضاه الوقف عينًا مقابل قدر من املال يدفع 714عرفت املادة )
 للواقف أو املتويل لالستعانة به على تعمري الوقف مع أجره اثبتة ال تقل عن أجرة املثل ملدة غري حمددة.

 :(17)فاعضوابط خلو االنت

 اخللو يورث وال يباع.  .1

 لصاحب اخللو حق القرار يف خلوه، وله النزول عنه من الواقف أو املتويل.  .2

 على املستأجر مبقتضى عقد اخللو أن يلتزم جبعل العني صاحلة لالستغالل.  .3

 للوقف حق فسخ عقد اخللو بعد التنبيه رمسياً على صاحبه طبقاً للقواعد اخلاصة ابإلجيار.  .4

 ب الثاين: أركان عقد املزارعة املطل

، على استثمار أرض زراعية معينة وفالحتها، وعقد املزارعة  -مقدم األرض واملزارع  –تنعقد املزارعة بتطابق إرادة طرفيه 
 لفروع التالية:ابكغريه من العقود اليت حتتاج إىل ثالثة أركان، وهي: الرضا، احملل، السبب، وهذا ما سنبينه 

 الرتاض  الفرع األول:

الرتاضي هو األساس يف انعقاد العقد، ويقصد به اجتاه اإلرادة إىل إحداث األثر القانوين املطلوب، وحىت يتحقق الرتاضي 
ا يف النفس، وجيب أن يتم تطابق موهنالبد من وجود إرادة يعتد هبا قانوانً، ويعرب عن هذه اإلرادة إلظهارها إىل الوجود من ك

، ويشرتط يف العاقدين أن يكوان عاقلني، وال يشرتط أن يكوان ابلغني، وعليه جيوز للصيب املأذون (18)العقد ينعقد ىتاالرادتني ح
 .(19)عقد املزارعة 

ومن خصائص عقد االجيار أنه من العقود الرضائية اليت ختضع ملبدأ سلطان اإلرادة، ابستثناء ما فرضه املشرع من أحكام 
ادة هي املشروعية، فال يلحقها بطالن إال اذا كان االلتزام الناشئ عنها خمالفًا للنظام واآلداب تقيد هذا املبدأ، واألصل يف اإلر 

العامة، وجيب أن تكون هذه اإلرادة سليمة صادرة من أشخاص تتوفر فيهم االهلية الالزمة إلبرام العقد، كما جيب أن تكون 
    (20)االستغاللخالية من عيوب اإلرادة كالغلط والتدليس واالكراه ولغنب و 

( من 1وعليه فالرتاضي ركن خاص بطريف العقد، ويتم التعبري عن االرادتني يف عقد املزارعة كتابة، حيث اشرتطت الفقرة ) 
( من القانون املدين الفلسطيين أن يكون العقد مكتوابً، مما يعين ان كتابة عقد املزارعة شرط صحة وليس شرط 678املادة )
نبنا نرى أن املشرع الفلسطيين قد أحسن يف اعتبار الكتابة شرط صحة؛ وذلك زايدة وسهولة يف االثبات عند ، وحنن من جاإثبات

 االقتضاء، كما أن املشرع الفلسطيين مل جيعل الكتابة مرهقة؛ فقد اكتفى ابلكتابة العرفية دون الرمسية.
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إىل شكل معني كالكتابة مثاًل واستثناًء على األصل  إن األصل العام يف عقود االجيار أنه عقد رضائي ال حيتاج واخلالصة
ميكن أن يكون عقد االجيار من العقود الشكلية كما هو احلال يف عقد املزارعة؛ حيث قيد املشرع الفلسطيين الرضائية واشرتط 

وز الكتابة العرفية دون ، وجيلصحة انعقاد عقد املزارعة الكتابة، أي أن الرتاضي موجود، لكن يشرتط لصحة هذا الرتاضي الكتابة
 الرمسية.

 الفرع الثاين: احملل

 ، ويشرتط يف حمل العقد الشروط التالية:(21)حمل العقد هو العملية القانونية اليت تراضى طريف العقد على حتقيقها

أن تكون األرض  يشرتط يف العقد أن يكون موجوداً، وابلنسبة لعقد املزارعة جيبأواًل: أن ةكون احملل عوجودًا أو ممكناً: 
( أن تكون األرض معلومة وحمددة وصاحلة 678( من املادة )2املراد زراعتها موجودة وإال بطل العقد، حيث اشرتطت الفقرة )

 للزراعة.

( الصادر 37441أكدت حمكمة استئناف عمان يف حكمها رقم ) -ملعلومية وصالحية األرض للزراعة  –وتطبيقاً لذلك 
م أن عقد املزارعة جيب أن يقع على أرض زراعية بقوهلا: "وحيث جند أن عقد املزارعة قد ورد 2009ول سبتمرب أيل 9بتاريخ: 

حتت عنوان بعض أنواع االجيار، والذي يشمل األراضي الزراعية واملساقاة واملغارسة والوقف، وحيث أن هذا العقد من عقود 
سند ملكية األرض، وحيث أوجب القانون بتسجيل عقود  1ز م/االجيار، وحيث متت تسوية هذه األرض من خالل تدقيق املرب 

إجيار األراضي الزراعية اليت متت فيها التسوية، وحيث ثبت عدم تسجيل عقد اجيار واستثمار األرض موضوع هذه الدعوى يف 
قرار املستأنف ويتوجب دوائر التسجيل حسب األصول، األمر  الذي ينبين عليه أن هذه األسباب مستوجبة الرد لعدم نيلها من ال

 .(22)ردها"

( من 130: جيب أن يكون حمل االلتزام موجوداً، وهذا ما تضمنته املادة )اثنياً: أن ةكون احملل ععينًا أو قاباًل للتعني
ره، اذا مل يكن حمل االلتزام معينًا ابلذات، وجب أن يكون معينًا بنوعه ومقدا -1القانون املدين الفلسطيين، واليت نصت على:"

 .يكفي أن يكون احملل معيناً بنوعه اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعني مقداره ..." -2وإال كان العقد ابطاًل. 

: )األول( أن يكون الزرع املراد زرعه (23)ضوابطعدة  الفلسطيين وهبذا الصدد وابلنسبة لعقد املزارعة فقد وضع املشرع 
)الثالث( جيب حتديد حصة طريف القعد بنسبة شائعة يف  رض للزارع أن يزرع به ما يشاء،معينًا بنوعه، )الثاين( أن يرتك مقدم األ

 احملصول؛ كالنصف أو الثلث أو الربع، )الرابع( اذا مل يتم حتديد مدة الزراعة، كانت املدة دورة زراعية واحدة.

م على: " وأنه يف عقد املزارعة 2019( لسنة 333أكدت حمكمة بداية حقوق الزرقاء يف حكمها رقم ) وتطبيقًا لذلك:
جيب حتديد مدة الزراعة، حبيث تكون متفقة مع حتقيق املقصود منها، فإن مل يتعني املدة انصرف العقد إىل دور زراعية 

 .(24)واحدة"
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ق مع طبيعة تعترب مدة املزارعة هي دورة زراعية واحدة تتفعقد املزارعة إمنا  يرتتب عليه بطالن املدة ال ذكرمما يعين أن عدم 

احملصول، فمن املعروف أن بعض احملاصيل ال تدوم كثريًا يف األرض، وبعضها اآلخر يدوم أكثر من سنة، كزراعة قصب السكر 
الفائدة املرجوة من عقد أن حتديد املدة جيب أن يكون يف احلدود اليت حتقق  إىل مثاًل فهو حيتاج أكثر من سنة، وخنلص

 .(25)املزارعة

( على: "ال جيوز أن تكون حصة أحد 680/1ة، حيث نصت املادة )ياملزارعة على احملصوالت الزراعكما ينصب عقد 
 املتعاقدين مقداراً حمدداً من احملصول، أو حمصول موضع معني من األرض أو شيئاً من غري احلاصالت الزراعية".

اذا كان حمل االلتزام خمالفاً للنظام العام أو  امة أنهالقاعدة العاثلثاً: أن ةكون قابل للتعاعل ايه )عشروعية حمل االلتزام(: 
كأن يتفق مقدم األرض مع املزارع على أن يزرع األرض مواد خمدرة، فهذا العقد ابطل؛   (26)اآلداب العامة كان العقد ابطالً 
 ملخالفته النظام واآلداب العامة.

 الفرع الثالث: السبب 

أو سبب العقد، فسبب االلتزام هو الغرض أو الغاية املباشرة اليت من أجلها  قد يقصد ابلسبب عند إطالقه سبب االلتزام
التزام املتعاقد، فسبب التزام املشرتي بدفع الثمن للبائع هو حصوله على املبيع، أما سبب العقد فهو الغرض أو الغاية غري املباشرة 

عقد خيتلف من شخص آلخر؛ فقد يربم شخص عقد بيع هبدف استعمال الثمن البعيدة، أو الباعث الدافع إىل التعاقد، وسبب ال
، «مل التزم املدين»يف االنفاق، وقد يربمه آخر هبدف القيام مبشروع معني، مبعىن أن سبب العقد يتمثل يف اإلجابة على من يسأل 

   (27)«مب التزم املدين»يف حني سبب االلتزام يتمثل يف اإلجابة على 

: )األول( ال ينشأ االلتزام اذا مل يكن له سبب ويبطل العقد، )الثاين( (28)لقانون املدين عدة ضوابط وهيوللسبب يف ا
يفرتض أن يكون لكل التزام سبب حقيقي حىت لو مل يذكر السبب، )الثالث( يفرتض ان يكون السبب املذكور هو السبب 

 الدافع إليه خمالفاً للنظام أو اآلداب العامة. احلقيقي، )الرابع( يعد سبب العقد غري مشروع اذا كان الباعث

وعليه يتضح أن عقد املزارعة اذا كان الباعث منه حتقيق عمل غري مشروع، فيعترب العقد ابطل؛ وذلك إلن سببه ابطل، 
 والقاعدة العامة يكون العقد ابطاًل اذا كان سببه غري مشروع.

 

 املبحث الثاين
 التزاعات طريف عقد املزارعة

 يف هذا املبحث االلتزامات التعاقدية الواقعة على كِل من مقدم األرض واملزارع، كما سنبني أسباب انتهاء عقد سنبني
 املزارعة، وذلك يف املطلبني التاليني:
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 املطلب األول: التزاعات طريف عقد املزارعة 

ابلة يف ذمة كال الطرفني، وطرفا العقد يف املزارعة ذكران أن عقد املزارعة من العقود امللزمة جلانبني، واليت ترتب التزامات متق
 مها: مقدم األرض، واملزارع، وسنبني يف هذا املطلب التزامات كل من مقدم األرض واملزارع، وذلك الفرعيني التاليني:

 الفرع األول: التزاعات عقدم األرض 

التزامني رئيسيني، وهذه االلتزامات على  مقدم األرض هو صاحب األرض الذي يريد زراعتها، ويتعني على مقدم االرض
 النحو التايل: 

على مقدم األرض تسليم األرض صاحلة للزراعة مع ملحقاهتا وتوابعها، وما هو خمصص الستغالهلا اذا كان متصالً  أواًل: 
شيء يعترب من ضمنه ومعه أي ما يوجد ابل« التابع اتبع»وهناك قاعدة شائعة يف جملة األحكام العدلية تسمى  (29)هبا اتصال قرار

( من القانون املدين الفلسطيين حق القرار أو املساطحة أبنه حق عيين يعطي لصاحبه احلق 1130وال جيوز فصله، وعرفت املادة )
 يف إقامة بناء أو غراس على أرض الغري.

ل اذا احتاجت لإلصالح نتيجة يلتزم مقدم األرض إبصالح األدوات الزراعية اليت جيب عليه تسليمها صاحلة للعم اثنياً:
، مما يعين أنه يقع على عاتق مقدم األرض اإلصالحات الالزمة لسري العمل يف األرض الزراعية، بشرط أن (30)االستعمال املألوف

، فال يضمن صاحب األرض ما يتلف نتيجة استعمال تكون استعملت على الوجه املخصص الستعماهلا وعلى الوجه املألوف
 اته بوجع غري مشروع وال صحيح وال مألوف.املزارع أدو 

 الفرع الثاين: التزاعات املزارع 

ويتعني على املزارع بعض من االلتزامات،  والذي يقوم بزراعة األرض، املزارع أو الفالح هو الطرف الثاين يف عقد املزارعة،
 وهي على النحو التايل:

الهتمام ابلزراعة وبكافة األعمال الزراعية، وصيانة الزرع واحملافظة عليه، عن يتلزم املزارع مبوجب عقد الزراعة ابلقيام وا أواًل:
طريق احلراثة والعزق وسقي األرض، ورش املبيدات، ومتابعة تنظيف شبكات الري وتفقدها بني احلني واآلخر، وما إىل ذلك من 

 .   (31)أعمال وحتمل نفقاهتا وذلك إىل حني أوان حصاد الزرع

بقدر  اليت تبدأ من حصاد الزرع إىل حني تقسيم الغلة بني املتعاقدين، يتعني أن يلتزم هبا كال العاقدين كل  بينما النفقات 
( من القانون املدين الفلسطيين بقوهلا: "مؤنة الزرع بعد ادراكه من احلصاد وما يتلوه 684/2حصته، وهذا ما أكدته املادة )

 يلتزم هبا كل من املتعاقدين بقدر حصته". والنفقات اليت حيتاج إليها حىت تقسيم الغلة

يتعني على املزارع أن يبذل يف الزراعة، ويف احملافظة على الزرع من العناية ما يبذله يف شؤون نفسه، واملزارع مسؤول  اثنياً:
ضح أن االلتزام الواقع ، يت(32)أنه بذل عناية الشخص املعتاد –املزارع  –عما يصيب األرض من التلف أثناء االنتفاع إال إذا أثبت 
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وليس االلتزام بتحقيق نتيجة معينة، مما يعين أن املزارع ال يضمن أي  –املعتاد  –على املزارع هو بذل عناية الشخص العادي 

 أضرار تلحق ابألرض طاملا أنه يبذل عناية الشخص املعتاد أو أثبت ذلك.

بعضها بسبب القوة القاهرة، وال جيوز أن يرجع أحد من بينما يتحمل طريف عقد املزارعة اذا هلكت الغلة كلها أو 
( من القانون املدين الفلسطيين بقوهلا: "اذا هلكت الغلة كلها أو 685/2املتعاقدين على املتعاقد اآلخر، وهذا ما أكدته املادة )

، وهبذا الصدد يتعني تعريف القوة بعضها بسبب قوة قاهرة، حتمل الطرفان معاً تبعة هذا اهلالك، وال يرجع أحد منهما على اآلخر"
 القاهرة وشروط قيامها:

 تعرةف القوة القاهرة  .1

: فمنهم من يقول إن القوة القاهرة هي احلادث الذي يستحيل (33)يفرق بعض الفقهاء بني القوة القاهرة واحلادث الفجائي
قوة القاهرة يستحيل دفعها استحالة مطلقة، أما أن ال للقول دفعه، أما احلادث الفجائي هو الذي ال ميكن توقعه، وذهب رأي اثنٍ 

احلادث الفجائي يستحيل دفعه استحالة نسبية، وذهب رأي اثلث إىل أن القوة القاهرة ترجع إىل أمور خارجية كاحلرب والزالل 
القضاء أنه ال والصواعق، أما احلادث الفجائي يرجع إىل أمور داخلية تتصل بنشاط كانفجار عجلة سيارة، والراجح يف الفقه و 

 يفرق بني احلادث الفجائي والقوة القاهرة؛ فكالمها يعترب شيء واحد.

 شروط القوة القاهرة:   .2

يصف القانون القوة القاهرة واحلادث الفجائي أبنه سبب أجنيب ال يد للشخص فيه، ولكن هذا مفهوم غري دقيق، فقد 
ن شرطا وجود القوة القاهرة أو احلادث الفجائي، مها: إقعه، وعليه يد للشخص فيه ومع ذلك يستطيع تو  يكون احلادث أجنبياً ال

 .(34)عدم إمكانية التوقع، واستحالة الدفع

حبيث يستحيل استحالة مطلقة على شديد اليقظة واحلرص أن يتوقع حدوثه، فالتوقع يقاس  عدم إعكانية التوقع: -
ال  ، ففي هذه احلالةزراعية القائم عليها املزارعمبعيار موضوعي وليس ذايت، فالفيضان الذي يضرب فجأة األرض ال

 هو يبذل عنايته املعتادة.و يستطيع توقعها 

ن يكون احلادث من املستحيل دفعه، ويقصد ابالستحالة االستحالة املطلقة سواء كانت أجيب  استحالة الداع: -
كأن يتوىف قريب عزيز على وية  مادية كعدم إمكان املدين بتنفيذ التزامه بسبب حرب أو فيضان، أو استحالة معن

مما أصابه حبزن شديد ومل يستطع أن يتم عمله املتفق عليه مع الطرف اآلخر، ويف هذه احلالة  –مثالً  –مقاول 
 مناط ابلقاضي أن حيدد وجود استحالة معنوية من عدمه.

كتايب من مقدم األرض أو إبجازته   ظر على املزارع أن ينزل عن املزارعة أو يزرع فيها من الباطن إال إبذنحي   اثلثاً:
   .(36)هذا القيد ال مينع أن يستعني املزارع بعمال زراعيني حتت إشرافه ورقابته عليهمجتدر اإلشارة إىل أن و  (35)اخلطية
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 املطلب الثاين: انتهاء عقد املزارعة

طريق العادي واملألوف لزوال العقد، د بثالث طرق، وهي: االنقضاء، واالحنالل، واالبطال، ويعترب االنقضاء القيزول الع
، وهذا الزوال خيتلف من عقد ألخر، ففي عقد البيع ينتهي العقد بقبض (37)ويتم عن طريق تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد

و دورة زراعية الثمن وتسليم املبيع، بينما يف عقد املزارعة أو االجيار تكون النهاية العادية هي انقضاء مدة العقد حسب االتفاق، أ
واحدة حال مل يتم حتديد مدة املزارعة كما ذكران سابقاً، لكن هناك أسباب وحاالت أخرى ينتهي هبا عقد املزارعة، وذلك على 

 النحو التايل:

( من القانون املدين الفلسطيين ال تنقضي املزارعة مبوت مقدم األرض، 687وفقاً للمادة ) أواًل: حالة وااة عقدم األرض:
 تمر املزارع ابلعناية ابلزرع حىت ينضج، وليس لورثة مقدم األرض منع املزارع من ذلك.ويس

وفقًا للمادة السابقة تنقضي املزارعة مبوت املزارع، وهبذه احلالة جيوز لورثة املزارع عوضًا عن  اثنياً: حالة وااة املزارع:
، (38)ضج احملصول ويدركوه مادام الورثة يستطيعون القيام بذلكاستعمال حقهم يف اسرتداد النفقات أن حيلوا حمل مورثهم حىت ين

 وال حيق ملقدم األرض منع ورثة املزارع من ذلك.

والعلة من انتهاء عقد املزارعة مبوت املزارع، دون موت صاحب األرض؛ أن شخصية املزارع يف الغالب تكون موضوع 
 .(39)يف هذه احلالة اعتبار مقدم األرض، وانتهاء املزارعة يتم حبكم القانون

( من القانون املدين الفلسطيين أنه اذا انتهت املزارعة 688/1بينت املادة ) اثلثاً: حالة انتهاء العقد قبل انقضاء عدته:
قبل انقضاء مدهتا، وجب على مقدم األرض أن يرد للمزارع أو لورثته ما أنفقه على احملصول الذي مل يتم إدراكه مع تعويض عادل 

 به املزارع من العمل. عما قام

وذلك على  ،يف حالة استحقاق األرض للغري، جيب التفريق بني ثالث فرضيات رابعاً: حالة استحقاق األرض للغري:
 :(40)النحو التايل

: هنا يكون ملستحق األرض أن جيربمها على قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من حالة سوء نية املتزارعان (الفرضية األوىل)
 ت عليها أو زروعات وغريها.شغاالإأي 

طالب مقدم األرض أبجر املثل، ويستمر يهنا جيوز ملستحق األرض أن  حالة حسن نية املتزارعان: ة(الفرضية الثاني)
 يف األرض حىت هناية املوسم الزراعي. العاقدان يف املزارعة إىل أن يتم حصاد الزرع

ومل يرغب مستحق األرض أبخذ أجر املثل وترك األرض هلما،  :)الفرضية الثالثة( حالة سوء نية عقدم األرض وحده
 فهنا يتعني التمييز بني عدة فروض، وذلك على النحو التايل:
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من الزرع يف مواجهة من قدم األرض وقت نضج  هأن تكون البذور قد مت تقدميها من املزارع، فله قيمة حصت .1

 داركه.االزرع و 

 عة سواء هو الذي قدم البذور أو ممن قدم األرض.أن يطالب املزارع حبصته من الزرع مقلو  .2

أجرة مثل عمله مع تعويض عادل أن يكون من قدم األرض هو الذي قدم البذور، فهنا يلزم أبن يدفع للمزارع  .3
عما بذله املزارع من مال وأجرة عمال وغريها ابلقدر املتعارف عليه، وهذه املسألة من مسائل اإلثبات ختضع 

 حملكمة املوضوع. للسلطة التقديرية

 

  :اخلامتة

حاولنا أن نلقي الضوء على التنظيم ، "عقد املزارعة يف التشرةع الفلسطيين"ويف ختام هذه الدراسة واملوسومة بعنوان: 
ن القانوين لقعد املزارعة من خالل تبيان مفهومه وخصائصه، وما مييزه عن غريه من عقود االجيار، كما بينا أركان عقد املزارعة، وم

أسباب  عن ومن مث حتدثنا –مقدم األرض واملزارع  –مث حتداث يف املبحث الثاين عن االلتزامات اليت تقع على طريف عقد املزارعة 
 على النحو التايل:وحاالت انتهاء عقد املزارعة، وقد توصل الباحثان إىل العديد من النتائج والتوصيات، وميكن عرض أبرزها 

   نتائج الدراسة 

 عقد املزارعة نوع من أنوع عقود االجيار واليت ترد على منفعة، فهو ميكن كال املتعاقدين من تقسيم الغلة بينهما. يعترب  -01

جيب على املزارع االلتزام ببذل عناية الشخص املعتاد وال يضمن أي أضرار حتصل يف األرض دام أثبت أنه أبذل عناية   -02
 الشخص املعتاد.

ويف هذه األخرية جيوز لورثة املزارع أن حيلوا حمل  لكن ينتهي مبوت املزارع،حب األرض، صاال ينتهي عقد املزارعة مبوت  -03
 مورثهم حىت ينضج الزرع.

 .انفرد املشرع الفلسطيين عن غريه من التشريعات العربية يف اعتبار كتابة عقد املزارعة شرط صحة وليس شرط إثبات -04

  توصيات الدراسة 

( واليت تنص على: " أن يعني نوع الزرع أو يرتك 678( من املادة )3تعديل نص الفقرة )يتعني على املشرع الفلسطيين   -01
 اخليار للزارع يف زراعة ما يشاء"، وذلك إبضافة نص العبارة التالية: "ابستثناء ما خيالف النظام العام يف فلسطني"
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 قائمة املراجع

 القرآن الكرمي.أواًل: 

 اثنياً: كتب اللغة

 ، دار الفكر، القاهرة/ مصر.3، جعقاةيس اللغة ععجمابن فارس،  .1

 م.2003، 1، دار الكتب العلمية، بريوت/ لبنان، طالتعرةفات الفقهيةالربكيت،  .2

 م.1975، سلسلة الرتاث العريب الصادرة عن وزارة االعالم، الكويت، 21اتج العرو  عن جواهر القاعو ، جالزبيدي،  .3

 م.1998، 1ب العلمية، بريوت/ لبنان، طدار الكت ،1أسا  البالغة، جالزخمشري،  .4

 م.2004، 4مكتبة الشروق الدولية، القاهرة/ مصر، ط املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية،  .5

 اثلثاً: الكتب الفقهية

 م.2013، 3، جامعة األزهر بغزة/ فلسطني، طالنظرةة العاعة لاللتزام يف القانون املدين الفلسطيينإايد حممد جاداحلق،  .1

 م.1998زهر بغزة/ فلسطني، طبعة ، جامعة األ1ج الوجيز يف القانون الزراع  يف القانون الفلسطيين،اد الدحدوح، سامل مح .2

 .م1952، ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/ لبناننظرةة االلتزام بوجه عام ،1، ج، الوسيط يف شرح القانون املدينعبدالرازق أمحد السنهوري .3

 م.1952دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/ لبنان،  ، العقود الواردة على االنتفاع ابلش ء،6الوسيط يف شرح القانون املدين، جي، عبدالرازق أمحد السنهور  .4

 م.2017، 2، مكتبة الطالب، اجلامعة اإلسالمية بغزة/ فلسطني، طعوجز األحكام العاعة لعقد اإلجيارعفيف حممد أبو كلوب،  .5

 م.1995جامعة األزهر بغزة/ فلسطني، طبعة  لقانون املدين األردين )عصادر االلتزام(، الكتاب األول: املصادر االرادةة،شرح اموسى سلمان أبو ملوح،  .6

 : القواننيرابعاً 

 م.2003( لسنة 2القانون الزراعي الفلسطيين رقم ) .1

 م.1976( لسنة 43القانون املدين األردين رقم ) .2

 .م1949القانون املدين السوري الصادر سنة  .3

 م.1951( لسنة 40القانون املدين العراقي رقم ) .4

 م.2012( لسنة 4القانون املدين الفلسطيين رقم ) .5

 .1948( لسنة 131القانون املدين املصري رقم ) .6
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 م.2013( لسنة 29قانون املعامالت املدنية العماين رقم ) .7

 م.2003( لسنة 2م معدل للقانون الزراعي الفلسطيين رقم )2018( لسنة 14قرار بقانون رقم ) .8

 هجري. 1293جملة االحكام العدلية الصادرة سنة  .9

 األحكام القضائيةخاعساً: 
 م.9/9/2009( الصادر بتاريخ: 37441حكم حمكمة استئناف عمان رقم ) .1

 م.1996( لسنة 590حكم حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم ) .2

 م.28/11/2019م، الصادر بتاريخ: 2019( لسنة 333حكم حمكمة بداية حقوق الزرقاء رقم ) .3

 

   :اهلواعش
                                                           

 
 . 50دار الفكر، القاهرة/ مصر، ص  ،3ج ،ععجم عقاةيس اللغةابن فارس،  (1)
 .413م، ص 1998، 1دار الكتب العلمية، بريوت/ لبنان، ط ،1ج أسا  البالغة،الزخمشري،  (2)
 .149م، ص 1975سلسلة الرتاث العريب الصادرة عن وزارة االعالم ابلكويت،  ،21رو  عن جواهر القاعو ، جاتج العالزبيدي،  (3)
 .392م، ص 2004، 4مكتبة الشروق الدولية، القاهرة/ مصر، ط املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية،  (4)
 .198م، ص 2003 ،1دار الكتب العلمية، بريوت/ لبنان، ط التعرةفات الفقهية،الربكيت،  (5)
جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  عقد املزارعة يف الفقه اإلسالع ،انظر يف بعض هذه التعريفات: وليد خالد الربيع،  (6)

 وما بعدها. 12م، ص 2001
دار إحياء الرتاث  ردة على االنتفاع ابلش ء،، العقود الوا6الوسيط يف شرح القانون املدين، جعبدالرازق السنهوري، عبدالرازق السنهوري،  (7)

 .1365ص ، م1952العريب، بريوت/ لبنان، 

 .91م، ص 1998جامعة االزهر بغزة/ فلسطني، طبعة  ،1الوجيز يف القانون الزراع  يف القانون الفلسطيين، جسامل محاد الدحدوح،  (8)
 ( من جملة األحكام العدلية.1431انظر املادة ) (9)
 م.2012( لسنة 4( من القانون املدين الفلسطيين رقم )677املادة )انظر  (10)
 .16م، ص 2013، 3، جامعة األزهر بغزة/ فلسطني، طالنظرةة العاعة لاللتزام يف القانون املدين الفلسطيينإايد حممد جاداحلق،  (11)
 م.2003أغسطس/ آب من العام  5 م، الصادر بتاريخ2003( لسنة 2( من قانون الزراعة الفلسطيين رقم )1املادة ) (12)
 م، ديوان الفتوى والتشريع.2012، املذكرة االةضاحية للقانون املدينانظر: السلطة الوطنية الفلسطينية،  (13)
 .51سامل محاد الدحدوح، مرجع سابق، ص  (14)
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عقد املزارعة يف  عن: مصعب مصطفى، نقالً م، 1996( لسنة 590التمييز األردنية بصفتها احلقوقية يف حكمها رقم )انظر حكم حمكمة  (15)
 12م، الساعة 1/11/2022، آخر زايرة كانت بتاريخ:  https://2u.pw/yOJxIموقع مٌحاة احلق، متاح على:  القانون املدين األردين،

 مساًء.
( لسنة 2م املعدل لقانون الزراعة رقم )2018( لسنة 14لقرار بقانون رقم )( من ا2جتدر اإلشارة إىل أنه ورد تعريف الرتبة يف املادة ) (16)

هي الطبقة السطحية املفككة اليت تغطي القشرة األرضية، وتتكون من مواد عضوية وكيميائية، نتجت عن تفكك الصخور الرتبة: م، أبن 2003
 يف بعض املناطق، وتعمل على تغذية ودعم النبااتت.بفعل العوامل املختلفة، ويرتاوح مسكها من بضعة سنتميرتات إىل أمتار 

 ( من القانون املدين الفلسطيين.717، 716، 715انظر املواد ) (17)
جامعة األزهر بغزة/ فلسطني،  شرح القانون املدين األردين )عصادر االلتزام(، الكتاب األول: املصادر االرادةة،موسى سلمان أبو ملوح،  (18)

 .44م، ص 1995طبعة 
 ( من جملة االحكام العدلية.1433انظر املادة ) (19)
 .38، ص 2017، 2، مكتبة الطالب، اجلامعة اإلسالمية بغزة/ فلسطني، طعوجز األحكام العاعة لعقد اإلجيارعفيف حممد أبو كلوب،  (20)
 .193إايد حممد جاداحلق، مرجع سابق، ص  (21)
مرجع م، نقاًل عن: مصعب مصطفى، 9/9/2009م، الصادر بتاريخ: 2009 ( لسنة37441انظر حكم حمكمة استئناف عمان رقم ) (22)

 سابق.
 ( من جملة األحكام العدلية.1435( من القانون املدين الفلسطيين، كذلك انظر: املادة )679، 4-678/3انظر املواد ) (23)
م، نقاًل عن: مصعب مصطفى، مرجع 28/11/2019م، الصادر بتاريخ 2019( لسنة 333انظر حكم حمكمة بداية حقوق الزرقاء رقم ) (24)

 سابق.
 م.2012ديوان الفتوى والتشريع،  املذكرة االةضاحية للقانون املدين،السلطة الوطنية الفلسطينية،  (25)
 ( من القانون املدين الفلسطيين.131انظر املادة ) (26)
 .206وح، مرجع سابق، ص . كذلك انظر: موسى سلمان أبو مل210إايد حممد جاداحلق، مرجع سابق، ص  (27)
 ( من القانون املدين الفلسطيين.137، 136، 135انظر املواد ) (28)
 ( من القانون املدين الفلسطيين.682/1انظر املادة ) (29)
 ( من القانون املدين الفلسطيين682( من املادة )2انظر الفقرة ) (30)
 ( من القانون املدين الفلسطيين.683( من املادة )1فقرة )، وهذا ما أكدته ال97سامل محاد الدحدوح، مرجع سابق، ص  (31)
 ( من القانون املدين الفلسطيين.684( من املادة )1الفقرة ) (32)
، الوسيط يف شرح القانون املدين: نظرةة االلتزام . كذلك انظر: عبدالرازق أمحد السنهوري439إايد حممد جاداحلق، مرجع سابق، ص  (33)

 .876الرتاث العريب، بريوت/ لبنان، ص ، دار إحياء بوجه عام
 .878. كذلك انظر: عبدالرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 441إايد جاداحلق، مرجع سابق، ص  (34)
( من القانون املدين الفلسطيين، كما أكد املشرع الفلسطيين ذلك عندما حتدث عن األحكام العامة لعقد االجيار، حيث 686انظر املادة ) (35)

جيارة كلها أو بعضها إال إبذن كتايب من ( من ذات القانون على: "ال جيوز للمستأجر أن يؤجر العني املؤجرة أو أن ينزل عن اإل648دة )نصت املا
 املؤجر".

 .98سامل محاد الدحدوح، مرجع سابق، ص  (36)
 .317إايد حممد جاداحلق، مرجع سابق، ص  (37)

https://2u.pw/yOJxI


 

 

 املدةة  كلية احلقوق والعلوم السياسية جباععة يح  اار   -والسياسية جملة املنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2022( شهر:دةسمرب/ سنة: 02( العدد: )06اجمللد: )                    

 

72 

 عقد املزارعة يف التشرةع الفلسطيين 

 

 ابحث عاجستري/حذةفة أمين شبري وابحث عاجستري/ضياء نعيم الصفدي 

 
                                                                                                                                                                                                 

، وجتدر اإلشارة إىل أن ( من جملة األحكام العدلية1440( من القانون املدين الفلسطيين، واملادة )688( من املادة )2وهذا ما أكدته الفقرة ) (38)
( من القانون املدين 812/1املشرع العراقي يفرتق عن املشرع الفلسطيين واألردين واملصري والعماين ابلنسبة لفسخ العقد ابلوفاة، حيث نصت املادة )

 على: "التنفسخ املزارعة مبوت صاحب األرض وال مبوت املزارع".  م1951( لسنة 40العراقي رقم )
 .م2012، ديوان الفتوى والتشريع، املذكرة االةضاحية للقانون املدين الفلسطيينالسلطة الوطنية الفلسطينية،  (39)
 .100سامل محاد الدحدوح، مرجع سابق، ص  (40)



 

 والبحوث القانونية والسياسية للدراسات جملة املنار
 كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حيي فارس املدية 

2661-7811 EISSN  /ISSN 2588-1671 

 .2022سنة:  /ديسمرب( شهر: 02( العدد: )06اجمللد: )     
 

 

 20/05آليات مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وفقا للقانون 
Mechanisms to combat discrimination and hate speech in accordance with Law 

05/20 

  1*زرقط عمر  د.
 medea.dz-Zerkout.omar@univ (اجلزائر)جامعة حيي فارس، املدية 

 
 29/11/2022 القبول:اتري                                               ؛  14/11/2022 االستالم:ري  ات

 

 

 

 

 *املؤلف املرسل

  ملخص:
 ة انتاراا بييا ألكارا دعع  ل ى اتتمييز وديي اتارايية ي ن كار  اجملتمع  ن  خلا  خارتا  اتتررض  عرف اجملتمع اجلزائري يف اآلونة األخي 

ن  دفاي واتتمييز واتعنف  هتعف ل ى زعزعة استقراا اجملتمع وانسجرنه ووحعده  تذا برن تزانر على املارع اجلزائري اتتعخل اتعرجل ن  أجل احلع 
 اتقرن نية اتلازنة ملاركرتهر.يذه اتظرير ة ولصعاا اتنص ص 

يية  كيرإلضركة ل ى قرن ن اتعق تا  نص اتعست ا على عزم اجلزائر على ناركرة اتفتنة واتعنف واتتارف  وبذا بل أشار  اتتمييز وخارتا  اتارا
ضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية املتعلق تات قر 05-20وعمل املارع اجلزائري على لصعاا قرن ن خرص تاتتمييز وخارب اتارايية وي  اتقرن ن 

 وناركرتهمر  واتذي استرعث ص ا جعضع ة تتجرمي يذا اتن ع ن  اتظ اير  ووضع آتير  جعضع ة ملاركرتهر س اء دعلق األنر تاجلرنب ات قرئي أو
 اجلرنب اتعقريب.
 .20/05اتقرن ن  -آتير  املاركرة –خارب اتارايية  –اتتمييز : يةالكلمات املفتاح

Abstract: 
      Algerian society has recently known a great spread of ideas calling for discrimination and 

inciting hatred between groups of society, through speeches of incitement, discrimination and 

violence, aimed at destabilizing society, its harmony and unity, so the Algerian legislator had to 

intervene urgently in order to limit the spread of this phenomenon and issue texts necessary to 

combat it. 

 In addition to the Penal Code, the constitution stipulates Algeria’s determination to combat 

sedition, violence and extremism, as well as all forms of discrimination and hate speech. The 

Algerian legislator has issued a law on discrimination and hate speech, Law 20-05 on the 

prevention and combating of discrimination and hate speech, which introduced new forms of 

criminalization This type of phenomenon, and the development of new mechanisms to combat it, 

whether it comes to the preventive aspect or the punitive aspect. 

Keywords: Discrimination - hate speech - Control Mechanisms - Law 05/20. 
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 مقدمة: 

شال  يفويروزير   ض  واتاع ا تاتاره واحلقع اجتريهماآلخر  ضع اتعنفممراسة  ي ن نر يةياتارااتتمييز و  جرائم  عندت      
 دلك بذاو   واتارايية اتتعيي  أشار اا نتععد ة ونتن عة ن  دلك املمراسر  ص أتخذر ميا  أن بمعليهم    هتعضعا و  ضرضقر ن

 أسرس على أشخرص م عةو جمأ شخص ل ى  جهةامل اتعنفأو  اتيغ و أ اتععاءو أ رنةياإلو أ االزدااء أسل ب دتضم  اتيت
 .اتصرية احلرتةو أ إلعرقةاو أ اجلغرايف االنتمرءو أ اتلغةو أ اإلثينو أ اتق ني األصلو أ اتّنسبو أن اتل  و أق اتعر و أ اجلنس

 علىي ضنا   آخر لنترجي أو أة وسرئل اإلعلام االجتمرعيات سرئط  ن اقع على ننا ايف  يةياتارابمر قع دنا ي دتجسع         
 خارتا  تيث ننصر  االجتمرعي  اتت اصل شيار  وخمتلف اجلعضع ة االدصر  وسرئط أصيرتضة  كقع هتعضعو  نهينة عنرصر
 اتعرتية املست اي  ن  دتغذى واتيت واتعرقية  اتعضنية واتعصيية اتتارفو  واتيغضرء برحلقع  اتعالتية اتقرهترن ونار اتارايية
  داخل اجملتمع  ولتك تاستخعام خارب رحرضضي عنصري وععائي تخآخرض   ونر عجعل يذا اطخارب خايا ي  سرعته تلرراي

 غة على انسجرنه ووحعده واستقرااه.تل ص   ل ى خمتلف كار  اجملتمع وي  نر ضرتك آاثا يلي

واجلزائر قع برنت مبنآى ع  أكارا اتتمييز وخارتا  اتارايية واتعنف  لال أنه يف اآلونة األخي ة انتار  اتايي ن  دلك        
رع ن  انتاراير األكارا يف أوسرط اجملتمع اجلزائري وخرصة خلا  كرت ة احلراك ات طين ويععه  نر استلزم دعخل املارع اجلزائري تل

 املتعلق تات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر. 05-20ن  خلا  لصعااه تلقرن ن 

ون  خلا  يذا اتقرن ن حرو  املارع اتت سع يف لبر احلرال  واألكعر  اتيت داال جرائم تلتمييز وخارب اتارايية        
 ن  تل قرضة ات طين رصعامل لنارءاركرتهر  ننهر آتير  وقرئية متيلت يف واتنص على عق تا  ننرسية ملرداييهر ووضع آتير  مل

 وخارب اتتمييز ونظرير أشار  بل  يرصعبآتية نؤسسردية ملاركرة اتتمييز وخارب اتارايية  ضق م   يةياتارا خاربو  اتتمييز
 تل قرضة ات طنية االسرتاديجية عنرصر اقرتاح  و همرنن تل قرضة اتلازنة جراءا واإل اتتعايي واقرتاح أسيرهبر  وباف ورحليلهمر اتارايية

  اجملر  يذا يف اتفرعل ن وخمتلف املختصة اتعم نية تسلار ا نع تاتتنسيق دنفيذير يف واملسرمهة اتارايية  وخارب اتتمييز ن 
 .يذتك املعنية اجلهر  ولخارا اتارايية وخارب اتتمييز ألكعر  امليار اترصعوبذا 

املارع اجلزائري تاإلجراءا  اتقضرئية املتيعة وكقر تلق اعع اتعرنة يف ناركرة اجلرائم  يل نص على آتير  ومل ضاتف        
جعضع ة خرصة مبتريعة جرائم اتتمييز وخارب اتارايية  ولتك طخا اهتر ومتيزير ع  تاقي اجلرائم األخرى  وخرصة نر دعلق 

ع  يذه اجلرائم  أو لجراء اتتسرب اإلتارتوين اتذي ضتيح تضريط اتارطة  تاتلج ء ل ى اتتقنير  اتعلمية واتتان ت جية تلتييغ
اتقضرئية اتتسرب ل ى ننظ نة نعل نردية أو نظرم تلادصرال  االتارتونية أو أبير  ولتك ن  أجل نراقية أو رحعضع ن قع 

  05-20األشخرص املاتيه يف اادارهبم ألي جرمية ن  اجلرائم املنص ص عليهر يف اتقرن ن 

آتير  عقريية على نردايب جرائم اتتمييز وخارب اتارايية  ولتك ن  خلا  اتنص على  05-20بمر دضم  اتقرن ن          
 لنر اتتاعضع يذا وضا ن اتارايية  وخارب اتتمييز جرائم يف اتعق ية داعضع علىعق تا  نقرا ة يف حق يؤالء  ونص أضضر 

 تلك اجلرائم.ية علاق ته نر مبصردا ة أو اتتاميلية  عق تا ات يع  يزايد ة أو اتعق ية  مبضرعفة
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ينرء عليه  سنررو  ن  خلا  يذه اتعااسة اتيرث يف كرعلية اآلتير  ات قرئية واتعقريية اتيت اعتمعير املارع اجلزائري يف اتقرن ن 
 ملاركرة جرائم اتتمييز وخارب اتارايية؟. 20-05

يصفة أسرسية  وبذا  05-20لى املنهج اتترليلي ن  خلا  رحليل نص اتقرن ن تإلجرتة على يذه اإلشارتية اعتمعان ع       
 اتنص ص لا  اتصلة مباركرة اتتمييز وخارب اتارايية.

ون  أجل دااسة مت دقسيم اتعااسة ل ى حم اض  ائيسي ن  األو  دنروتنر كيه اآلتير  ات قرئية ن  اتتمييز وخارب اتارايية         
دوا املرصع ات طين تل قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر  ويف امليرث اتيرين دنروتنر اآلتير   ن  خلا  اترتبيز على

اتعقريية ن  خلا  اتتارق ل ى اإلجراءا  اتقضرئية املقرا ة ملتريعة نردايب جرائم اتتمييز وخارب اتارايية  وبذا اتعق تا  املقرا ة 
 تتلك اجلرائم.

 

 املبحث األول

 الوقائية من التمييز وخطاب الكراهية اآلليات

 
 واحل اا  اتتسرنح ثقركة ونار اتعرنة احلير ة أخلقة قصع ييةااتار  وخارب اتتمييز ن  تل قرضة وطنية ديجيةااسرت  وضعلن        
 ل ى مش ال رنية واإلنس األخ  ة قيم على اتقرئم اتتلاحم ضمرن يغيةن  ات ظرئف األسرسية تلعوتة  ولتك  اجملتمع  ن  اتعنف ونيذ

 سلانته  على حيركظ ا واجيهم ئراي  زاواجل ئرض نااجلز  مجيع ي ن نارتبر اثادر  دا ن املضم نة  وامل اط  اإلنسرن وحق ق احلراي 
 .3برن  ظرف أي ويف مناه أو شاله برن  نهمر  2ييةاواتار  اتتمييز خارب نار وحيظر  1حرنته انتهرك وععم
ية ات طنية عجر  ت حعير يف اتتصعي تلجميع أشار  اتتمييز وخارب اتارايية واآلاثا اتيت درتدب وألن املنظ نة اتقرن ن      

مش تية  عليهمر  حسًنر كعل املارع اجلزائري عنعنر استرعث مجلة ن  اتتعايي ات قرئية اتيت ست كر على األاجح اإلطرا األبير
 وخارب اتتمييز ن  تل قرضة ات طين تاملرصع ضسمى نر اجلزائري ارعامل أناأ  وهلذا اتغرض 4اتتمييز وخارب اتارايية ملاركرة
 اتارايية وخارب اتتمييز ن  تل قرضة ات طين املرصع دعرضفل ى  اتتارق سنررو   تذتك اجلمه اضة ائيس تعى ايهل واضعر اتارايية
 .5واختصرصرده داايلته ولبر

 الكراهية وخطاب زالتميي من للوقاية الوطين تعريف املرصداملطلب األول: 
  ي  يياة 6املتعلق تات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر 05-20املرصع وكقر تلمرد ة اتترسعة ن  اتقرن ن       
واالستقلا  املريل واإلدااي  وض ضع تعى ائيس اجلمه اضة  واملرصع ال ضعترب ن  قييل املؤسسر   املعن ضة تاتاخصية دتمتعوطنية 
مل ضتنرو  تاتذبر املرصع بمؤسسة دست اضة  20207اتتععضل اتعست اي تعرم  ضة  ألنه مل ضناأ مب جب دست اي  بمر أناتعست ا 

 .8ننه ل ى حظر خارب اتارايية واتتمييز 54اغم لشراده ضم  املرد ة 
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 لدااضة جهة دعخل دون هعلي واملصردقة اتعاخلي ظرنهن وضع يف ات طين املرصع حرضة على 05-20ن  اتقرن ن  05نصت املرد ة 

 اتعاخلي اتنظرم على املصردقة صلاحية املرصع ميلك بمر  لععاده  يف أخرى جهة كالشر  دون أو اتعاخلي اتنظرم كرض يف أخرى
 ععهأ اتذي اتعاخلي اتنظرم على علير لدااضة جهة ن اكقة ضروا ة املارع ضارتط ال لل أخرى  لدااضة جهة أي ن  دعخل ودون

 اتنظرم جمر  ن  سيه وق اعع املرصع دنظيم ق اعع جا لخر  طرضق ع  اتعاخلي اتنظرم جمرال  عقيّ  املارع أن غي ات طين  رصعامل
ن  اتقرن ن  09األخي ة ن  نص املرد ة  تلفقر ة طيقر األو  ات زضر ضصعاه اتذي تلتنظيم وننره  ات طين املرصع هععّ ض   اتذي اتعاخلي

 اتتنظيم طرضق ع  رحعد ألهنر االعضرء ودع ضضر  أج انسأتة  تلمرصع اتعاخلي ظرماتن جمر   ن املارع أخرج مر  ب20-05
 .059-20اتقرن ن  ن  11 املرد ة ن  خي ةاأل تلفقر ة طيقر

 الكراهية وخطاب التمييز من للوقاية الوطين املرصد ةتشكيلاملطلب الثاين: 
 :ن  اتارايية وخارب اتتمييز ن  تل قرضة ات طين املرصع ضتاال

 .اجلمه اضة ائيس خيترايم ات طنية  اتافرءا  ي ن ن  أعضرء( 6) ستة -
 .اتعريية تلغة األعلى اجمللس مميل -
 .تألنرزضغية اتسرنية احملركظة مميل -
 .اإلنسرن حلق ق ات طين اجمللس مميل -
 .اتاف تة ودرقية حلمرضة ات طنية اهلياة مميل -
 .املع ق ن تألشخرص ات طين اجمللس مميل -
 .اتيصري اتسمعي ضيط سلاة مميل -
 .لتيهر ضنتم ن اتيت اجلمعير  ن  اقرتاحهم ضتم املرصع عخل د جمر  يف اتنرشاة تلجمعير  مميل ن( 4) أايعة -

  وك ا واحع ة (1) نر ة تلتجعضع قريلة سن ا ( 5)مخس نعهتر تعهع ة اائسي نرس م مب جب املرصع أعضرء وضع ن يذا       
املرصع ائيس املرصع  ودتنرىف عهع ة اترئيس نع ممراسة أي عهع ة انتخريية أو وظيفة أو أي نارط نهين  دنصييهم ضنتخب أعضرء

 .11  يف ح ن مل ضي ن اتنص نعى رحقق وضعية اتتنريف تاتنسية تألعضرء10آخر
املرصع  وقع  بمر ضتا ن املرصع ن  أعضرء ميلا ن ص   استاراي كقط مييل ن ععدا ن  ات زااا  لا  اتصلة أبشغر         

  وضع ن مميل  دلك اتقارعر  ات زااضة ن  ي ن أصررب ات ظرئف اتعلير  ينرء على اقرتاح 05-20ن  اتقرن ن  12لبرهتم املرد ة 
ن  اتسلار  اتيت ضتيع هنر  وميا  تلمرصع أن ضعع  تلمارابة يف أشغرته يصفة استاراضة  مميلا ع  أي لداا ة عم نية أو نؤسسة 

 .12  وبل شخص نؤيل ميا  نسرععده يف أداء نهرنهعم نية أو خرصة
قع أيقت اتيرب نفت حر أنرم ائيس  05-20ن  اتقرن ن  11لن دعي ن اتافرءا  ات طنية املارا لتيهر يف نص املرد ة         

رد ة يارط اجلمه اضة تت سيه داايلة اجمللس ن  حيث اجملرال  اتيت قع ضاملهر املرصع  غي أهنر دقرتن حسب صيرغة نص امل
اتافرء ة  تتامل كقط اتعلمرء اتيرازض  وخرباء حق ق اإلنسرن واالطيرء واتصرركي ن وغييم  وال أد  على يذا اتتفسي ن  
اشرتاط نيردئ تااضس اتت جيهية* إلدااج كاة اتعلمرء وخرباء حق ق اإلنسرن ضم  اتتاايلا  اتتمييلية تلمؤسسر  ات طنية 

 .13حلق ق اإلنسرن
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لتزم ائيس وأعضرء املرصع تاتسر املهين وواجب اتترفظ  رحت طرئلة اتعق تا  املنص ص عليهر يف اتتارضع اتسراي وض        
املفع    وضتمتع ائيس املرصع وأعضرؤه يال اتضمران  اتيت متانه ن  أداء نهرنه يال استقلاتية ونزاية وحيرد  وضستفيعون ن  

 .14تلتارضع اتسراي املفع   احلمرضة ن  اتتهعضع واتعنف واإليرنة طيقر
 الكراهية وخطاب التمييز من للوقاية الوطين املرصدلث: اختصاصات ثااملطلب ال

 ورحليلهمر اتارايية وخارب اتتمييز ونظرير أشار  بل  يرصع املرصع يذا ضق م 05-20ن  اتقرن ن  10طيقر تنص املرد ة 
 : السيمر ننهمر  قرضةتل اتلازنة جراءا واإل اتتعايي واقرتاح أسيرهبر  وباف

 اتعم نية تسلار ا نع تاتتنسيق دنفيذير يف واملسرمهة اتارايية  وخارب اتتمييز ن  تل قرضة ات طنية االسرتاديجية عنرصر اقرتاح -
 .املعين واجملتمع اجملر  يذا يف اتفرعل ن وخمتلف املختصة

 .15يذتك املعنية اجلهر  ولخارا اتارايية وخارب اتتمييز ألكعر  امليار اترصع -
 يف عليهر املنص ص اجلرائم ن  جرمية داال هنرأ حيتمل واتيت علمه   ىل دصل اتيت كعر األ ع  املختصة اتقضرئية اجلهر  ديليغ -

 .اتقرن ن يذا
 .اتارايية وخارب تاتتمييز دتعلق نسأتة أي ح   واتت صير  اآلااء دقعمي -
 .كعرتيتهر ونعى اتارايية وخارب اتتمييز ن  ات قرضة جمر  يف دااضةاإل اءا جر واإل اتقرن نية تألدوا  اتعواي اتتقييم -
 .امليعان يذا يف ات طنية اطخرب ة ودا ضر اتارايية وخارب اتتمييز ن  ات قرضة وطرق نقرضيس رحعضع -
 .اجملتمع ىعل رمهرأثو  اتارايية وخارب اتتمييز مبخرطر اتت عية عملير  ودنسيق ودنايط اتترسيسية اتربانج وضع -
 .اتارايية وخارب تاتتمييز املتعلقة املعاير  ونربز ةمجع  -
 .اتارايية وخارب اتتمييز ن  تل قرضة ات طنية اتقرن نية املنظ نة ورحس ن ديسيط شأنه ن  اقرتاح أي دقعمي -
 ر   واألجنيية اتعرنلة يف يذا اجمل ات طنية املؤسسر  خمتلف نع املعل نر  وديرد  اتتعرون دا ضر -

 ضتع ن اتيت  نهرنه إلجنرز ضرواضة وثيقة وأ نعل نة بل  نصلرة أو يياة ووميا  تلمرصع أن ضالب ن  أي لداا ة أو نؤسسة أ
 .16ض نر( 30ثلاث ن ) قصرهأ جلأ يف نراسلاده على اترد عليهر

ات طنية تل قرضة ن  اتتمييز وخارب  ضضّمنه  ال سيمر دقييم دنفيذ االسرتاديجية وضركع املرصع ل ى ائيس اجلمه اضة دقرضرا سن اي
 اه اتارايية  واقرتاحرده ود صيرده تتعزضز ودرقية اآلتير  ات طنية املعم   هبر يف يذا اجملر   وضت  ى ناره ولطلاع اترأي اتعرم على حمت

 .17وكقر تلايفير  احملعد ة يف نظرنه اتعاخلي
يز وخارب اتارايية ميلك اتاريع اتسلا ي  اغم اتصلاحير  اتيت ننرت وميا  اتق   أبن املرصع ات طين تل قرضة ن  اتتمي      

ته واتيت يف أغليهر ال دتععى اتاريع االستاراي  لل ميلك املرصع اتقعا ة على اتتأثي واالقنرع خبص ص اسم االسرتاديجية ات طنية 
  واتيت دعع ضرواضة والزنة تل قرضة ن  اتظرير ة نر تل قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وأضضر خبص ص اقرتاحه تلتعايي واإلجراءا 

عجعلهر لا  أتثي على اجلهر  املعنية  بمر أنه ته اتقعا ة على نار اتتقرضر اتذي ض عّعه  وٕاطلاع اترأي اتعرم على حمت اه  ويذه 
اتيت رحققهر ت  صعا  يف شال  املانة جتعل ن  املرصع ميلك قعا ة اإلقنرع واتتأثي حيث رحقق صلاحيرده املذب ا ة نفس اتنترئج

 .18قرااا 
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 املبحث الثاين

 اآلليات العقابية على جرائم التمييز وخطاب الكراهية
دعترب ناركرة مجيع أشار  اتتمييز واتتصعي طخارب اتارايية حمل ايتمرم دويل  كرتععضع ن  اتعو  نصت يف دارضعرهتر        

ليهر اتقرن ن وننهر اجلزائر  ويف سييل ناركرتهر طخارب اتارايية مت لصعاا على خارب اتارايية  واعتربده جرمية ضعرقب ع
  وقع مشل يذا اتقرن ن نص صر د كر احلمرضة تضرراي اتتمييز وخارب اتارايية  بمر حعد اتعق تا  املقرا ة 05-20اتقرن ن 
 .19تذتك
على اتتافل اتصري واتنفسي واالجتمرعي مبر    دعمل اتعوتة05-20ن  اتقرن ن  20ل ى  16وعملا أبحارم امل اد ن         

ضافل أننهم وسلانتهم وحرنتهم اجلسعضة واتنفسية وبرانتهم  بمر ضتم ديسي ضرراي يذه اجلرائم تاتلج ء ل ى اتقضرء  بمر دافل 
ن  اإلجراءا  اتعوتة ويق  ة اتقرن ن املسرعع ة اتقضرئية تضرراي اتتمييز وخارب اتارايية  تيستفيع بذتك اتضرراي واتاه د 

اطخرصة حلمرضتهم طيقر تلتارضع املعم   يه  يذا وميا  املارتية تاخترل أي دعيي رحفظي ن  طرف قرضي االستعجر  يف حرتة 
املسرس أبي حق ن  احلق ق املنص ص عليهر يف يذا اتقرن ن تصرحل املععي يذتك  واجلعضر تاتذبر أن اتتعيي اتترفظي املتخذ 

 .20تععي ضا ن رحت طرئلة غرانة هتعضعضة ض نيةت ضع أي حع تذتك ات
 املطلب األول: اإلجراءات القضائية املتعلقة مبتابعة مرتكيب جرائم التمييز وخطاب الكراهية

اتترقيق يف لحعى اجلرائم  على أنه ميا  اجلهر  اتقضرئية املختصة  ومبنرسية 05-20ن  اتقرن ن  22قع نصت املرد ة        
يذا اتقرن ن  أن أتنر نقعني اطخعنر  أو أي شخص آخر يتسليمهر أي نعل نر  أو نعاير  دا ن خمزنة  املنص ص عليهر يف

 .21تاستعمر  وسرئل دان ت جير  اإلعلام واالدصر   رحت طرئلة اتعق تا  املنص ص عليهر قرن ان
ر  تاتترفظ اتف اي على املعاير  بمر ميا  اجلهة اتقضرئية املختصة  عنع االقتضرء  لصعاا أنر ل ى نقعني اطخعن        

تلايفير  احملعد ة يف اتتارضع اتسراي  أو حبربة اتسي املردياة تاجلرائم املنص ص عليهر يف يذا اتقرن ن  وكقر/املتعلقة تاحملت ى و
 .22املفع  
ضع اتسراي املفع    بمر ميا  اجلهة اتقضرئية أن أتنر نقعم خعنر   رحت طرئلة اتعق تا  املنص ص عليهر يف اتتار         

تاتتعخل اتف اي تسرب أو ختزض  احملت اي  اتيت ضتيح االطلاع عليهر أو جعل اتعخ   لتيهر غي مما  عنعنر داال جرمية ن  
اجلرائم املنص ص عليهر يف يذا اتقرن ن  أو ي ضع درديير  دقنية دسمح يسرب أو ختزض  يذه احملت اي  أو جلعل اتعخ   لتيهر 

 .23غي مما 
 هلر اتسمرح خلا  ن  اتقضرئية اتضياية صلاحير  ن  عوسّ  أنه ئري ااجلز  لمارعت رحسب اتيت عجريير اإل ي ن ون        
 ولتك يية ااتار  وخارب تاتتمييز نتعلقة ئماجلر  اادارهبم يف املاتيه األشخرص قيةاملر  االتارتونية االدصرال  نظرم ل ى تاتت غل

 ميا ه: "أن على نصت يتات 05-20 اقم اتقرن ن ن  25 املرد ة وضرته نر ويذا  24"ويناالتارت  اتتسرب" آتية تاستخعام
 اإلتارتونية اتاياة عرب اتقرن ن  يذا يف عليهر املنص ص ئمااجلر  ع  تلتيليغ دقنية آتير  وضع املختص اتقضرئية اتارطة تضريط
 ".إبضقركهر أو اتعملية يف ااتاالستمر  أينر اتذي  اك ا  املختص اجلمه اضة وبيل يذتك وضعلم

على أنه نع نراعر ة أحارم قرن ن اإلجراءا  اجلزائية  ميا  وبيل اجلمه اضة أو قرضي اتترقيق  يعع لخارا  26بمر نصت املرد ة 
وبيل اجلمه اضة  أن أيلن  رحت اقريته  تضريط اتارطة اتقضرئية  تاتتسرب اإلتارتوين ل ى ننظ نة نعل نردية أو نظرم تلادصرال  
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 يف يذا اتقرن ن  ولتك اإلتارتونية أو أبير  قصع نراقية األشخرص املاتيه يف اادارهبم ألي جرمية ن  اجلرائم املنص ص عليهر
إبضهرنهم أنه كرعل نعهم أو شرضك هلم  ومينع على ضريط اتارطة اتقضرئية  رحت طرئلة يالان اإلجراءا   لديرن أي كعل أو 

 .25شأنه رحرض  املاتيه كيهم على اادارب اجلرمية يغرض احلص   على دتيل ضعيمدصرف  أبي شال ن  األشار   ن  

 املطلب الثاين: العقوابت املقررة على مرتكيب جرائم التمييز وخطاب الكراهية
 ل ى اتلج ءي اجلزائر  ارعامل مسح اتفسرد  ئمب وجرارياإلا   ضل  ومتاألن ا دييي  جرائمود و احلع عرب نظمةامل اجلرائم غراا على      
 ل ى 30  ادامل ن  اطخرنس اتفصلري يف اجلزائ ارعامل ريحصر  حيث  يةياتارا خاربو  اتتمييز جرائم يف يلتعو ا اتقضرئيون اتتعر
( 3( أشهر ل ى ثلاث )6ويي: أنه ضعرقب على اتتمييز وخارب اتارايية تاحليس ن  ستة ) 20/05ن  اتقرن ن  41 رد ةامل غرضة

دج بل ن  ضق م علنر تاتتررض  على اادارب اجلرائم املنص ص عليهر يف  300.000دج ل ى  60.000سن ا  ويغرانة ن  
يذه املرد ة  أو ضنظم أو ضايع أو ضق م أبعمر  ععائية ن  أجل لتك  نرمل ضاال اتفعل جرمية ضعرقب عليهر اتقرن ن يعق ية أشع 

   .26دج 300.000ل ى  دج 100.000( سن ا  ويغرانة ن  3( ل ى ثلاث )1تاحليس ن  سنة )
 ل ى دعع  اتيت اجلمرعر و أ اتتنظيمر و أ اجلمعير و أ األنااة سيلةضة و أب   ميأو  ضاجعو أع ضاي ن  بل  ضعرقب      
دج ل ى  5.000.000( سن ا  ويغرانة ن  10( سن ا  ل ى عار )05تاحليس ن  مخس ) ضعرقب بمر   27يةيبرتارا  اتتمييز

 نعل نر  ارتن خيصص ينو لتارت  حسربو أ ينو لتارت  ن قع علىف ضار و أ ضعضرو أ نائض ن  بل  علىدج  10.000.000
 .28معاجملت يف يةاياتار و  اتتمييز لاثا ة شأهنر ن  ص او أم اس  و أ أخيراو أ أكاراو أ يراننجي أل ضجو تلرت 
و أ أنتج ن  بلج  د  500.000دج ل ى  200.000( سن ا  ويغرانة ن  5( ل ى مخس )2تاحليس ن  سنت ن ) أضضر ضعرقبو 

و أ أسا اان و أ أشرطةو أم أكلاو أ دسجيلا و أ ناي عر و أ يضرئعو أ ننتجر و  تلتعاو أ تلييع عرضو أ تاعو أ صنع
اجلرائم  اادارب ل ىي دؤدن أ شأهنر ن  اتيت اتتعيي  أشار ن  شالي أى رحمل أخر  يلةي وسأو أ اآليلم تإلعلا يرانج

ك شرا  وأ أناأ ن  بلن  اتقرن   ذاي ن  35 رد ةامل نص يف را ةقامل اتعق ية ينفس ضعرقب بمر ،29ناتقرن   ذاي يف عليهر نص صامل
ن  ودق م يذه اتقرن   ذاي يف عليهر نص صامل اجلرائم ن  أبيرو أ ةجلرمي اإلععاد يغرض أتتفو أ دّاالو أق ادفرو أ مجعية يف

 .30اجلرمية مبجرد اتتصميم املارتك على اتقيرم تاتفعل
 الكراهية وخطاب التمييز جرائم يف اخلاصة الظروفالثالث: املطلب 
 يظروف احلرال  يرده ودرديط اجلرين  ننهري ضعف أوهر ففخي أو اتعق يةاملارع اجلزائري  كيهر اّعدض استينرئية حرال  ينرك      
 .احلرال  تتلك ييرن اتلاحقة اتعنرصر ويفك  لت دستععي خرصة

 عقوبةال تشديد حاالتالفرع األول: 
 لنر اتتاعضع يذا وضا ن اتارايية  وخارب اتتمييز جرائم يف اتعق ية داعضع على 05-20 اتقرن ن يف اجلزائري املارع نصّ      

 .31تاجلرميةة علاق ته نر مبصردا ة أو اتتاميلية  عق تا ات يع  يزايد ة أو اتعق ية  مبضرعفة
 اتقرن ن يذا ن  3 كقر ة 31 املرد ة دنروتتهم اتتمييز وخارب اتارايية  يف جرائ اتتععدودا ن يف حرتة : العقوبة مضاعفةأوال: 
 يف سن ا ( 3) ثلاث ل ى أشهر( 6) ستة ن  يع  سن ا ( 5) مخس ل ى( 2) سنت ن ن  اتعق ية شعد  حيث 20-05

 باروخ اتتمييز جرائم) اجلرمية تاقرتاف واحع ن  أبير األشخرص ن  جمم عة قيرم تاتتععد وضقصع ة ااتيسي اجلرمية شال
 .32شربرء أو أصلي ن كرعل ن برن ا  س اء( اتارايية
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( سن ا  ل ى 3بمر داعد اتعق ية للا دضمم خارب اتارايية اتعع  ة ل ى اتعنف  حيث حعدير املارع تاحليس ن  ثلاث )      

 .33دج للا دضم  اتعع  ة ل ى اتعنف 700.000دج ل ى  300.000( سن ا   ويغرانة ن  7سيع )
ل شخص ضق م تاإلشرد ة أو اتتاجيع أو اتتم ضل أبي وسيلة تألنااة أو اجلمعير  أو اتتنظيمر  أو اجلمرعر  اتيت وب     

دج ل ى  500.000( سن ا   ويغرانة ن  5( ل ى مخس )2دعع  ل ى اتتمييز واتارايية  ضعرقب تاحليس ن  سنت ن )
 .34دج 100.000

ن   42ملرد ة ايف  اتع د حرتة يف 05-20 اتقرن ن يف عليهر املنص ص اجلرائم على ةاتعق ي مبضرعفة اجلزائري املارع حامو        
 جرمية أجل ن  تاتعقرب عليه تا  حام صعوا يعع أبير أو جرمية ضرداب اتذي اتاخص حرتة ي  اتع د  و 05-20اتقرن ن 
 :أييت نر اتع د حرتة قيرمت وضارتط سريقة 

 .يعق ية اتقضرء ضم وضت طعنر  ضقيل ال  تا سريق حام صعوا -
 مل األو ى اتعق ية أبن لحيرء اجلرمية الادارب اجلرين ع د يف ألن اتتاعضع  سيب وي  اتع د  تبّ  يذاع وضع: اتتية جرمية اادارب -

 .ته اادعة دا 
 .35ع ًدا واعتربه املارع حعده اتذي اتزنين اجملر  ضم  اتيرنية واجلرمية األو ى اتعق ية ي ن اتفرت ة دا ن أن -

 ن  ات قرضة قرن ن يف عليهر املنص ص اجلرائم نردايب على احلام املختصة اتقضرئية لجهةميا  ت: تكميلية بعقوبة احلكماثنيا: 
ن  اتقرن ن  41ملرد ة ا) 36اتعق تا  قرن ن يف عليهر املنص ص اتتاميلية اتعق تا  ن ر أبي أو يعق ية اتارايية  وخارب اتتمييز
عد مل املارع تا  اجلرين  على اداعضع ذاي وضعع  (20-05  احلام اتقضرئية تلجهة مي ا " يعيرا ة جرء يل اتتاعضع يذا ظرف حي 

 .37تلقرضي اتتقعضرضة تلسلاة لتك درك أنه على ضع  ممر"  داميلية يعق ية
 اتتمييز جرائم اادارب يف املستخعنة وات سرئل واتربانج األجهز ة مبصردا ة املارع حام :اجلرائم هبذه عالقة له ما مصادرةاثلثا: 

 اتعخ   جعل أو اجلرمية  ي اساته اادايت اتذي احلسرب أو اإلتارتوين امل قع ولغلاق  ننهر احملصلة واألن ا  اتارايية  وخارب
ولتك هبعف دفردي احتمر  أن ضا ن   38نرتاه يعلم اجلرميةمت اادارب  للا االستغلا  نارن أو حمل ولغلاق مما   غي لتيه

 .39حيرز ة اجلرين هلر سيير الادارب جرائم أخرى استمراا
 منها اإلعفاء أو العقوبة ختفيف حاالتالفرع الثاين: 

 اتتمييز عق ية ختفيف على نصّ  تاتذنب اإلقراا مليعأ ودارضسر عليهر واحلث اتت ية دعم ل ى اجلزائري املارع ن  سعير      
 :برآليت  ودفصيلهمر رى أخ يف ننهر اجلرين ولعفرء  حرتة يف اتارايية وخارب
 اتتمييز جرائم لحعى يف شراك ن  تال اتنصف ل ى اتعق ية ختفي  على اجلزائري املارع نص: العقوبة ختفيف حالةأوال: 

  أو اادارهبر يف تضرتع نا األشخرص ن  أبير أو شخص على اتقي  يف سرعع املتريعة لجراءا  نيرشر ة ويعع عليهر  املنص ص
 .40يهرك سريم ن  ي ضة باف
 يف شراك أو ااداب ن  بل  أبن 05-20 اتقرن نن   40املرد ة  يف اجلزائري املارع قضى: العقوبة منء اإلعفا حالةاثنيا: 
 لجراءا  نيرشر ة قيل اجلرمية ع  اتقضرئية أو اإلدااضة اتسلار  إبيلاغم وقر اتارايية  وخارب اتتمييز جرائم ن  أبير أو جرمية

 .41اتعق ية ن  املعفية األعذاا ن  ضستفيع كإنه عليهم  واتقي  نرداييهر نعركة على وسرعع املتريعة 
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 يف جرائم التمييز وخطاب الكراهية التعدد ظرفالثالث:  الفرع
 يع  سن ا ( 5) مخس ل ى( 2) سنت ن ن  اتعق ية شعد  حيث 05-20 اتقرن ن يذا ن  3 كقر ة 31 املرد ة دنروتته       
 واحع ن  أبير األشخرص ن  جمم عة قيرم تاتتععد وضقصع ة ااتيسي اجلرمية شال يف سن ا ( 3) ثلاث ل ى أشهر( 6) ستة ن 

 .42شربرء أو أصلي ن كرعل ن برن ا  س اء( اتارايية باروخ اتتمييز جرائم) اجلرمية تاقرتاف
 حىت ناعدا ظركر دععدا ضعترب وعليه ة اتتيعي واملسرمهة األصلية املسرمهة ي ن نزجت قعر أهن اتفقر ة يذه ن  ضستاف نر أو        

 قرن ن يف اتعرنة اتق اعع ل ى تاتع د ة كإنه أبير وتلت ضيح شرضك  واآلخر أصلي كرعل مبيرية أحعمهر شخصرن تاجلرمية قرم وت 
 يف نيرشر ة نسرمهة ضسريم اتذي امليرشر اتفرعل ي نهر وقسمت األصلية املسرمهة دنروتت اتيت  43ننه 41 املرد ة السيمر اتعق تا 

 غرضه األشار  ن  شال أبي اتتعيي( 20/05)اتقرن ن يذا نفه م يف واتذي اجملرم تاتسل ك واتقيرم تلجرمية املردي اترب  دنفيذ
 اتيغ  أو االيرنة أو االزدااء أسل ب ضتضم  سل ك بل  وبذا االستينرء أو اتتفضيل أو اتتفرقة أو اتتمييز دربضر أو داجيع أو نار
 أو ثيناال أو اتق ني األصل أو اتنسب أو اتل ن أو اتعرق أو اجلنس أسرس على أشخرص جمم عة أو شخص ل ى مل جها اتعنف أو

 .44 نيرشرا كرعلا اتقرن ن يذا نفه م يف عع اتصرية احلرتة أو اإلعرقة أو اجلغرايف االنتمرء أو اتلغة
 اتعق تا  قرن ن يف اتعرنة اتق اعع حسب أصلير كرعلا أضضر راهتاعتي احملرض اإلطرا يذا يف عرقب قع اجلزائري املارع لن       

 استعمر  لسرء ة أو عضعهاتت أو ات عع أو برهلية  اتص ا إبحعى ضق م اتذي وسل به اتتررض  كعل يينت واتيت(  ع.ق 41 املرد ة)
 اتقرن ن يذا نضم ن يف ات ااد اتعلين  اتتررض أن ل ى اتتنييه ضنيغي أنه على اإلجراني  اتتعتيس أو اتتررضل أو ات الضة أو ةااتسل

 اتتررض  ع  خيتلف-اتارايية باروخ اتتمييز جرائم ضم ر يذاهت نستقلة بجرمية  ضعع واتذي- 30/2 املرد ة يف لتيه واملارا
 .45اتعق تا  قرن ن لطرا يف اتعرنة تلق اعع طيقر األصلية املسرمهة ضم  ضعخل واتذي ع.ق 41 املرد ة نص يف املتضم 

 واتذي ع.ق 45 املرد ة لتيه أشرا  نر وي  أصلير كرعلا أضضر ي  ضعترب اتذي املعن ي اتفرعل ل ى اتصعد يذا يف اإلشرا ة عجب
 اتقرئمة اتارايية باروخ اتتمييز جلرائم أكاراا غرس ن  كال جزائير  و ؤ نس غي شخص يف اجلرمية كار ة ض جع ن  أبنه ضعرف
 ضا  مل شخص يف األصل أو اجلنس أو اتعرق يسيب األشخرص ي ن املفرضلة أو فرضقاتت أو اتتمييز شأنه ن  دعيي أي على
 .46اجلرمية يف أصلير كرعلا كيعترب لداابه يف نقص أو صغره يسيب جزائير والؤ نس
 :أبنه ع.ق 42 املرد ة عركته  و 0547-20 قرن نات ن  31/3 املرد ة نضم ن يف اتارضك لحامبص واد  اتيت اتتيعية املسرمهة أنر

 اادارب على اتفرعل ن أو اتفرعل عرون أو رقاات يال سرعع وتانه   نيرشرا اشرتابر ضارتك مل ن "ضعترب شرضار يف اجلرمية 
 اتتعيي أشار  خمتلف تنار املعرونة أو املسرعع ة ضقعم كم  وعليه  48"يذتك علمه نع املنفذ ة أو املسهلة أو اتترضيضة األكعر 
 دعمر ضقعم ن  بل  أو دان ت جية وسرئل ن  س اء اتارايية رباوخ اتتمييز جلرائم املردي تسل كا داال اتيت وسرئلهر ود كي
 د اصل ووسرئل وضب ن اقع ض كر أو دلفزض نية ر اوحم يرانج ضم  ضستضيف أو ضستقيل أو ضاجع ن  أو رحفيزي حىت أو نرداي

 عق ية نفسهر تعق ية اتعرنة تلق اعع طيقر تاتتريل خيضعو  االشرتاك  أكعر  ضم  ضعخل كإنه اتارايية رباخ يث يغرض اجتمرعي
 .49ق.ع 44 تلمرد ة طيقر األصلي اتفرعل
جتعا اإلشرا ة ينر ل ى املارع اجلزائري قع اجته ل ى اتعقرب على اتاروع يف اادارب جرائم لاثا ة اتارايية ينفس اتعق تا        

ع  اتتارضعر  اجتهت ل ى دقرضر عق ية أخف تلاروع ع  عق ية اجلرمية   وحس  نر كعل على اعتيرا أن ي50املقرا ة تلجرمية لاهتر
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اتترنة  كم  شأن يذه املسروا ة أن ختعم ضرية خارب اتارايية أبير  تاتنظر ل ى خا ا ة يذا اتن ع ن  اجلرائم وععم نسرسهر 

 .51تاملصرحل اطخرصة تاتفرد كقط يل تاجملتمع بال
  يل أن يذه اجلرمية دق م حىت جملرد اتتصميم 05-20ن  اتقرن ن  36ضضر مب جب املرد ة وتقع عزز املارع يذه احلمرضة أ       

املارتك على اتقيرم تاتفعل  وضعع يذا ات ضع خروجر ع  اتق اعع اتعرنة اتيت دارتط تت قيع اتعقرب وق ع اجلرمية اتترنة أو على 
صميم ال دضر تاملصلرة االجتمرعية احملمية قرن ان ياال األقل اقتصراير على حرتة اتاروع  وعلى لتك ولن برنت نرحلة اتت

 . 52كعلي  لال أن املارع عرقب عليهر ملر قعا كيهر ن  خار ضهعد يذه املصلرة  كرطخار ن  وق ع اتضرا ي  األسرس يف اتتجرمي
 ادفرق يعع ضا ن أن اليع كرتتععد  تلعق ية املاعد ة اتظروف ن  اتتععد ظرف اعترب حينمر اجلزائري املارعوعليه  كقع أحس  

 شال يف احلر  عليه نيلمر انفرادضة يص ا ة اتعمل ن  أبرب أتثيه أن بمر   قرئم  ا ةااطخ كعنصر وتاتتريل دنظيمي وعمل نسيق
 .53هركي واالستمراا رهب اتقيرم حن  نفسي داكع وته اجلرمية اادارب يف ضسهل اتتععد عنصر أن يذا ل ى ضضرف ة ااتيسي اجلرمية

 
 

 : امتةاخل

املتعلق تات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر قع شال لطراا قرن نير  05-20ميا  اتق   أن صعوا اتقرن ن 
ضّم  ن  خلاته املارع اجلزائري آتير  وقرئية وأخرى عقريية خبص ص اجلرائم املتعلقة تاتتمييز وخارب اتارايية يف اجملتمع 

ت طين ملاركرة اتتمييز وخارب اتارايية ضا ن قع أاسى لطراا نؤسسير يف سييل ن اجهة يذه اجلزائري  وإبنارئه تلمرصع ا
اتظرير ة  وي  يذتك ضا ن قع وّكق ل ى حع بيي يف جبميع ج انيهر  ألنه قع حرو  اتتصعي هلذه اجلرائم قيل وق عهر )آتير  

 وقرئية(  مث املتريعة واتعقرب يعع حص هلر )آتير  عقريية(.

أن ضستعاك اتايي ن  اتنقرئص اتيت برنت ن ج د ة تتجرمي يذه األكعر   05-20و  املارع ن  خلا  اتقرن ن وقع حر
ضم  قرن ن اتعق تا   خرصة نر دعلق يتضم ن لجراءا  لا  طريع لتارتوين يف عملير  اتيرث واتترري واتترقيق ع  نيل 

ا اتقرن ن  على اعتيرا أن ن  ضق م هبذه اجلرائم غرتير نر ضستعمل يذه اجلرائم  واتيت وكق كيهر املارع عنعنر أداجهر ضم  يذ
 ات سرئل اإلتارتونية واتتقنية املتقعنة يف لتك  تسه تتهر وسرعتهر وحمروتة اتتسرت ن  خلاهلر على دلك األكعر . 

 وقع خلصنر ن  يذه اتعااسة ل ى جمم عة ن  اتنترئج نذبر أمههر:

تية جعضع ة يف اتتيليغ ع  طرضق نر ضسمى اتتيليغ اتتقين عرب اتاياة اإلتارتونية  لل استرعاث املارع اجلزائري آل -01
  نسرضر ة تلتا ا 05-20ميا  تضريط اتارطة اتقضرئية ن  وضع آتير  دقنية تلتيليغ ع  اجلرائم املنص ص عليهر يف اتقرن ن 

 مراا يف اتعملية أو لضقركهر.اتتقين اتسرضع  وض علم هبر وبيل اجلمه اضة املختص واتذي أينر تاالست

ون ابية تلتا ا اتعلمي واتتان ت جي احلعضث استرعث املارع اجلزائري لجراء اتتسرب اإلتارتوين اتذي ضتيح  -02
تضريط اتارطة اتقضرئية اتتسرب ل ى ننظ نة نعل نردية أو نظرم تلادصرال  االتارتونية أو أبير  ولتك ن  أجل نراقية 
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  وضتم يذا اإلجراء أبنر ن  وبيل 05-20اادارهبم ألي جرمية ن  اجلرائم املنص ص عليهر يف اتقرن ن  األشخرص املاتيه يف
 اجلمه اضة  أو ن  طرف قرضي اتترقيق يعع استارا ة وبيل اجلمه اضة.  

على أنه نىت د كر  دواع درجح اادارب جرمية ن  اجلرائم املنص ص عليهر يف يذا  05-20بمر نص اتقرن ن   -03
تقرن ن  ميا  وبيل اجلمه اضة أو قرضي اتترقيق يعع لخارا وبيل اجلمه اضة  أن أيلن رحت اقريته تضريط اتارطة اتقضرئية ا

يترعضع امل قع اجلغرايف تلاخص املاتيه كيه أو املتهم أو وسيلة اادارب اجلرمية أو أي شيء آخر ته صلة تاجلرمية ولتك تاستعمر  
 ر  اإلعلام واالدصر   أو ي ضع درديير  دقنية نعع ة خصيصر هلذا اتغرض.أي وسيلة ن  وسرئل دان ت جي

نص املارع اجلزائري على عق تا  نقي تة ملردايب جرائم اتتمييز وخارب اتارايية  وحسنر كعل عنعنر نص على  -04
ة ونصردا ة نر ته علاقة يتلك حرال  اتتاعضع يف اتعق ية للا دعلق األنر حبرال  اإلشرد ة هبر  أو اتع د  وبذا عق تا  داميلي

 اجلرائم  بمر نص على حرال  ختفيف اتعق ية ع  دلك اجلرائم واإلعفرء ننهر. 

 ون  خلا  يذه اتعااسة ميا  أن نقعم جمم عة ن  االقرتاحر  نذبرير برآليت:

مرصع  اتذي حيعد اتتعجيل يتنصيب املرصع ات طين ملاركرة اتتمييز وخارب اتارايية ولصعاا اتنظرم اتعاخلي تل -01
 آتير  ولجراءا  ممراسة اختصرصرده. 

ضروا ة استعرنت املرصع ات طين مبرابز ونؤسسر  اتيرث اتيت هلر علاقة نيرشر ة يف جمر  اختصرصه  ن  أجل  -02
 دفعيل دواه واالستفرد ة ن  خربا  دلك املرابز واملؤسسر .

ة  خرصة دلك اتيت دستخعم يف اترتوضج ألكارا اتتمييز واتعنف اتعمل على ن ابية اتتا اا  اتعلمية واتتقنية احلرصل -03
وخارتا  اتارايية على وسرئط اتت اصل االجتمرعي  واتيت هلر أثر بيي وسرضع يف انتارا دلك األكارا واطخارتا  يف اجملتمع  ن  

ن  أجل اتقضرء عليهر وات ص   ل ى خلا  استرعاث آتير  دقنية ولتارتونية تتتيع نصرداير ونسراهتر  وتاتتريل دسهيل اتعمل 
 نرداييهر. 

اتعمل على د كي يياة جمتمعية آننة خرصة على املست ى احمللي  وأتييل اجلمعير  واتن ادي لا  اتصلة ن  أجل  -04
 زايد ة اتتفرعل اإلعجريب تألكراد يف اجملتمع.
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 قائمة املراجع:

 أوال: املقاالت العلمية:

  اجمللع 01ة اتقرن نية تلمرصع ات طين تل قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية  نقر  ننا ا مبجلة ح تير  جرنعة اجلزائر أحس  غريب  اتاييع -01
 .170  ص 2021  04  اتععد 35

اتتمييز وخارب املتعلق تات قرضة ن   20/05د. األزير تعييعي  جرائم اتتمييز وخارب اتارايية يف اتتارضع اجلزائري "قراء ة يف اتقرن ن اقم  -02
  نري 01  اتععد 04اتارايية وناركرتهمر على ض ء االدفرقير  اتعوتية حلق ق اإلنسرن  نقر  ننا ا تاجمللة اتعوتية تلير ث اتقرن نية واتسيرسية  اجمللع 

2020. 

املتعلقة تاتتمييز وخارب اتارايية يف اتتارضع ي  ع د ة نييل  ي  قرا ة حممع نصافى عرئاة  اتتعرون اتقضرئي ي ن اتعو  ودواه يف ناركرة اجلرائم  -03
 .2020  ج ان 10اجلزائري  نقر  ننا ا مبجلة اتفار تلعااسر  اتقرن نية واتسيرسية  اتععد 

م اجلزائري حرقرس زبرايء  ات قرضة ن  اتتمييز اتعنصري وخارب اتارايية يف اتيياة اجملتمعية تلمعضنة اتتفرعلية  نقر  ننا ا مبجلة اتقرن ن اتعر -04
 .2021  ج ان 01واملقران  اجمللع اتسريع  اتععد 

  نقر  ننا ا مبجلة اتتما ن 05-20خرتع ض   األحارم اجلزائية جلرائم اتتمييز وخارب اتارايية يف اتتارضع اجلزائري ضم  اتقرن ن  -05
 .2021  دضسمرب 04  اتععد 03االجتمرعي  اجمللع 

مي نهجة  جترمي خارب اتارايية دااسة ن  ننظ ا اتقرن ن اجلزائري واتقرن ن اتعويل اتعرم  نقر  ننا ا مبجلة اتيرحث ازاقي نييلة  حممع عيع اتار  -06
 .2021(  سيتمرب 07األبردميي يف اتعل م اتقرن نية واتسيرسية  اتععد اتسريع )

  نقر  ننا ا مبجلة احلق ق -20/05قراء ة يف أحارم اتقرن ن -رسعرد عمي  آتير  ات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر يف اجلزائ -07
 .2022  01  اتععد 09واتعل م اتسيرسية  اجمللع 

  نقر  ننا ا مبجلة دائر ة اتير ث واتعااسر  05-20د. كرضع صرراوي  ناركرة خارب اتارايية يف اتيياة اترقمية دااسة على ض ء اتقرن ن  -08
 .2022  01  اتععد 06ع اتقرن نية واتسيرسية  اجملل

واالدفرقير  اتعوتية  نقر  ننا ا مبجلة اتعل م اإلنسرنية واالجتمرعية  اتععد  20/05د. قرمسي مسي  اتتمييز وخارب اتارايية ي ن اتقرن ن  -09
 .2021  03  اتاهر 05

اتارايية  نقر  ننا ا مبجلة اتعل م اتقرن نية  وخارب تتمييزا ن  ات قرضة قرن ن أحارم خلا  ن  اتعق ية يف املؤثر ة د. حممع ي  كردضة  اتظروف -10
 .647  ص 2022  أكرضل 01  اتععد 13واتسيرسية  اجمللع 

 اثنيا: النصوص القانونية:

 .2020 دضسمرب 30  اتصردا ة يتراضخ: 82دست ا اجلمه اضة اجلزائرضة اتعميقراطية اتاعيية  اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  اتععد  -01

  ضتعلق تات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر  2020أكرضل  28امل اكق  1441انضرن عرم  05  نؤاخ يف 05-20اتقرن ن  -02
 .2020أكرضل  29  امل اكق 1441انضرن  06  اتصردا ة يتراضخ: 25اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  اتععد 
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  املتضم  قرن ن اتعق تا   اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  2014كرباضر  04  امل اكق تـ 1435اييع اتيرين  04 املؤاخ يف 01-14اتقرن ن  -03
 .2014كرباضر  16  اتصردا ة يف 07اتععد 

تفترء أو  ن كمرب سنة   املتعلق إبصعاا اتتععضل اتعست اي  املصردق عليه يف اس2020دضسمرب  30  املؤاخ يف 442-20املرس م اترائسي اقم  -04
 .2020دضسمرب  30  اتصردا يتراضخ 82  اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  اتععد 2020

  املتضم  استععرء اهلياة اتنرخية تلاستفترء املتعلق مباروع دععضل اتعست ا  2020سيتمرب  15  املؤاخ يف 251-20املرس م اترائسي اقم  -05
 .2020سيتمرب  16  اتصردا يتراضخ 54ضة اجلزائرضة  اتععد اجلرضع ة اترمسية تلجمه ا 

 : اهلوامش
                                                           

 

 سنة ن كمرب أو  استفترء يف عليه املصردق اتعست اي  اتتععضل إبصعاا املتعلق  2020دضسمرب  30 يف املؤاخ  442-20 اقم اترائسي املرس م ن  02 املرد ة 1
 .2020دضسمرب  30 يتراضخ اتصردا  82 اتععد ئرضة ااجلز  تلجمه اضة اترمسية ع ةاجلرض  2020

 اتعست ا  دععضلاروع مباملتضم  استععرء اهلياة اتنرخية تلاستفترء املتعلق   2020سيتمرب  15يف  املؤاخ  251-20 اقم اترائسي املرس م ن  04 املرد ة 2
 .2020سيتمرب  16 يتراضخ اتصردا  54 اتععد ئرضة ااجلز  تلجمه اضة اترمسية اجلرضع ة

 .328حرقرس زبرايء  املرجع اتسريق   3
املتعلق تات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية  20/05د. األزير تعييعي  جرائم اتتمييز وخارب اتارايية يف اتتارضع اجلزائري "قراء ة يف اتقرن ن اقم  4

  ص 2020  نري 01  اتععد 04نسرن  نقر  ننا ا تاجمللة اتعوتية تلير ث اتقرن نية واتسيرسية  اجمللع وناركرتهمر على ض ء االدفرقير  اتعوتية حلق ق اإل
46. 

  اتاهر 05واالدفرقير  اتعوتية  نقر  ننا ا مبجلة اتعل م اإلنسرنية واالجتمرعية  اتععد  20/05د. قرمسي مسي  اتتمييز وخارب اتارايية ي ن اتقرن ن  5
 .160  ص 2021  03

  ضتعلق تات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر  اجلرضع ة اترمسية 2020أكرضل  28امل اكق  1441انضرن عرم  05  نؤاخ يف 05-20اتقرن ن  6
 .2020أكرضل  29  امل اكق 1441انضرن  06  اتصردا ة يتراضخ: 25تلجمه اضة اجلزائرضة  اتععد 

 .2020دضسمرب  30  اتصردا ة يتراضخ: 82اطية اتاعيية  اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  اتععد دست ا اجلمه اضة اجلزائرضة اتعميقر  7
  نقر  ننا ا مبجلة احلق ق واتعل م -20/05قراء ة يف أحارم اتقرن ن -سعرد عمي  آتير  ات قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية وناركرتهمر يف اجلزائر 8

دست ا اجلمه اضة اجلزائرضة اتعميقراطية اتاعيية  اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  ن   54  أنظر املرد ة 803  ص 2022  01د   اتعع09اتسيرسية  اجمللع 
 .2020دضسمرب  30  اتصردا ة يتراضخ: 82اتععد 

  04  اتععد 35  اجمللع 01جلة ح تير  جرنعة اجلزائر أحس  غريب  اتاييعة اتقرن نية تلمرصع ات طين تل قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية  نقر  ننا ا مب 9
 .170ص   2021

 .05-20ن  اتقرن ن  11أنظر املرد ة  10
 .803سعرد عمي  املرجع اتسريق  ص  11
 .05-20ن  اتقرن ن  12أنظر املرد ة  12

 طنية حلق ق اإلنسرن  ويذه امليردئ اتيت متت صيرغتهر يف حلقة * نيردئ تااضس يي عيرا ة ع  جمم عة ن  املعرضي اتعوتية اتيت دنظم أو د جه أعمر  املؤسسر  ات
  مث اعتمعهتر جلنة حق ق اإلنسرن مب جب قرااير 1991دارض  اتيرين/ن كمرب  09و 07عمل دوتية ياأن دلك املؤسسر   عقع  يف تااضس يف اتفرت ة نر ي ن 

  أنظر 1993برن ن األو /دضسمرب   20يف  143/48تألنم املترع ة يقرااير اقم   ويععير اعتمعهتر اجلمعية اتعرنة 1992آلاا/نراس  03يف  54/1992
زير تعييعي  املرجع أبير دفصيلا يف دقييم آتية املرصع ات طين تل قرضة ن  اتتمييز وخارب اتارايية ن  حيث االستجرية مليردئ تااضس اتت جيهية عنع: د. األ

 ونر يععير.   53اتسريق  ص 
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 .48ي  املرجع اتسريق  ص د. األزير تعييع 13
 .05-20ن  اتقرن ن  13أنظر املرد ة  14
 .161د. قرمسي مسي  املرجع اتسريق  ص  15
 .05-20ن  اتقرن ن  10أنظر املرد ة  16
 .05-20ن  اتقرن ن  14أنظر املرد ة  17
 .164ص  أحس  غريب  املرجع اتسريق  18
  نقر  ننا ا مبجلة دائر ة اتير ث واتعااسر  اتقرن نية 05-20مية دااسة على ض ء اتقرن ن د. كرضع صرراوي  ناركرة خارب اتارايية يف اتيياة اترق 19

 .09  ص 2022  01  اتععد 06واتسيرسية  اجمللع 
 .163د. قرمسي مسي  املرجع اتسريق  ص  20
 .05-20ن  اتقرن ن  22أنظر املرد ة  21
 .05-20ن  اتقرن ن  23أنظر املرد ة  22
 .05-20اتقرن ن ن   24أنظر املرد ة  23
 .14د. كرضع صرراوي  املرجع اتسريق  ص  24
 .05-20ن  اتقرن ن  26أنظر املرد ة  25
 .05-20ن  اتقرن ن  30أنظر املرد ة  26
  اجلزائري رضعاتتا يف اتارايية وخارب تاتتمييز تعلقةامل اجلرائم ناركرة يف ودواه اتعو  ي ن اتقضرئي اتتعروني  ع د ة نييل  ي  قرا ة حممع نصافى عرئاة   27

 .361  ص 2020  ج ان 10نقر  ننا ا مبجلة اتفار تلعااسر  اتقرن نية واتسيرسية  اتععد 
 . 05-20ن  اتقرن ن  34أنظر املرد ة  28
 .05-20ن  اتقرن ن  35أنظر املرد ة  29
اتارايية دااسة ن  ننظ ا اتقرن ن اجلزائري واتقرن ن    أنظر أضضر ازاقي نييلة  حممع عيع اتارمي نهجة  جترمي خارب05-20ن  اتقرن ن  36أنظر املرد ة  30

 .26  ص 2021(  سيتمرب 07اتعويل اتعرم  نقر  ننا ا مبجلة اتيرحث األبردميي يف اتعل م اتقرن نية واتسيرسية  اتععد اتسريع )
 .116خرتع ض   املرجع اتسريق  ص  31
اتارايية  نقر  ننا ا مبجلة اتعل م اتقرن نية واتسيرسية   وخارب اتتمييز ن  ات قرضة قرن ن حارمأ خلا  ن  اتعق ية يف املؤثر ة اتظروف د. حممع ي  كردضة  32

 .647  ص 2022  أكرضل 01  اتععد 13اجمللع 
 .05-20ن  اتقرن ن  32  أنظر املرد ة 807سعرد عمي  املرجع اتسريق   33
 .05-20ن  اتقرن ن  33أنظر املرد ة  34
  نقر  ننا ا مبجلة اتتما ن االجتمرعي  اجمللع 05-20ئية جلرائم اتتمييز وخارب اتارايية يف اتتارضع اجلزائري ضم  اتقرن ن خرتع ض   األحارم اجلزا 35
 .117  ص 2021  دضسمرب 04  اتععد 03
 .05-20ن  اتقرن ن  41  أنظر املرد ة 807سعرد عمي  املرجع اتسريق   36
  املتضم  2014كرباضر  04  امل اكق تـ 1435اييع اتيرين  04املؤاخ يف  01-14ن  اتقرن ن  09رد ة   أنظر امل117خرتع ض   املرجع اتسريق  ص  37

 .2014كرباضر  16  اتصردا ة يف 07قرن ن اتعق تا   اجلرضع ة اترمسية تلجمه اضة اجلزائرضة  اتععد 
 .05-20ن  اتقرن ن  37  أنظر املرد ة 807سعرد عمي  املرجع اتسريق   38
 .33ييلة  حممع عيع اتارمي نهجة  املرجع اتسريق  ص ازاقي ن 39
 .05-20ن  اتقرن ن  40ملرد ة اأنظر  40
 .05-20ن  اتقرن ن  40ملرد ة ا  أنظر 118خرتع ض   املرجع اتسريق  ص  41
 .05-20ن  اتقرن ن  31ملرد ة اأنظر  42
 املتضم  قرن ن اتعق تا . 01-14ن  اتقرن ن  41ملرد ة اأنظر  43
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 .647املرجع اتسريق  ص  كردضة د. حممع ي   44
 .27املرجع نفسه واتصفرة  أنظر أضضر ازاقي نييلة  حممع عيع اتارمي نهجة  املرجع اتسريق  ص  45
 .647املرجع اتسريق  ص  د. حممع ي  كردضة  46
 .05-20ن  اتقرن ن  03اتفقر ة  31ملرد ة اأنظر  47
 ق تا .املتضم  قرن ن اتع 01-14ن  اتقرن ن  42ملرد ة اأنظر  48
 .648  647املرجع اتسريق  ص  د. حممع ي  كردضة  49
 .05-20ن  اتقرن ن  39ملرد ة اأنظر  50
 .29ازاقي نييلة  حممع عيع اتارمي نهجة  املرجع اتسريق  ص  51
 املرجع نفسه واتصفرة. 52
 .648املرجع اتسريق  ص  د. حممع ي  كردضة  53




