العدد السابع من مجلة ميسان المتخصصة بنشر األحكام والدراسات والبحوث والمقاالت القانونية

law media

لإلعالم القانوني

قـــــرارات الـصحــــة بــحــظــــر
إدارة الــصيـــدلــيـــــات اال مـــن
«الكـويـتـي» تخـالــف الـدستــور
● تتعارض مع مـباديء المساواة وتـكافـؤ
الفـرص وتـرتب اغالق عشرات الصيدليات

		
		

مـيـسان نظمت برنامجـ ًا
قـانـونـيــ ًا لمحـامـيـهـا
فــي عـلـوم الـقـانـون

ميسان في هذا العدد
● قــــرارات الـخــبــــراء!!
● التداخـل في الصالحـيـات بـيـن
قـــاضــي اإلفـــالس واللجــــان

دراسة قانونية للمسعود حول
حــدود سلطـة «االستئنــاف»
في تعديل وصـف الـتـهـمـة

افتتاحية

المحامي /د.حسين العبداهلل
الشريك في ميسان للمحاماة

قرارات
الخبراء!!
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قرارات التاجيل التي يصدرها السادة الخرباء يف وزارة العدل ملدد بسيطة من شانها
ارباك العمل يف قطاع املحاماة السيام وان السواد االعظم منها يكون من خالل تاجيل
للجلسات ملدد اسبوعية وهي مواعيد الميكن فهمها سوى انها تعرب عن تنظيم داخيل
لدى االدارة اليعرب عن واقع التقايض .
وعند االستفسار من السادة االفاضل الخرباء عن اسباب التاجيل القصري الذي اليتجاوز
االسبوع يكون الرد بان القرارات الداخلية التسمح بذلك وان من يقوم بالتاجيل السابيع
عديدة يتم التنبيه عليه ورمبا انذاره وهو االمر الذي يدفع السادة الخرباء اىل االلتزام
بتلك الضوابط لتجنب املسائلة الوظيفية وهو امر برأيي غري عميل ويخل مبنظومة
العدالة القامئة عىل فكرة االنجاز الحقيقي ال فكرة التواجد دون تحقيق اي انجازات
لتنتهي القرارات يف ختام الجلسات اىل عدم الفصل بالعديد من القضايا وتاجيلها
اىل مدد طويلة وغري مربرة  ،وكان من االفضل اتخاذ قرارات بالتاجيل ملدد واقعية
ال تستهدف االطالة وال اختصار مواعيد الجلسات كام يحدث حاليا باتخاذ تاجيالت
اسبوعية !
كام ان القضية االخرى التي تشغلنا اليوم هي مطالبة السادة الخرباء للمحامني
أو وكالء املحامني او الحارضين عن املتقاضني وفق مايسمح به القانون بان تكون
الوكاالت التي يتم الحضور بها يف جلسات الخرباء هي وكاالت مبارشة من املوكل اىل
املحامي مبارشة او ان التكون وكالة عن وكالة  ،وهو امر مع التقدير ملن اتخذ هذا القرار
أو التوجه غري مقبول قانونا وذلك الن من يقرر سالمة التمثيل وفق التوكيل وصحته
هي ادارة التوثيق بوزارة العدل وليس ادارة الخرباء وطاملا ان السيد املوثق قد تاكد
من صحة وسالمة الوكاالت السابقة التي بناء عليها اصدر التوكيل للمحامي او وكيل
املحامي فيعد هذا التوكيل سليام ومطابقا للقانون واليصح بعد ذلك التذرع من بعض
السادة الخرباء مع التقدير الرائهم وشخوصهم الكرمية رفض الحضور بها الن يف ذلك
تعارض الحكام القانون وتجاوز عىل احكامه  ،السيام ان كانت تلك التوكيالت قد قبلت
بها الهيئات القضائية واقرها املوثقون من قبلهم فال ميكن ان نأيت بعد ذلك ونرفض
األخذ بها بذريعة انها وكالة عن وكالة رغم ان القانون وال القضاء يعارضها.
كام ان توجس بعض السادة الخرباء من ان تلك الوكاالت قد يكون بها تجاوز وهو
امر مقدر اال انه اليصادف صحيح القانون والواقع النه باختصار ان كان هناك تجاوز
فهو امر يتحمله املوثق كام ان للمترضر ان يطعن عىل عدم صحة االجراء او الترصف
حال ثبوت تجاوز املوكل عن حدود الوكالة وهي مسائل تنبأ بها القانون وكفل ملن
ترضر اللجوء اىل الطعن عليها وهي حاالت تحدث عىل الوكاالت عىل حد سواء كانت
الوكالة مبارشة او غري مبارشة .
ولذلك امتنى من السيد وكيل وزارة العدل عمر الرشقاوي او السيد رئيس االدارة العامة
للخرباء خالد الدخيل التنبيه عىل السادة الزمالء االفاضل يف ادارة الخرباء التعامل مع
الوكاالت عىل الصالحيات املمنوحة للوكيل فان كانت تسمح له املثول واالقرار وامتام
الترصفات التعامل بها دون التوقف عىل الوكاالت كانت مبارشة أو غري مبارشة او انها
وكالة قدمية فهي اجراءات تعني بها ادارة التوثيق وليس ادارة الخرباء مع التقدير لكل
العاملني بها .

ملف العدد

قرارات الصحة بحظر ادارة الصيدليات اال من صاحبها
الكويتي تتعارض مع احكام الدستور

• الـتـعــديــالت يـجــب ان تـكــون بـقــانــون وليـس بـقـــرارات
والتنفيـذ سـيـرتـب اغـالق الــعـشــرات السـتـحـالـة الـتـطـبـيــق
• تـخـالـف مـبـاديء الـمسـاواة وتـكـافـؤ الـفـرص وحـق الملكيـة
• اصحــاب الـتـراخـيـص يـزاولـون اليوم اعماال اخـرى وربط تشغيـل
الـصيـدلـيــات بـهـم يـتـعــارض مــع حـقـهـم فــي الــعـمـــل
اصدر قسم الدراسات القانونية يف رشكة ميسان للمحاماة
واالستشارات القانونية دراسة حول القرارات التي اصدرها
وزير الصحة د .خالد السعيد بحظر ادارة الصيدليات اال
من الصيديل الكويتي صاحب الرتخيص ومنع االجانب
الصيادلة من مامرسة حق االدارة وهو االمر الذي يثري
شبهة عدم دستورية القرارات الجديدة ملخالفتها احكام
الدستور.
واكدت الدراسة ان القرارات التي اصدرها وزير الصحة
مخالفة للدستور إذ ان التعديالت كان يجب ان تصدر

بقانون وليس بقرارات وزارية  ،فضال عن ان هذا التعديل
يخالف مباديء العدالة وتكافؤ الفرص وحق امللكية ،
عالوة عىل اخالله بحق الصحة العامة لكونه سريتب اغالق
العرشات من الصيدليات ملجرد عدم امكانية التزام اصحاب
الرتاخيص بالقرارات التي ستدخل حيز التنفيذ خالل ثالثة
اشهر من صدورها رغم ان عددها مل يتجاوز 700صيدلية
تقريبا عىل مستوى البالد وهو االمر الذي سيثري موامئة
هذا القرار من الناحيتني القانونية و الواقعية ،ويف ماييل
الدراسة :
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القرارات سترتب عدم جواز توسع اصحاب التراخيص مستقبال بفتح فروع وعدم
فتح الصيدليات خالل  24ساعة الشتراط ادارتها من صاحب الترخيص!
صدر قرار وزير الصحة العامة رقــم
 395لسنة  — 1997بتاريخ / 8 / 10
 1997بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  28لسنة  1996الخاص بتنظيم مهنة
الصيدلة وتداول األدوية.
والذي أورد يف املادة ( )18منه « يقوم
بإدارة املركز الصيديل مدير تتوافر فيه
الرشوط التي تحددها الوزارة ،ويجب أن
يكون مدير الصيدلية صيديل» .
ُ
ثم أصدر وزير الصحة – فيام أطلق عليه
«إطارجهود وزارة الصحة لتنظيم صيدليات
القطاع األهيل»  -قرارا ً وزارياً رقم 269
لسنة  2022بتاريخ  2022/8/16والذي
نرش يف الكويت اليوم العدد  1597السنة
وزير الصحة خالد السعيد
الثامنة والستون بتاريخ 2022 /8 /21
الذي يقيض بتعديل املادة ( )18مارة الذكر مبادئ دستورية:
ايل ما نصه «يقوم بإدارة املركز الصيديل
(الصيديل الكويتي املرخص له مبزاولة رقابة
ا ملهنة وا ملمنوح له ترخيص فتح ا ملركز
من ا ملقرر أن ا لرقا بة ا لقضا ئية عىل
الصيديل)».
د ستور ية ا لقوا نني وا للوا ئح ا لتي عهد
ا لد ستور إ ىل هذ ه ا ملحكمة مبام رستها
اجراءات قانونية
تنحرص يف النصوص الترشيعية أيا كان
ومبوجب هذا التعديل فقد تم حرص إدارة موضعها أو نطاق تطبيقها ،متى تولدت
املركز الصيديل (الصيدلية) يف الصيديل عنها مراكز قانونية عامة مجردة سواء
الكويتي املرخص له مبزاولة املهنة واملمنوح وردت هذه النصوص بالترشيعات األصلية
له ترخيص فتح مركز صيديل .ونص القرار التي أقرتها السلطة الترشيعية ،أم تضمنتها
عىل منح الصيدليات فرتة  3أشهر لتعديل الترشيعات الفرعية التي أصدرتها السلطة
اوضاعها تنفيذا للامدة األوىل ،ويف حالة التنفيذية يف حدود الصالحيات التي ناطها
عدم االلتزام يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الدستور بها.
وكان ما استلزمه القانون من أن يصدر
يف هذا الشأن ،عىل أن يعمل بالقرار اعتبارا
الرتخيص باسم صيديل كويتي ،مستهدفاً
من تاريخه.
كام أصدر السعيد قرارا ً ثانياً بإلغاء القرار بذ لك و عىل ما ا فصحت عنه ا ملذ كرة
الوزاري رقم  230لسنة  2010يف شأن
السامح بالرتخيص للصيادلة الكويتيني
ا لحا صلني عىل ترخيص مبزا ولة مهنة
الصيدلة يف القطاع األهيل ،مبزاولة املهنة
يف أي جهة أخرى يف ذات القطاع أو
لحسابهم الخاص.
ومؤدي ذلك توطني الوظائف يف
الصيدليات .
ولكن هل صدر هذا القرار بعد دراسة
وتم حرص عدد الصيادلة الكويتيني
 ،وعدد ما تحتا جه الدولة من عدد
صيدليات ؟!..
فضال عن أن معظم الصيدليات فرتة
العمل فيها قد تطول لتكون اربع وعرشون
سا عة مام يحتا ج ا يل ثال ثة صيا د لة
للصيدلية الواحدة  .وهو ما يعيب القرار
مار الذكر إذ انه يتضمن إخالالً جسيامً بعدة
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ا إل يضا حية للقا نو ن تشجيع ا لصيا د لة
الكويتيني وعدم السامح لغري اصحاب
االختصاص بالحصول عىل ترخيص فتح
صيدلية ومامرسة املهنة ،ومتكني الصيادلة
الكويتيني من ايجاد فرص استثامرية لهم
من خالل الرتخيص لهم بفتح صيدليات،
وخلق فرص عمل لهم يف القطاع الخاص.
وكان هذا الغرض والغاية ال يتعارض
طاملا كان الرتخيص صادرا باسمه أن يقوم
بإدارة الصيدلية صيديل غري كويتي  ،وإال
كيف يتمكن الصيديل الكويتي من متابعة
الصيدلية طوال فرتة العمل يف الصيدلية
؟!..
تنظيم مهنة الصيدلة

ويبني من االطالع عىل أحكام القانون
قانون رقم  28لسنة  1996يف شأن تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول األدوية أنه ناط
يف املادة  18منه بوزير الصحة أن يصدر
الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة لهذا
القانون يف خالل ستة أشهر من تاريخ
صدوره ،وعىل أن تصدر هذه القرارات
يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا
للقانون رقم ( )25لسنة  1960املشار إليه
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون،
وإذ خلت نصوص القانون رقم  28لسنة
 1996من أية أحكام تنظم أدارة الصيدلية ،
أو تحظر أن يدير الصيدلية يف فرتات عدم
توا جد الصيديل الكويتي صيديل ا جنبي
تابعا له يعمل تحت إمرته متخصصا يف
عمله كصيديل  ،فإن قرار وزير الصحة رقم
 269لسنة  2022يكون قد صدر مجاوزا
حدود اختصاصه ،إذ أنه مل يفصل أحكاما
أوردها املرشع إجامال يف قانون تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول األدوية  ،وإمنا استحدث
نصوصا جديدة ال ميكن إسنادها إىل ذلك
القانون ،مجاوزا بذلك الحدود التي رسمتها
املادة ( )72من الدستور للوائح التنفيذية
 ،بل وتغول عيل حق السلطة الترشيعية
 ،ذلك أن النص يف املادة (  )50من
الدستور تقيض بان « يقوم نظام
ا لحكم عىل أسا س فصل ا لسلطا ت
مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور وال
يجوز ألي سلطة منها النزول عن كل
أو بعض اختصاصها املنصوص عليه
يف هذا الدستور»  .مؤداه أن املسائل التي
احتجزها الدستور بنص رصيح ليكون
الترشيع فيها بقانون صادر من السلطة
الترشيعية ال يجوز تنظيمها أو تعديل

ملف العدد

أحكامها أو إلغاؤها بأداة ترشيعية أدىن،
وإال كانت مخالفة للدستور.
حق امللكية

و إ ن ا لد ستو ر كفل للملكية ا لخا صة
حرمتها ومل يجز املساس بها إال استثناء،
وكان تنظيمها لدعم وظيفتها االجتامعية
ال يجوز إال بقا نون يوا زن به ا ملرش ع
حقوق أصحابها مبا يراه من املصالح أوىل
باالعتبار( املواد  18 ، 17 ، 16من الدستور)
 ،وكان قرار وزير الصحة رقم  269لسنة
 2022فيام قرره من «يقوم بإدارة املركز
الصيديل (الصيديل الكويتي املرخص له
مبزاولة املهنة واملمنوح له ترخيص فتح
املركز الصيديل)» يتضمن تقييدا لحق امللكية
إذ مينع مالك الصيدلية واملرخص له فيها من
االنتفاع مبلكه عىل النحو الذي يراه محققا
ملصالحه ،وقد صدر هذا القيد يف مسألة ال
يجوز تنظيمها إال بقانون يصدر عن السلطة
الترشيعية ،ومن ثم فإن هذا القرار صدر
مخالفا ألحكام املواد ( املواد ، 18 ، 17 ، 16
 72 ، 50من الدستور) من الدستور مام يؤكد
ما نذهب اليه من عدم دستوريته.

ادارة الصيـدلـيـات عـمـل
اداري ال يـتطـلب جـنسيــة
لممـارستــه واشتـراطـهـا
يــعــنـــــــي اهــــــدار
لحـــــــق الـمـســـــاواة

الصيديل (الصيديل الكويتي املرخص له
مبزاولة املهنة واملمنوح له ترخيص فتح
املركز الصيديل)» قد جاء متضمناً اشرتاط
إدارة الصيديل الكويتي للصيدلية  ،وهو
رشط ميثل إخال الً مببدأ املساواة والعدل
و ا لحر ية و تكا فؤ ا لفرص للمو ا طنني
املنصوص عليهـا فـي املـواد ( )7و( )8
و( )29من الدستور ،إذ أتاح ملن لديه فسحة
من الوقت والجهد ملامرسة نشاط الصيدلية
 ،وحظـره علـى مـن ليس لديه من الوقت
والجهد لذلك مع أنه قد عني لديه صيديل
أجنبي أو أكرث ،دون مربر موضوعي ،رغم
أن طبيعـة عمـل الصيدليات ال يستلزم
تواجد املرخص له بالصيدلية وتوليه ادارتها
الفعلية اليومية  ،فهو مجرد نشاط مهني
ومن ناحية ثانية:
أن نص قرار وزير الصحة رقم  269لسنة ميارس طبقاً لقواعد مهنية يستطيع القيام
 2022فيام قرره من «يقوم بإدارة املركز بها كل من ميتهن مهنة الصيديل  ،ممـا

يكون معه تقييد هذا النشاط باشرتاط
أن يتوىل إدارة الصيدلية ذات املرخص
له «الصيديل الكويتي» أمرا ً ينايف قواعد
العدالة واملساواة ،خاصة ملن اكتسبوا مراكز
قانونيـة مستقرة عىل مدى سنوات عديدة
 ،وإن إعامل هذا الرشط سيفيض إىل إغالق
هذه الصيدليات ويكبد املرخص له خسائر
فادحة مع ترشيد العاملني بها دون سند.
رشوط مزاولة املهنة

إن الرشوط التي يتطلبها املرشع ملزاولة
حرفة أو مهنة بذاتها ،ال يجوز تقريرها
بعيدا ً عن متطلبات مامرستها ،بل يتعني أن
ترتبط عقالً بها ،وأن يكون فرضها الزمـاً
ألداء املهـام التـي تقـوم عليهـا ملتئمـاً
مـع طبيعتها ،مبنيـا عـن صـدق اتصـالها
بأوضاعها ،وإال كان تقرير هذه الرشوط
إنحرافاً عن مضمونها الحق ،كام يجب ضامن
الرشوط التي يكون أداء العمل يف نطاقها
منصفاً ،وإلقرار رشعية رشط أن يتوىل إدارة
الصيدلية الصيديل الكويتي املرخص له بها
يتعني أن يقوم الدليل عىل اتصالها بطبيعة
املهنة ذاتها وما يكون الزما عقالً ومنطقاً
ملام رستها مرتبطاً بجو هر خصا ئصها ،
و صـو ر ا لتمييز ا لتـي تنا هض مبـد أ
املساواة أمـام القـانون املنصوص عليـه
فـي الدستور ،وإن تعذر حرصها إال أن
العدد  - 7سبتمبر 2022
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قوامهـا كـل تفرقـه أو تقييـد أو تفضيل أو
استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق
والحريات التي كفلها الدستور أو القانون
وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل
أو انتقاص آثارها مبا يحول دون مبارشتها
عىل قدم املساواة الكاملة بني املؤهلني
لالنتفاع بها ،وحيث يرد النص األمر مقيدا ً
لحرية نشأت يف أصلها طليقة ،ومنتقصاً من
مقومات األصل فيها كاملها.

أن إيراد املرشع لقاعدة أمره قد تنال من
حرية املواطن يف العمل رهينا يف رشعيته
الدستورية بحدود تلك القاعدة ومدى
تعارضها مع الحقوق املقررة بالدستور
ومدى الحاجة لها ،فإن انتفت هذه الرضورة
غدت القاعدة األمرة اعتداء عىل إرادة املواطن
وحقه يف اختيار نوع العمل الذي يريد أن
ميارسه.
وملا كان حق العمل يف اختيار نوعه حق
دستوري أال تصادر الدولة حرية الفرد يف
اختيار نوع العمل يف ميدان النشاط الحر
ابتداء ،وال تفرض من القواعد ما يحد من
هذا الحق ،وأال يكـون تدخلها يف تقنينـه
إال نزوال عند حاجـة ملحـة يقتضيها النظام
العام أو الحفاظ عىل األمن االجتامعي
وحامية الحقوق الدستورية األخرى.

يف هذا املعني الحكم الصادر يف الطعن
املبارش الدستوري
ر قم (  )2 5لسنة  2 0 1 5بجلسة
2015/12/16
متى كان ذلك ،وكان من املقرر أن حق
العمل واختيار نوعه ال يجوز املساس به
أو تقييده بأي قيد ما مل يستنهض لذلك
توافر رضورة اجتامعية ملحة تجيز إيراد التنظيم القانوين للصيدليات
التنظيم والرتشيد لهذا الحق وفاء ألداء دوره
وحيث إنه بتقيص التطور الذي طرأ
االجتامعي ،ومبا ال يؤدي إىل إهداره أو
إفقاده جوهر مقوماته االساسية ،مبا يعني عىل التنظيم القانوين للصيدليات  ،يبني
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أن القيد الذي استحدثه املرشع باشرتاط
«يقوم بإدارة املركز الصيديل (الصيديل
الكويتي املرخص له مبزاولة املهنة واملمنوح
له ترخيص فتح املركز الصيديل)»  ،مل يكن
مقررا ً مـن قبـل فـي رقم  28لسنة 1996
يف شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول
األدوية  ،وال يتصل مبتطلبات قيام نشاط
الصيدليات  ،وغري متفق مع طبيعتها ،كام
ال تظاهره رضورة حقيقية تسوغه وتكون
علة لتقريره ومناطاً لرشعيته ،ليغدو معه
النص مار الذكر تدخال من السلطة التنفيذية
– متجاوزا حد التفويض الصادر له يف
اصدار الالئحة التنفيذية  -أمرا ً يف إرادة
أصحاب هذه املهنة ليمنعهم من مزاولة
نشاطهم ،مل تقضه أي مربرات ،وبهذا
يكون قد انطوى عىل مساس بالحق يف
العمل ومتييز تحكمـي منـهـي عنـه ال
يستند إىل أسس موضوعية  ،وإخالال مببدأ
تكافؤ الفرص باملخالفة للمواد ،29 ، 8 ، 7
 41من الدستور ،مام يجعله معيبا بعدم
الدستورية.

دراسة قانونية

حدود سلطة محكمة االستئناف في تعديل وصف التهمة
● دراسة قانونية للمسعود يوضح فيها سلطة المحاكم الجزائية االستئنافية عند نظر الطعون
● سلطة المحكمة تلتزم بتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين وتوفير الضمانات الضرورية للمتهم
تُثري هذه الدراسة إشكالية تق َّيد املحكمة االستئنافية يف األثر الناقل
لالستئناف والقيود التي تفرضها طبيعة الحق يف التقايض ،وأيضاً
طبيعة املحكمة االستئنافية من حيث أنها محكمة موضوع ُيعاد طرح
النزاع عليها يف حدود ما تم استئنافه  ،ويف هذه وتِلك تظهر لنا حدود
ترتسم عند نظر املحكمة االستئنافية للطعن باالستئناف  ،تِلك الحدود
التي يجب عىل املحكمة االستئنافية عدم تخطيها وإال ولج عملها يف
دائرة البطالن وبات ُعرضه لإللغاء من قبل محكمة التمييز .
وإذا سلمنا بأن مهمة محكمة االستئناف هي إعادة فحص ومتحيص
موضوع الدعوى الجزائية من حيث الوقائع والقانون ،وفق األثر
الناقل لالستئناف  ،إال أن القيد الشكيل املهم يتحصل يف التزامها
بحدود االستئناف ونطاقه  ،ذلك النطاق يتجىل يف عريضة الطعن
ُبي حدود املحكمة فيام يجوز لها نظره من وقائع
باالستئناف التي ت َّ
وتُراقب صحة تطبيق القانون عليها .
إال أن مهمة املحكمة تِلك – وفق رأينا – ليست بالسهلة أو اليسرية ،
ذلك أن قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي قد أعطى للمحكمة الجزائية
ُمكنات وسلطات مل مينحها أي مرشع آخر يف القوانني املقارنة ،
وهذه السلطات تتحصل يف جواز ادخال أشخاص مل يكونوا محالً
لالتهام لدى سلطة التحقيق  ،كام أجاز لها إضافة وقائع جديدة
االستئناف هو طريق طعن عادي من طُ ُرق الطعن
باألحكام  ،ويُشكل إىل جانب املعارضة طريقا الطعن
العاديني يف قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي ،
ويرتتب عليه إعادة نظر موضوع الدعوى أمام محكمة
أعىل  ،ويتميز طريق االستئناف باألثر الناقل له ذلك
أن املحكمة التي تنظر الطعن تكون محكمة أعىل كام
أسلفنا مام يُتيح لها تقييم الحكم االبتدايئ الصادر من
محكمة الدرجة األوىل  ،مبا يتحقق معه مبدأ التقايض
عىل درجتني الذي يُعد – وبحق – ضامنة اساسية
للمتهم يرنو بها املرشع إىل تحقيق العدالة الجنائية .
ومام ال شك أن التقايض عىل درجتني يحقق عدة
منافع تتمثل أجلها يف تصحيح األخطاء القضائية التي
وقع بها الحكم املستأنف  ،والتي يص ُعب تالفيها فيام لو
كان التقايض عىل درجة واحدة  ،ال سيام وأن محكمة
التمييز هي يف حقيقتها تُعد محكمة قانون ال تلج يف
موضوع الدعوى ووقائعها – بحسب األصل – فهي
تُراقب الحكم الصادر من محكمة املوضوع من حيث
مدى اتساقه وحكم القانون ومن ثم تُسبغ عليه صحيح
حكم القانون فيام لو انحرف عنه .
ومن هنا كان من الرضوري ألي مرشع أن يُنشئ
محكمة الدرجة الثانية التي تُساهم يف تحقيق العدالة
من خالل تاليف األخطاء التي قد تعرتي الحكم االبتدايئ
 ،وهي بهذه املثابة ووفق تشكيلها تُحقِّق الضامن
يف الوصول إىل الحقيقة من جهة  ،وتحقيق العدالة
الجنائية التي هي هدف قانون اإلجراءات الجزائية من
جه ٍة أخرى .
عىل أن محكمة االستئناف يف إعادة طرح النزاع عليها

للواقعة محل املحاكمة  ،وهذه السلطات قد تودي بنا إىل مناهضة
أهم مبادئ التنظيم القضايئ يف أي دولة واهدارها  ،إذا أن الدعوى
الجزائية ترتسم حدود رسيانها وفقاً للقانون ومن ثم كان هذا األخري
هو املُن ِّ
ظم لها  ،إال أن هذا التنظيم يجب أن يكون عىل هدي من املبادئ
لتقص العدالة  ،وبالتايل كان لوظيفة محكمة االستئناف
الحاكمة
ِّ
الدور األهم يف إضفاء الوصف الصحيح عىل الواقعة وتطبيق صحيح
القانون عليها بحسبان أن الحكم الصادر منها ُيعد نهائياً وقابالً
للتنفيذ بطبيعته ومن هنا تأيت خطورة استعامل سلطتها يف تعديل
وصف ال ُتهمة .
كام وأن املحكمة عند استعامل سلطتها يف تعديل وصف التهمة –
وباألخص إضافة الظروف املش ِّددة – قد تختلط وقائع الظرف املشدد
يف الوقائع األصلية للدعوى دون أن تكون وقائع الظرف املشدد
محل تناضُ ل بني ِ
خص َمي الدعوى الجزائية أمام محكمة الدرجة
يكن من خالله بسط
األوىل  ،وبالتايل يتوجب علينا إيجاد معيار ُ
محكمة االستئناف نفوذها عىل وقائع الدعوى ومالبساتها وإضافة
ذلك الظرف بحسبان أن له أصل ثابت باألوراق  ،وهو ما تُحاول هذه
الدراسة القاء الضوء عليه عىل هدي من التطبيقات القضائية الصادرة
من محكمة التمييز.

بقلم د .عمر عبداهلل المسعود

ليست صاحبة سلطة مطلقة يف اعادة نظر الدعوى  ،إذ
يحدوها عدة قيود تتصل بعضها يف الوقائع التي يجوز
لها النظر فيها  ،وبصفة الطاعن من خصوم الدعوى
الجزائية  ،ومن ثم فقد آثارنا تناول مسألة حدود سلطة
محكمة االستئناف يف تعديل وصف التُهمة ملا لهذا
املوضوع من خصوصية تتصل بصحة صدور الحكم
النهايئ الواجب النفاذ  ،كذلك اسباغ الوصف الصحيح
عىل الواقعة اإلجرامية موضوع املحاكمة مبتعدين عام
يعرتي الدعوى الجزائية من دعاوى مدنية وأحكام غري

فاصلة يف املوضوع إذ لذلك مجاله يف كُتُب رشح قانون
اإلجراءات الجزائية  ،وكذلك باقي القيود التي ترد عىل
سلطة املحكمة لدى نظرها موضوع الدعوى الجزائية .
وعىل ذلك فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل
مبحثني نتناول يف األول منهام ماهية طريق الطعن
باالستئناف من خالل بيان كيفية التقرير به ومن ثم
اتصال املحكمة االستئنافية بالطعن  ،ثم نتناول األثر
الناقل لالستئناف وبيان ما هيته وما يجوز للمحكمة
ُخصص املبحث الثاين
النظر فيه من وقائع ،عىل أن ن ِّ
لبحث سلطة املحكمة االستئنافية يف نظر الدعوى من
حيث مدى التزامها بالوقائع املادية ومساحة و ُمكنة
قيامها بإجراء التعديل عىل وصف التهمة دون تخطي
الحدود املرسومة لها قانوناً وقضا ًء  ،ومدى التزامها
حدود األثر الناقل لالستئناف ونطاقه املرسوم  ،ثم
نُنهي بخامتة نرصد فيها أهم النتائج التي متخَّضَ ت
عنها هذه الدراسة .
•تقسيــم :
املبحث األول  :ماهيـة طريق الطعن باالستئنـاف .
املطلباألول:التقريربالطعنباالستئنـــــــاف. املطلب الثاين  :األثر الناقل لالستئناف .املبحث الثاين  :نطاق االستئناف كقيد عىل سلطة
املحكمة .
 املطلب األول  :التق ُّي ُـد بالواقعة موضوع تقريراالتهام .
 املطلب الثاين :سلطة املحكمـة االستئنافـية يفتعديل وصـف التُهمة .
العدد  - 7سبتمبر 2022
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دراسة قانونية
يرتتب عىل االستئناف طرح الدعوى الجزائية
عىل املحكمة االستئنافية ليك تُ ِّحصها من جديد ،
سواء من حيث الوقائع أو القانون يك تُصدر حكامً
فاصالً يف املوضوع  ،وذلك هو أهم أثر لالستئناف،
ِ
يرتض قضاء الحكم
بحسبان أن املستأنف مل
املستأنف  ،ومن ثم يرنو إىل استئنافه يك يُصار
إىل مراجعة ذلك الحكم من جديد سواء بتعديله
لصالحه أو بإلغائه .
املطلـب األول
التقـرير بالطعـن باالستئنفـاف
أوالً  :من حيث صاحب الصفة يف الطعن
باالستئناف
إ ن حق ا لطعن با الستئنا ف ينشأ مبجرد
صدور الحكم االبتدايئ ،ومن ثم فهو ال ينعقد إال
لخصوم الدعوى الجزائية من حيث الصفة يف
الطعن ،ومن ثم فال يجوز الطعن باالستئناف
لشخص مل يصدر الحكم االبتدايئ يف مواجهته
أو مل يُتهم بالجرمية سواء بوصف فاعل أصيل
أو رشيك ومن ثم يُقدم للمحاكمة الجزائية،
ومتى ما كان ُمختصم فيها فيحق له الطعن
باالستئناف يف حال ما إذا كان الحكم االبتدايئ
ضارا ً به أي ُمق ِّررا ً عقوبة يف مواجهته  ،كام
وأن سلطة االتهام هي األخرى لها
الحق يف الطعن باالستئناف وتنعقد
لها ا لصفة با لتقر ير فيه إذ ا كا ن
الحكم الجزايئ االبتدايئ مل يحقق لها
طلباتها .
و قد ق َِ
ُض بأ ن
« ا الستئنا ف يف
ا ملو ا د ا لجزا ئية
حق شخيص منوط
بشخص ا لخصم
يستعمله بنفسه
أو بواسطة وكيل
يو كله عنه لهذ ا
ا لغرض  ،و ذ لك
مبو جب تو كيل
حائز لرشائطه

سلـطـتـهـــا أثـنــاء
نــظـــر الــطـعـــن
لـيـســت مـطلـقــة
بـل هــي ُمـقـيَّـــدة
بـــالــمــــبـــــادئ
القانـونيـة الـراسخـة
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القانونية ،متضمناً ما يفيد إنابة الوكيل يف
الطعن باالستئناف»
ثانيـاً  :مـن حـيث املصلحـة فـي الطعن
يجــوز لسلطــة االتهـام استئنـاف األحكام
الجزائية من أجل املصلحة العامة التي تُ ثلها ،ولو
كان ذلك يف مصلحة املتهم برشط أن تكون هناك
نتيجة عملية من هذا االستئناف  ،ال مج َّرد مصلحة
نظرية بحته .
كام وأن املتهم ال يُقبل استئنافه ما مل يكُن
الحكم االبتدايئ قد أرض به  ،فال ميلك استئناف
الحكم الصادر برباءته ولو كانت املحكمة التي
أصدرته غري مختصه ألن ال مصلحة له يف ذلك ،
وال ميكن للمتهم أن يستفيد من حق سلطة االتهام
يف االستئناف إال إذا كان هذا االستئناف مقبوالً .
ُض بأن « مؤدى نص املادة ( )204من
فقد ق ِ َ
قانون اإلجراءات واملحاكامت الجزائية أن قضاء
املحكمة االستئنافية يف حالة غياب املستأنف
باعتبار االستئناف كأن مل يكن  -بحسبان أن
غيابه مبثابة نزوالً منه عن االستئناف املقدم منه -
إمنا هو أمر جوازي للمحكمة ال مينعها  -إن ارتأت
 أن تفصل يف موضوع االستئناف يف غياباملستأنف ،وإذ كانت املحكمة االستئنافية مل تر
حاجة العتبار الطاعن نازالً عن استئنافه والقضاء
بالتايل باعتباره كأن مل يكن وقضت يف موضوع
االستئناف استعام الً لرخصتها املقررة يف هذا
النص فإن الحكم املطعون فيه ال يكون قد خالف

القانون يف يشء ،هذا باإلضافة إىل أنه ال مصلحة
للطاعن يف النعي عىل الحكم يف هذا الخصوص
حيث مل ميس له حقاً ،وإذ كانت املصلحة مناط
الطعن فإن منعى الطاعن يف هذا الوجه ال يكون
مقبوالً ».
إن حق الطعن باالستئناف يتعلق بالتنظيم
القضايئ وهو من أجل ذلك يتعلق بالنظام العام
 ،ويرتتب عىل ذلك أنه ال يجوز للمتهم وال سلطة
االتهام التنازل عنه ويقع باطالً كل تنازل عن ذلك
الحق  ،ذلك أن الدعوى الجزائية هي ُملك للدولة
تنظم وفقاً لقواعد تُراعى فيها املصلحة العامة
وليس املصلحة الخاصة بالخصوم ومن ثم يقع
باطالً أي تنازل عن الحق يف االستئناف .
ثالثاً  :من حيث األحكام الجائز الطعن عليها
باالستئناف
إن الحكم االبتدايئ القابل للطعن عليه هو ذلك
الحكم الفاصل يف موضوع الدعوى الجزائية
سواء كانت جناية أم جنحة من حيث تقرير
اإلدانة أو الرباءة ،ومن ثم فإن األحكام التمهيدية
أو تلك التي تتصدى ملسألة فرعية ال تقبل الطعن
عليها باالستئناف منفردة بل ت ُستأنف مع الحكم
الفاصل يف املوضوع  ،وحيث تنص املادة
( )199من قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي
عىل أن « يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة
ابتدائية ،بالرباءة أو االدانة من محكمة الجنح
أو من محكمة الجنايات  ،سواء صدر الحكم
حضورياً  ،أو صدر غيابياً وانقىض امليعاد دون
أن يُعارض فيه  ،أو صدر يف املعارضة يف حكم
غيايب» .
ويرتتب عىل استئناف الحكم الصادر يف
املوضوع استئناف كافة األحكام السابقة عليه
حينئذ بأن ِ
ٍ
 ،وال ميكن أن يقال
الخصم قد ف َّوتَ
ميعاد استئناف هذه األحكام ألنها تندمج يف
الحكم الفاصل يف املوضوع  ،وينفتح ميعاد ا ً
واحد ا ً الستئنافها جميعاً من تاريخ صدور
الحكم االبتدايئ إن كان حضورياً  ،أما إذا كان
غيابياً فمن وقت صريورته قابالً للطعن عليه
باالستئناف.
رابعاً  :إجـراءات الطعـن باالستئنـاف
يُرفع ا الستئنا ف بعر يضة يُقد مها
الطاعن لدى قلم كتاب املحكمة التي
أصد رت ا لحكم حيث نصت ا ملا د ة
( )202من قانون اإلجراءات عىل أن
« يرفع االستئناف بعريضة تقدم لقلم
كتاب املحكمة التي اصدرت الحكم  ،ويوقع عىل
العريضة الخصم املستأنف أو من ينوب عنه .واذا
كان املتهم محبوساً  ،فانه يقدم استئناف بوساطة
مأمور السجن  ،وتشمل عريضة االستئناف بياناً
كامالً بالحكم املستأنف ،والدعوى التي صدر
بشأنها  ،وصفة املستأنف واملستأنف ضده
واألسباب التي يستند إليها املستأنف  ،والطلبات
التي يتقدم بها»  ،كام تنص املادة ( )203من ذات
القانون عىل أن « عىل قلم الكتاب ان يحيل عريضة
االستئناف مع ملف القضية اىل املحكمة
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الـحـكـم الصــادر مـن
االستئنـاف يُعـد نهائيـ ًا
وقــابــ ً
ال للـتـنـفـيـــذ
بطبيعتــه ومــن هنــا
تأتي خطـورة استعمال
المحكمــة لسلطتهــا
بـتـعـديـل الـتُـهـمــة

التقـــاضــي عـلـــى
درجتيـن يحـقـق عــدة
منـافــع تـتمثـل فــي
تـصحـيــح األخطــــاء
القضـائيـة التـي وقـع
بها الحكم المستـأنـف

املختصة بنظر االستئناف  ،خالل مدة ال تزيد عىل
ثالثة أيام  ،وعىل رئيس املحكمة املختصة بنظر
االستئناف ،عند ورود عريضة االستئناف وملف
القضية  ،أن يأمر بتحديد جلسة لنظر االستئناف
 ،ويعلن قلم كتاب هذه املحكمة من تلقاء نفسه
الخصم املستأنف وسائر الخصوم مبيعاد هذه
ا لجلسة  ،كام يعلن من تلقا ء نفسه عر يضة
االستئناف لسائر الخصوم» .
ُض بأن « إجراءات الطعن هي من
وقد ق ِ َ
اإلجراءات الشكلية يف الخصومة التي يجب أن
تكون مستكملة كافة مقوماتها أمام املحكمة
التي تنظره مبا يتعني معه أن يكون التوكيل
الذي يُق َّرر باالستئناف مبقتضاه مطروحاً عىل
محكمة االستئناف عند نظرها له للتثبُّت من
استيفاء إجراءات االستئناف غري قادح يف ذلك
ما يثريه الطاعن من أنه كان يتعني عىل محكمة
االستئناف إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن حجزتها
للحكم فيها للتثبت من وجود سند الوكالة حال
أنه مل يذكر رقمه بعريضة االستئناف ،فضالً
عن أن الطاعن مل يدعى أنه أبدى هذا الطلب أمام
محكمة االستئناف فليس له من ثم أنه يعيب
عليها إمساكها عن إجراء مل يطلبه منها وال هي
ملزمة باتخاذه ويضحى ما يثريه الطاعن يف هذا
الخصوص وال وجه له».
ونظرا ً ألهمية عريضة االستئناف  ،فإن بطالنها
يرتتب عليه سقوط الحق يف االستئناف إذا انقىض
ميعاده ،ومن ثم فال يجوز تقديم عريضة أخرى
 ،وال تُبطل عريضة االستئناف إال إذا افتقدت
رشائطها القانونية املتمثلة يف البيانات الجوهرية
الخاصة باملستأنف والحكم محل الطعن  ،واإلنابة
يف الطعن  ،أما غري ذلك من البيانات املتعلقة
بأسباب االستئناف فال بطالن يلحقها .
كام أن لعريضة االستئناف أهمية بالغة من
حيث أنها هي الوسيلة الوحيدة ملبارشة الطعن ،
فال يُغني عنها التعبري عن إرادة االستئناف بأي
وسيلة أخرى.

املطلـب الثانــي
األثـر النـاقـل لالستئنــاف
األصل أن يرتتب عىل االستئناف طرح الدعوى يف
ذات نطاقها الذي كان أمام محكمة الدرجة األوىل ،
وذلك بكل ما يدخل يف هذا النطاق من أمور قانونية
أو واقعية قد ارتسمت أمام محكمة الدرجة األوىل
لكن يف حدود ما يتم استئنافه  ،فال متلك األصل أن
يرتتب عىل االستئناف طرح الدعوى يف ذات نطاقها
الذي كان أمام محكمة الدرجة األوىل  ،وذلك بكل ما
يدخل يف هذا النطاق من أمور قانونية أو واقعية قد
ارتسمت أمام محكمة الدرجة األوىل لكن يف حدود
ما يتم استئنافه  ،فال متلك محكمة االستئناف – عىل
ما سرنى – مطلق السلطة يف نظر الدعوى الجزائية
كام كانت أمام محكمة الدرجة األوىل  ،والعلة يف ذلك
تكمن يف التزامها حدود الطعن ومظهر تلك الحدود
هي عريضة االستئناف التي يُسطر فيها املستأنف
طلباته ونطاق ذلك االستئناف ،ومن ثم تلتزم محكمة
االستئناف بهذا النطاق وال تتعداه .
إن محكمة االستئناف محكمة موضوع  ،وهو ما
يُرتِّب التزامها بنطاق الدعوى وال يجوز لها أن تنظر
فيام مل تكن محكمة الدرجة األوىل تستطيع أن تنظر
فيه  ،وهذا يعني أن القيود التي وردت عىل محكمة
الدرجة األوىل هي ذات القيود التي تُكبل محكمة
االستئناف  ،وعلة هذه القاعدة هي مبدأ التقايض
عىل درجتني  ،إذ أن نظر محكمة االستئناف لواقعة
مل تنظرها املحكمة االبتدائية ألول مرة يعني حرمان
املتهم من حقه يف احدى درجتي التقايض .
البي
ويف ذلك تقول محكمة التمييز أن « إذ كان ّ
من األوراق أن املدافع عن الطاعن وقد متسك يف
دفاعه أمام محكمة أول درجة ببطالن إذن النيابة
العامة الصادر بتفتيشه البتنائه عىل تحريات
غري جدية فقد أصبح ذلك الدفع بهذه املثابة واقعاً
مسطورا ً يف أوراق الدعوى مطروحاً عىل محكمة
االستئناف وإن مل يعاود إثارته أمامها» .
ومحكمة االستئناف عىل الرغم من أنها محكمة
موضوع إال أنها تحكم مبقتىض األوراق وال تلتزم
بإجراء تحقيقات أو سامع شهود إال يف حالة متسك
الطاعن بسامع أحد الشهود الذي أغفلت محكمة
الدرجة األوىل سامع شهادته  ،رشيطة أن تكون
غي وجه الرأي يف التهمة املنسوبة
هذه األخرية مام يُ ِّ
للمتهم  ،ومع ذلك فلمحكمة االستئناف ُمطلق السلطة
يف إجابة الطاعن لطلبه من عدمه  ،ويف ذلك قررت
محكمة التمييز أن « إذ كانت املحكمة االستئنافية إمنا
تفصل يف الدعوى عىل مقتىض األوراق ،وال تلتزم
بحسب األصل بإجراء تحقيق يف الدعوى وقد ترك
املرشع أمر سامع الشهودجوازي لها حسبام يتكَشَّ ف
لها من األوراق وما تري هي من جانبها لزوماً له فإنه
ال يحق للطاعن أن ينعي عىل محكمة االستئناف
التفاتها عن طلب مناقشة الشاهدين اللذين ذكرهام
طاملا مل ترى من جانبها لزوم سامعهام ويضحي
النعي يف هذا الصدد عىل غري سند» .
وما يرسي عىل طلب سامع الشاهد يشمل
بالرضورة كافة طلبات الطاعن سواء ما تعلق منها
بأي دفاع متسك به أو دفوع  ،فإن متسك أمام
محكمة الدرجة األوىل بدفاع أو دفع معني كبطالن
االعرتاف الصادر منه ومل ترد عليه املحكمة  ،فإن
ذلك ال يُلزم محكمة االستئناف بالرد عليه إال
العدد  - 7سبتمبر 2022
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ال يـجـــــوز الـطـعــن
بـاالستئنـاف لـشخـص
لـــم يـصــدر الحكــم
االبتدائي في مواجهته
أو لـم يُتهم بالجريمــة
سـواء بـوصـف فاعـل
أصـلــي أو شــريـــك

االستئنـاف في المـواد
الجزائيـة حـق شخصـي
مـنــوط يـسـتـعملــه
بنفســـه أو بواسطــة
وكــــيــــل عــنــــه
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إذا متسك بهذا الدفع أمامها وقَ َرع سمعها به ،فقد
ُض بأن « الطلب الذي تلتزم محكمة املوضوع
ق ِ َ
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع
سمع املحكمة ويرص عليه مقدمه وال ينفك عن
التمسك به واإلرصار عليه يف طلباته الختامية»،
ُض بأن «وحيث إنه عن طلب املتهم سامع
كام ق ِ َ
الشهود ،فإن الثابت مبحرض جلسة  ....أمام محكمة
أول درجة ،أن محامي املتهم أثبت أنه يُف ِّوض الرأي
يف ذلك إىل املحكمة ،مام يفقده صفة الطلب
الجازم ،فتعرض املحكمة عن إجابته» .
ومن ثم  ،فإن األثر الناقل لالستئناف – بحسب
األصل – ينقل الدعوى إىل محكمة أعىل من املحكمة
التي أصدرت الحكم ليك تفحص من جديد جميع
املسائل القانونية والواقعية املطروحة يف الدعوى ،
وهذا ما يتميَّز به االستئناف عن املعارضة التي يرتتب
عليها – إن أُلغي الحكم الغيايب – عرض الدعوى
برمتها عىل القايض الذي أصدر الحكم ا مل ُعارض
فيه  ،يف حني أن املحكمة االستئنافية تقترص عىل
نظر الدعوى بناء عىل الطعن باالستئناف لتفادي ما
وقع يف حكم محكمة الدرجة األوىل من قصور أو
تصحيح ما شاب إجراءاتها من عيوب  ،وتُصدر حكامً
فاصالً يف املوضوع الذي طرح أمامها عن طريق
االستئناف .
إن انتقال الدعوى للمحكمة االستئنافية ووفق
األثر الناقل لالستئناف ليس مطلقاً من كل قيد  ،فقد
قيَّد القانون املحكمة االستئنافية لدى نظرها الطعن
باالستئناف بثمة قيود تحد من سلطتها وترسم حدود
تلك السلطة  ،وتتحصل هذه القيود يف أوالً  :التزام
محكمة االستئناف بنطاق الدعوى السابق نظرها
أمام محكمة الدرجة األوىل  ،ثانياً  :التق َّيد بالجزء
املستأنف من الحكم محل الطعن  ،ثالثاً  :التقيَّد
بصفته الخصم املستأنف ومصلحته  ،هذه القيود
هي التي ترسم حدود سلطة محكمة االستئناف يف
نظر الطعن  ،هذه القيود سوف تكون محور املبحث
الثاين من هذه الدراسة .

املبحــث الثــاين
سلطـة محكمــة االستئنــاف فــي
نظــر الطعـن ( نطــاق االستئنــاف )
• متهيـــد
إن محكمة االستئناف تُعد محكمة درجة ثانية
وفق درجتي التقايض  ،ومن ثم فهي محكمة
موضوع تتوىل مسألة نظر الدعوى وفقاً لألثر الناقل
لالستئناف  ،لكن هي تبسط سلطتها يف نظر الطعن
ليس مبعزل عن حدود اقتضاها ذلك األثر الناقل
لالستئناف  ،وعىل ذلك سوف نتناول تلك الحدود يف
مطلبني نخصص األول منهام لبيان نطاق االستئناف
مخصص لبيان مدى
 ،عىل أن يكون املطلب الثاين
َّ
تق َّيد املحكمة االستئنافية بعريضة الطعن وصفة
الطاعن .
املطلــب األول
تق ُّيـد املحكمــة بالواقعـة موضوع
تقريــر االتهــام
تنظر محكمة االستئناف الدعوى بناء عىل الطعن
باالستئناف  ،غري أنها يف نظرها للدعوى تلتزم بثمة
قيود تح ِّدد االطار الذي مبوجبه يكون هذا النظر ،
فهي ال تنظر الدعوى برمتها كام لو كانت معروضة
عىل محكمة الدرجة األوىل بل ال بد لها وأن تلتزم
بنطاق االستئناف .
حيث تتق َّيد املحكمة االستئنافية بنطاق الدعوى
أمام محكمة الدرجة األوىل ومن ثم فال يجوز لها أن
تنظر فيام مل تستطع محكمة الدرجة األوىل النظر
به  ،وهذا ما يستلزمه أحد أهم املبادئ يف التنظيم
القضايئ ألي مرش ع وهو مبدأ التقايض عىل
درجتني الذي يَحظُر عىل املحكمة االستئنافية النظر
يف وقائع مل تكُن عىل بساط البحث لدى محكمة
الدرجة األوىل ومل يتناضل بشأنها الخصوم يف
الدعوى الجزائية  ،كام يُحظر عليها محاكمة شخص
مل يكُن محل محاكمة أمام محكمة الدرجة األوىل ،
فال تستطيع املحكمة االستئنافية ادخال متهم مل يكُن
بحوزة االتهام أمام املحكمة األوىل  ،إذ أن ذلك فيه
اخالل باملبدأ سالف البيان يتصل بالنظام العام ولو
ارتىض الشخص محاكمته أمام االستئناف .
ومعلوم أن للدعوى أمام محكمة الدرجة األوىل
نوعني من الحدود شخصية وعينية وتتقيَّد املحكمة
االستئنافية بهذين النوعني من الحدود لدى نظرها
االستئناف  .وتعني الحدود الشخصية أنه ال يجوز
للمحكمة االستئنافية أن تُحاكم من مل يكُن ِخصامً
أمام محكمة الدرجة األوىل من واقع تقرير االتهام
املقدم مبوجبه املتهم للمحاكمة  ،كام لو ظهر رشيك
يف الجرمية مل يُحاكم أمام محكمة الدرجة األوىل
 ،فال يجوز لسلطة التحقيق واالتهام تقديم هذا
الرشيك للمحاكمة أمام محكمة االستئناف .
فلو سألت سلطة التحقيق شخصاً عىل سبيل
االستدالل ومل ترتأ توجيه تهمة إليه وشاطرتها
محكمة الدرجة األوىل يف استبعاده  ،فال يجوز
ملحكمة االستئناف من بعد إدخال ذلك الشخص
وتوجيه التهمة له ومحاكمته  ،بل عليها أن تُلغي
الحكم املستأنف و تُعيد األوراق ملحكمة الدرجة
األوىل لسؤاله كمتهم أو تكلِّف األخرية سلطة
االتهام باستجوابه وتوجيه االتهام له وتقدميه
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تـتـقيَّـد الـمـحكمـــة
االستئنـافـيـة بنطــاق
الـــدعــــوى أمـــــام
محكمـــة الــدرجــــة
األولــى وال يجـوز لهــا
التــوسـع بـغـيـر ذلك

للــدعـــوى نـوعـيــن
مـــــــن الحـــــــدود
شـخـصـيـة وعـيـنـيـة
تـتـقيَّـد المحـكـمـــة
االستئنــافـيـة بـهـمـا

للمحاكمة بتقرير اتهام جديد.
كام أن محاكمة شخص لدى محكمة االستئناف
دون أن يكون خاضعاً لالتهام أمام محكمة الدرجة
األوىل فضالً حرمان املتهم من مبدأ التقايض عىل
درجتني  ،فإن فيه اخالالً خطريا ً بحق الدفاع.
كذ لك يجب عىل ا ملحكمة ا الستئنا فية ا لتق َّيد
بالوقائع التي كانت مطروحة عىل محكمة الدرجة
األوىل  ،فمحكمة الدرجة األوىل تتقيَّد – بحسب
األصل – بالوقائع كام جاءت بتقرير االتهام الذي كام
وصفته محكمة التمييز بأنه ورقة رسمية من أوراق
الخصومة  ،وبناء عىل ذلك تتقيَّد املحكمة االستئنافية
بتلك الوقائع وال يجوز لها أن تُضيف لها وقائع
جديدة مل تكن تحت برص وبصرية محكمة الدرجة
األوىل وعىل بساط بحثها .
غري أن املحكمة االستئنافية ال تتق َّيد فحسب
بالوقائع التي ُر ِف َعت عنها الدعوى أمام محكمة
الدرجة األوىل وطُرِحت عليها  ،بل يلزم أيضاً أن
تكون تلك الوقائع قد فُصل فيها الحكم املستأنف ،
فإذا أغفلت محكمة الدرجة األوىل الفصل يف بعض
الوقائع فال متلك املحكمة االستئنافية الفصل فيها
التزاماً لنطاق الطعن وأثره الناقل ولعدم املساس
مببدأ التقايض عىل درجتني ،ذلك أن املحكمة
االستئنافية وهي تتقيد بالوقائع التي ف ُِص َل فيها
باعتبار أن الطعن ينصب عىل الحكم وما نظر
الدعوى من جديد إال يف الحدود التي تسمح بتقييم
الحكم املستأنف من حيث مطابقته للقانون سواء
يف استخالصه لعقيدته أو يف تحصيل فهم الواقع
يف الدعوى .
ويف ذلك تقول محكمة النقض املرصية بأن «ملا
كان من حق املحكمة أال تتقيد بالوصف القانوين
الذي تسبغه النيابة العامة عىل الفعل املسند إىل
املتهم ،ألن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس
من شأنه أن مينعها من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد متحيصها إىل الوصف الذي تراه أنه
الوصف القانوين السليم إال أنه ليس لها أن تحدث
تغيريا ً يف أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع
جديدة مل ترفع بها الدعوى ومل يتناولها التحقيق أو

املرافعة  ،والنيابة العامة – بوصفها  -سلطة اتهام
وإن كان لها أن تطلب من املحكمة هذه اإلضافة مبا
ينبني عليها من تغيري يف األساس أو زيادة يف عدد
الجرائم املقامة عليها الدعوى قبل املتهم إال أن ذلك
مرشوط بأن يكون ذلك يف مواجهة املتهم أو مع
إعالن به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة
األوىل حتى ال تحرمه فيام يتعلق باألساس الجديد
أو الجرمية الجديدة من إحدى درجتي التقايض .
ملا كان ذلك  ،وكان من املقرر طبقاً لنص املادة 397
من قانون اإلجراءات الجنائية أنه ال يجوز معاقبة
املتهم عن واقعة أخرى غري التي وردت بأمر اإلحالة
أو طلب التكليف بالحضور  ،وأن محكمة ثاين
درجة إمنا تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي
طرحت عىل املحكمة الجزئية  ،وإذ كانت التهمة التي
وجهت إىل الطاعنة والتي متت املرافعة عىل أساسها
أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنايئ
املنسوب إليها ارتكابه وهو جرمية التبديد املعاقب
عليها باملادة  341من قانون العقوبات ،وكانت هذه
الجرمية تختلف يف عنارصها وأركانها عن جرمية
إخفاء أموال القرص عن الجهة املنوط بها رعايتها
واملعاقب عليها باملادة  31من القانون رقم  1لسنة
 2000والتي دانها الحكم املطعون فيه بها فإنه ما
كان يجوز للمحكمة االستئنافية أن توجه إىل الطاعنة
هذه التهمة التي مل تُعرض عىل املحكمة الجزئية
والتي مل تفصل فيها ملا ينطوي عليه هذا اإلجراء
من تغيري يف أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة
جديدة وما يرتتب عليه من حرمان املتهمة من درجة
من درجات التقايض – ولو كان للواقعة الجديدة
أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضايئ
ودرجاته فهو يعد مخالفاً لألحكام املتعلقة بالنظام
العام  .ملا كان ذلك  ،وكان قضاء الحكم املطعون فيه
يف جرمية إخفاء أموال القرص عن الجهة املنوط بها
رعايتها سالفة البيان هو قضاء يف جرمية مل تتصل
بها املحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطالً  ،مام
يتعني معه نقض الحكم املطعون فيه واإلعادة بغري
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن».
وإذ كانت املحكمة االستئنافية مق َّيدة بالوقائع التي
فصل فيها الحكم املستأنف  ،فإن ذلك يكون يف اطار
الوقائع املرفوعة عنها الدعوى أمام محكمة الدرجة
األوىل وفق تقرير االتهام فحسب  ،فإن تجاوزت
محكمة الدرجة األوىل وحكمة باإلدانة عن واقعة مل
تُرفع عنها الدعوى  ،فيتوجب عىل محكمة االستئناف
أن تُلغي الحكم وتفصل يف الوقائع التي ُر ِفعت عنها
الدعوى .
إال أن ما سلف من حيث قضاء املحكمة االستئنافية
باالرتداد لواقعة الدعوى والقضاء مبوجبها يحده
رشط يتعلق باال تكون محكمة الدرجة األوىل قد
ع َّدلت التهمة أثناء املحاكمة لديها وأخطرت املتهم
وأُحيط علامً بها ورتَّب دفاعه عىل مقتىض ا التعديل
ثم صدر الحكم بناء عىل تلك الواقعة  ،هنا وهنا
فحسب تتالىش الواقعة القدمية املقدمة وفق تقرير
االتهام وال يضحى لها وجود  ،ومن ثم ذلك تستتبع
حتامً التزام املحكمة االستئنافية بنظر تلك الواقعة
ا مل ُع َّد لة عىل أساس أنها مناط الحكم املستأنف
وموضوعه .
ونحن نرى من جانبنا أن إغفال محكمة الدرجة
األوىل الفصل يف بعض الوقائع يستوجب عىل
محكمة االستئناف إلغاء الحكم املستأنف وإعادة
العدد  - 7سبتمبر 2022
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ان تجـاوزت محكمــة
الـــدرجـــــة األولـــى
وحكـمـت بــاإلدانـــة
عـــــــن واقـــعـــــة
لــم تُـــرفـع عـنـهـــا
الــدعـوى فـيـتـوجـب
عـلـى «االستـئـنــاف »
إلـغـــاء حـكـمــهـــا

محــاكـمــة الشخـص
لــدى «االستـئـنـــاف»
دون خضوعـه لالتهـام
أمام محكمـة الدرجــة
األولــى يخــل بـمبـدأ
التـقـــاضــي عــلـى
درجتيـن وبحـق الدفـاع
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الدعوى ملحكمة أول درجة للقضاء يف موضوعها
عىل هدي من الوقائع ا مل ُغفلة  ،ويف ذلك تحقيق
ملبدأ التقايض عىل درجتني طاملا أن تلك الوقائع
مام ُعرِض عىل محكمة الدرجة األوىل ودارت رحى
الدفاع بشأنها أمامها  ،والقول بغري ذلك يف إهدار
للمبدأ سالف البيان .
وال ميكن التمسك بحال فيام نصت عليه املادة
( )209من قانون اإلجراءات عىل أن « للمحكمة
ان تحكم بإلغاء الحكم املستأنف  ،اذا وجدت به
عيباً موضوعياً أو عيباً شكلياً ال ميكن تصحيحه ،
أو وجدت انه مخالف للقانون سواء كان املستأنف
قد متسك بهذه العيوب أو أن املحكمة قد الحظتها
من تلقاء نفسها  ،وعليها يف هذه الحالة ان تصدر
حكامً جديدا ً يف الدعوى  ،دون ان تتقيد بأي يشء
مام ورد يف الحكم االبتدايئ «  ،ففي هذه األحوال
وإن سلمنا بأن اعرتاء الحكم املستأنف لعيب شكيل
يوجب تصدي محكمة االستئناف للدعوى وعدم
إعادتها  ،إال أن الدعوى متى ما شابها عيباً موضوعياً
متعلق بالوقائع محل التجريم فإن املسألة توجب
عىل املحكمة إعادة الدعوى ملحكمة الدرجة األوىل
لبحث تلك الوقائع بحسبان أنها تتصل بالتجريم
محل املحاكمة وهو ما يستوجبه مبدأ التقايض عىل
درجتني وصون حق املتهم يف الدفاع .
وحيث قضت محكمة التمييز بأن « من حيث
إن املادة ( )209من قانون اإلجراءات واملحاكامت
الجزائية أوجبت عىل املحكمة االستئنافية إذا وجدت
بالحكم املستأنف عيباً موضوعياً أو شكلياً ال ميكن
تصحيحه أن تصدر حكامً جديد ا ً يف الدعوى مبا
مفاده أنها ال متلك يف تلك األحوال إعادة القضية إىل
محكمة أول درجة فإن هي فعلت فإن حكمها يكون
قد جانب التطبيق الصحيح للقانون وهو بالتايل -
وإن مل يفصل يف املوضوع  -منهياً للخصومة عىل
خالف ظاهره ألن محكمة أول درجة سوف تحكم
حتامً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
الستنفاد واليتها بالحكم السابق صدوره منها .ملا
كان ذلك ،وكان الحكم املطعون فيه قد قيض بإلغاء
الحكم الغيايب املستأنف وإعادة الدعوى إىل محكمة

أول درجة لنظرها يف حضور املتهم أو بعد إعالنه
بالجلسة إعالناً صحيحاً تأسيساً عىل بطالن إعالنه
بالجلسة التي صدر فيها الحكم املستأنف مبا يبطل
الحكم األخري مام كان الزمه أن تصحح املحكمة
االستئنافية البطالن وتحكم يف موضوع الدعوى
أما وقد قضت بإعادتها إىل محكمة أول درجة
فإن قضاءها يكون مخالفاً صحيح القانون منهياً
للخصومة عىل خالف ظاهره يف خصوص الدعوى
الحالية مانعاً حتامً من السري فيها جائز الطعن فيه
بطريق التمييز وفق ما قررته املادة  17من القانون
رقم  1972 /40بشأن حاالت الطعن بالتمييز
وإجراءاته» .
وبعد ذلك  ،متلك املحكمة االستئنافية كامل
السلطة يف إعادة فحص الوقائع يف الدعوى من
جديد  ،وتعيد النظر يف مدى صحة االنطباق
القانوين ملواد االتهام واتساقها مع األفعال املرتكبة،
كام أن لها أن تستخلص أدلة جديدة مل تُعرض أو
تتعرض لها محكمة الدرجة األوىل  ،كام أن لها أن
تقتنع بأدلة أهدرها الحكم املستأنف وتعيد فحص
جميع الدفوع سواء املقدمة أمام محكمة الدرجة
األوىل أو تلك التي أُبديت أمامها  ،ولها اصالح
األخطاء املادية وأي سهو يف عبارات االتهام كام
أوردها تقرير االتهام .
املطلــب الثانــي
سلطـــة املحكمـة االستئنافيـة فــي
تعديــل وصـف التهمـة
إذا كانت املحكمة االستئنافية مق َّيدة بالواقعة
املرفوعة عنها الدعوى والتي فصلت فيها محكمة
الدرجة األوىل  ،إال أنها ال تتق َّيد بوصف التهمة
كام جاء بتقرير االتهام فلها مطلق الحرية يف
تعديل وصف التهمة إذا تراءى لها الخطأ يف
وصف التهمة  ،فلها أن تُص ِّح َحه وتعطي الواقعة
وصفها الحق  ،برشط أال يتضمن تغيري الوصف
تغيريا ً يف الوقائع املرفوعة بها الدعوى ،ويف ذلك
تقول محكمة التمييز أن « املحكمة االستئنافية
ُمكلَّفة بأن تُ ِّحص الواقعة املطروحة أمامها
بجميع كيوفها وأ وصا فها وأن تطبق عليها
القانون تطبيقاً صحيحاً غري ُمقيدة يف ذلك
بالوصف القانوين الذي تُسبغه النيابة العامة
عىل الفعل املسند إىل املتهم ألن هذا الوصف
ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن مينع
املحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد
متحيصها إىل الوصف القانوين السليم رشيطة
أال يرتتب عىل ذلك إساءة مبركز املتهم إذا كان هو
املستأنف وحده ،وإذ كانت الواقعة املادية املبينة
بأمر اإلحالة والتي كانت مطروحة عىل بساط
البحث بالجلسة ودارت عليها املرافعة وهي واقعة
إحراز املخدر واملؤثر العقيل  -موضوع استئناف
الطاعن  -هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم
املطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان
الطاعن به ،وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل
عىل توافر قصد االتجار لدى الطاعن واستبعاده
باعتباره ظرفاً مشدد ا ً للعقوبة دون أن يتضمن
التعديل إسناد واقعة مادية جديدة أو إضافة
عنرص جديد فإن الوصف الذي نزلت إليه املحكمة
يف هذا النطاق حني اعتربت إحراز الطاعن
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تـمــلك «االستئنــاف»
كـــامــــل السلطــة
فـي فـحـص الوقـائـع
وفــي صحـة انطبــاق
مـــواد االتهــام مـــع
األفـعــال المـرتـكـبـة

لمحكمــة االستئنــاف
تعديـل وصف التهمــة
بإضافـة ظــرف ُمشـ َّدد
ولـــو لــــم يُــذكـــر
بـتـقـريـــر االتـهــــام

للمخدر واملؤثر العقيل مجردا ً من قصد االتجار
أو التعاطي أو االستعامل الشخيص ال يقتيض
لفت نظر الدفاع ويكون ما يثريه الطاعن يف هذا
الخصوص غري سديد» .
فللمحكمة االستئنافية تعديل وصف التهمة
من نصب إىل خيانة أمانة  ،وال يعترب ذلك اخالالً
مببدأ التقايض عىل درجتني  ،كام أن لها استبعاد
الظروف املشددة من التهمة املسندة إىل املتهم
دون لف نظر الدفاع وال يُعد ذلك اخال الً بحق
الدفاع.
ويرى البعض أن املحكمة االستئنافية يجوز لها
تعديل وصف التهمة بإضافة ظرف ُمش َّد د ولو
كان الظرف مل يُذكر بتقرير االتهام  ،بحسبان
أن الظرف امل ُشَ ِّدد يدخل ضمن الواقعة ذاتها وال
يخرج عنها برشط تنبيه املتهم إىل ذلك التعديل .
ونحن نرى من جانبنا أن اضافة املحكمة
االستئنافية ظرفاً ُمش َّددا ً برشط تنبيه املتهم لذلك
فيه إخالل مببدأ التقايض عىل درجتني من حيث
إن بعض الظروف امل ُش ّددَة من شأنها تغيري وصف
الجرمية من جنحة إىل جناية مام يدخل املحكمة
االستئنافية  -محكمة ال ُجنح املستأنفة عىل وجه
شك عدم االختصاص من
الخصوص  -يف َ َ
جهة  ،ومن جه ٍة أخرى منح املحكمة حق اضافة
الظرف امل ُشَ دِّد مبجرد تنبيه املتهم لذلك فيه إخالل
بحق الدفاع من حيث إن عدم ذكر الظرف امل ُشَ دِّد
بتقرير االتهام وإغفاله دون تحقيق سواء من
سلطة التحقيق أو محكمة الدرجة األوىل يتضمن
شُ ب َهه الوقائع الجديدة املحظور إضافتها من قبل
محكمة االستئناف بحسبان أن الظرف امل ُشَ دِّد مام
يتصل بالنشاط االجرامي ويتعارص معه  ،ومن
ثم فإذا سلمنا بحق محكمة االستئناف يف إضافة
ذلك الظرف فيجب أن نُح ِّدد املعيار الذي يس ِّو غ
للمحكمة االستئنافية اضافته  ،وأرى أن املعيار
األقرب لتطبيق صحيح القانون عىل الواقعة
أمام محكمة االستئناف هو سبق تع ُّرض محكمة
الدرجة األوىل لوقائع ذلك الظرف وتناضل
الخصمني امامها يف توافره من عدمه أي ومبعنى
آخر يجب أن يتناضل ِ
الخصمني أمام محكمة

الدرجة األوىل بوقائع ذلك الظرف ويدور الدفاع
بشأنه مام يضحى له أصل ثابت باألوراق تستمد
معه محكمة االستئناف حقها يف تعديل وصف
التهمة بإضافته  ،وبغري ذلك يشوب إضافة الظرف
شً بهه الوقائع الجديدة املحظور عىل محكمة
االستئناف النظر فيها  ،ذلك املعيار وإن مل تتبناه
محكمة التمييز إال أنها اشارت إليه يف الكثري من
أحكامها  ،ال سيام إذا ما علمنا أن تقرير االتهام –
بحسبانه سبيل اتصال املحكمة بالدعوى  -قد خال
منه من جهة  ،وأن محكمة االستئناف لدى تقيُّدها
بالحدود الشخصية والعينية ال يجوز لها ادخال
شخص مل يحاكم أمام محكمة الدرجة األوىل
ولو كان لفعله أصالً ثابتاً بالتحقيقات أو وقائع
جديدة مل يتضمنها التقرير سالف البيان من جه ٍة
أخرى  ،ومن ثم فإن ذات املنطق يجب تطبيقه لدى
اضافة الظرف امل ُشدَّد طاملا نحن بصدد بيان سلطة
املحكمة االستئنافية وحدودها القانونية يف نظر
الدعوى باعتبارها محكمة موضوع .
وغني عن البيان أن املحكمة االستئنافية ال
يجوز لها يف الحالة السابقة تشديد العقوبة
عىل املتهم وفق ما يقتضيه إضافة الظرف امل ُشدَّد
طاملا كان هو املستأنف وحده  ،ويف ذلك تقول
محكمة التمييز أن « املحكمة االستئنافية ُمكلفة
بأن تُ َ ِّحص الواقعة املطروحة أمامها بجميع
كيوفها وأوصافها وأن تُطبق عليها القانون تطبيقاً
صحيحاً غري مقيدة يف ذلك بالوصف القانوين
الذي تسبغه النيابة العامة عىل الفعل امل ُسند إىل
املتهم ألن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس
من شأنه أن مينع املحكمة من تعديله متى رأت أن
تَ ُرد الواقعة بعد متحيصها إىل الوصف القانوين
السليم رشيطة أال يرتتب عىل ذلك إساءة مبركز
املتهم إذا كان هو املستأنف وحده ،وإذ كانت
الواقعة املادية املبينة بأمر اإلحالة والتي كانت
مطروحة عىل بساط البحث بالجلسة ودارت عليها
املرافعة وهي واقعة إحراز املخدر واملؤثر العقيل
 موضوع استئناف الطاعن  -هي بذاتها الواقعةالتي أتخذها الحكم املطعون فيه أساساً للوصف
الجديد الذي دان الطاعن به  ،وكان مرد التعديل
هو عدم قيام الدليل عىل توافر قصد االتجار لدى
الطاعن واستبعاده باعتباره ظرفاً مشددا ً للعقوبة
دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية جديدة
أو إضافة عنرص جديد فإن الوصف الذي نزلت إليه
املحكمة يف هذا النطاق حني اعتربت إحراز الطاعن
للمخدر واملؤثر العقيل مجردا ً من قصد االتجار
أو التعاطي أو االستعامل الشخيص ال يقتيض
لفت نظر الدفاع ويكون ما يثريه الطاعن يف هذا
الخصوص غري سديد .بيد أنه ما كان للمحكمة
االستئنافية أن توقع عىل الطاعن عقوبة أشد من
تلك التي أوقعها عليه الحكم املستأنف عن تهمتي
إحراز املخدر واملؤثر العقيل محل استئنافه وحده
ومل يشملها استئناف النيابة العامة  -عىل نحو ما
سلف بيانه  -وذلك إعامالً لقاعدة أال يضار الطاعن
بطعنه وإذ خالف الحكم املطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يتعني
معه متييزه إال أنه ملا كان الحكم املستأنف قد التزم
الحد األدىن للعقوبة فبات أمر تحديدها مبنأى عن
أي تقدير موضوعي مبا يتعني معه متييز الحكم
متييزا ً جزئياً وتصحيحه بتعديل العقوبة
العدد  - 7سبتمبر 2022
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دراسة قانونية

ال يجــوز لـمحـكمــــة
االستئنـــاف تـعـديــل
التهمة المرفوعة عنهـا
الــدعـوى وإضــافـــة
وقـائـع لـم يتنـاولهــا
حكـم الدرجـة األولــى

تــعـيـــد «االستئنــاف»
فحص جميــع الـدفــوع
الـمثــارة أمـــام أمــام
محكـمـــة الــدرجـــــة
األولــــى واصـــــــالح
األخطـــاء الـمـاديــــة

الخاتمــة

املقيض بها إىل الحبس خمس سنوات وغرامة
خمسة آالف دينار واملصادرة واإلبعاد عن تهمتي
إحراز املخدر واملؤثر العقيل بغري قصد» .
كام أنه غني عن البيان أن املحكمة االستئنافية ال
يجوز لها تعديل التهمة املرفوعة عنها الدعوى  ،أي
تغيري الوقائع وإضافة وقائع جديدة مل يتناولها
الحكم املستأنف .
وإذا كانت املحكمة االستئنافية ال متلك الفصل
يف واقعة مل تُرفع عنها الدعوى ملا يف ذلك من
تعد يل للتُهمة محظور عىل ا ملحكمة  ،فإ نها
متلك تعديلها باستبعاد وقائع معينة فصلت
فيها محكمة الدرجة األوىل  ،فإذا كانت الدعوى
الجزائية ُر ِف َعت بتهمة التزوير وقضت محكمة
الدرجة األوىل بتلك التهمة باإلدانة  ،فللمحكمة
االستئنافية أن ت ُعدل التهمة إىل اشرتاك يف تزوير
مع مجهول طاملا أنها مل ت ُضف أفعا الً جديدة
وإمنا أقامت حكمها عن ذات الوقائع التي كانت
مطروحة عىل محكمة الدرجة األوىل .
ُض بأن « األصل أن االستئناف بُعيد
حيث ق ِ َ
طرح الدعوى برمتها عىل محكمة ثاين درجة
فيكون لها أن ت ُعطي الوقائع التي سبق طرحها
عىل محكمة أول درجة وصفها القانوين الصحيح
 ،وكل ما عليها اال توجه أفعاالً جديدة إىل املتهم
أو أن ت ُشدِّد عليه العقوبة متى كان هو املستأنف
وحده  ،وأنه إذا كانت املحكمة االستئنافية قد
غيت الوصف القانوين للواقعة التي أثبتها
َّ َ
الحكم االبتدايئ دون أن ت ُضيف إليها شيئاً من
أفعال الواقعة املادية التي اتخذتها املحكمة يف
حكمها اساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة
املسندة إىل املتهم والتي كانت مطروحة بالجلسة
ودارت عليها املرافعة  ،فإن املحكمة ال تكون قد
أخلَّت بحق املتهم يف الدفاع إن هي مل تلفت نظره
إىل ذلك التعديل  ... ،وإذا كانت الواقعة املادية
التي اتخذها الحكم املطعون فيه أساساً للوصف
األخف الجديد الذي دان به الطاعنني – بعد
استبعاد قصد هتك العرض – هي نفس الواقعة

إن الطعن باالستئناف ينقل الدعوى ملحكمة الطعن وفق األثر
الناقل إال أننا رأينا أن سلطة املحكمة أثناء نظر الطعن ليست
مطلقة من كل قيد  ،بل هي ُمق َّيدة بأحكام املبادئ القانونية
الراسخة مثل مبدأ التقايض عىل درجتني وتوفري الضامنات
الرضورية للمتهم من خالل صون حقه يف الدفاع  ،ومن ثم باتت
سلطة املحكمة مق َّيدة من حيث التزامها بالواقعة املعروضة عليها
والتي كانت محل بحث محكمة الدرجة األوىل والتي مبناها
بحسب األصل تقرير االتهام الذي يرسم االطار العام للواقعة
الجزائية امل ُراد محاكمة املتهم عليها .
كام وأن املحكمة االستئنافية تتقيَّد لدى استعامل سلطتها يف
تعديل وصف التُهمة بأن ال تخرج عليها وت ُضيف وقائع جديدة
مل تكُن محل بحث أمام محكمة الدرجة األوىل  ،ونقصد هنا –
وفق ما انتهينا إليه – ليس ُمجرد وجودها عىل بساط البحث
فحسب بل يجب أن يُعتمد معيارا ً عاماً تحرص محكمة التمييز –
بوصفها من يُنشئ املبادئ القضائية  -عىل إرسائه وهو أن تدور
املرافعة والدفاع بشأن وصف التُهمة ومتحيصها بشكل يجعل
من إجراءات املحاكمة أمام محكمة الدرجة األوىل أرضية سلسة
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ا مل ُبيَّنة بتقرير االتهام والتي كانت مطروحة
بالجلسة دون اضافه يشء إليها ».
وأرى أن هنا ال يتوجب تنبيه املتهم أو امل ُدافع
يصب يف
عنه لذلك االستبعاد  ،إذ أن هذا األخري ُ
صالح املتهم  ،ومن ثم فال اخالل بحق الدفاع ج َّراء
عدم التنبيه .
ويتضح مام سلف  ،أن االستئناف ينقل الدعوى
إىل محكمة الطعن يف حدود ما تم استئنافه  ،تلك
الحدود ت ُبي ُنها عريضة االستئناف التي تُعد املرجع
يف التعرف عىل حقيقة ما طاله الطعن  ،وذلك
هو اآلخر قيد يرد عىل املحكمة االستئنافية لدى
نظرها الدعوى  ،ويف ذلك تقول محكمة التمييز
أن « عريضة االستئناف هي املرجع يف التعرف
عىل حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم
عىل ما تقيض به املادة  202من قانون اإلجراءات
واملحاكامت الجزائية ،وأن استئناف النيابة العامة
وإن كان ال يتخصص بسببه إال أنه يتحدد حتامً
مبوضوعه ،فال تتصل املحكمة االستئنافية بغري
املوضو ع الذي طرح عليها مبو جب عريضة
االستئناف مهام شاب ما مل يطرح من املوضوعات
األخرى من عيب» .

ومريحة للمحكمة االستئنافية يف استعامل سلطتها يف تعديل
وصف التهمة وعدم انجرافها وراء وقائع قد تتسم بالحداثة
وانعدام سبق التناضل فيها أمام املحكمة االبتدائية بني االتهام
مبكنة املحكمة االستئنافية بإضافة
والدفاع وخصوصاً ما يتصل ُ
الظروف امل ُش ِّددَة للعقوبة  ،وهذا ما نُحذِّر منه ونرى رضورة
التزام دوائر االستئناف الجزائية برضورة مراعاته تحقيقاً
للعدالة التي لن تحصل إذا ما تم االخالل بحق املتهم يف الدفاع
الذي هو من أجل املبادئ الراسخة رسوخ الجبال يف املحاكامت
الجزائية .
وعىل ذلك  ،فقد حاولنا تسليط الضوء عىل القيد الواردة عىل
سلطة محكمة االستئناف يف تعديل وصف التُهمة  ،ورضورة
التزامها وقائع الدعوى وفق األثر الناقل لالستئناف ُ ،ملتزمة
نطاق األخري من جهة  ،ومح ِّققَة ضامنة أساسية للدفاع عند
استعامل سلطتها يف تعديل الوصف من جه ٍة أخرى ُ ،م ِ
تخذَة
من أوراق املحاكمة لدى محكمة الدرجة األوىل ووقائعها وسيلة
الستنهاض املعيار الحاكم لصحة استعامل تلك السلطة وفق ما
أشارت إليه هذه الدراسة .

مقاالت قانونية

التداخل في الصالحيات بين قاضي اإلفالس واللجان
أمناء اإلفالس املرشحني بعد الرتخيص لهم أو تسجيلهم
الجزء األول :تعيني أمني اإلفالس
لدى هيئة أسواق املال ،ثم تقرتح األمني املناسب لقايض
(دراسة يف قانون اإلفالس الكويتي رقم )2020/71
وقد حاول املرشع الكويتي أن يكون أكرث تفصيالً يف وضع اإلفالس حتى يقوم بتعيينه.
تبت
سلطة قضائية ،وهي تتمثَّل يف محكمة اإلفالس التي ُّ
قواعد قانون اإلفالس رقم 2020/71؛ خاص ًة عىل صعيد
ٍ
منازعات قد تحصل خالل السري يف إجراءات اإلفالس.
بأية
السلطات التي تتاىل أو تتجاذب العمل عىل السري يف
وإذا استثنينا محكمة اإلفالس ذات االختصاص القضايئ
إجراءات اإلفالس.
التقليدي ،فإنَّ كُالًّ ِم ْن قايض اإلفالس ولجنة اإلفالس
حيث أوجد املرشع ثالثة سلطات:
ٍ
بصالحيات تنفيذي ٍة رصيح ٍة مبوجب القانون؛
سلطة تنفيذية أساسية ،وهي إدارة اإلفالس التي يرتأسها يضطلعان
بحيث ميكن أن تتداخل ،ليس بطريقة تنازع الصالحيات
يبت بطلبات التسوية الوقائية
قايض اإلفالس ،الذي ُّ
ف عىل اإلجراءات ،ويُرا ِق ُب ألنَّ القايض هو صاحب القرار ،لكن بطريقة التداخل بني
وإعادة الهيكلة واإلفالس ،ويُ ِ
رش ُ
صالحيات شكلية وصالحيات فعلية ،خاصة عىل صعيد
عمل أمني اإلفالس.
تعيني أمني اإلفالس.
سلطة تنفيذية رديفة ،وهي لجنة اإلفالس التي تختار
أهداف البحث
 - 1التوضيح والتحليل للنقاط التي
كل من
ميكن أن تتداخل فيها صالحيات ٍّ
قايض اإلفالس ولجنة اإلفالس وفق قانون
اإلفالس.
 - 2توضيح أوجه القصور أو النقص يف
القانون.
 - 3استنتاج الحلول القانونية.
أهمية البحث
تظهر أ همية ا لبحث من كو نه يُسلِّطُ
ٍ
نقاط حاسم ٍة يف نجاح قانون
الضوء عىل
اإلفالس ،أال وهي وقائع تداخل الصالحيات
التنفيذية املرتبطة بعملٍ أه ِّم شخصي ٍة يف
سري إجراءات اإلفالس؛ أال وهي األمني ،ال
سيام وأنَّ معظم قواعد قانون اإلفالس هي
من النظام العام (محكمة التمييز الكويتية،
طعن تجاري رقم  ،1208سنة ،2012
تاريخ .)2014-5-20
منهج البحث
ا ملنهج ا لتحلييل ا لنقد ي ا الستنتا جي ؛
بغرض تحليل قواعد قانون اإلفالس عىل
صعيد صالحيات قايض اإلفالس ولجنة
اإلفالس ،مبا يَزِي ُد من وضوح التداخل املمكن
يف هذه الصالحيات؛ بهدف وضع اليد عىل
العيوب يف الصياغة الترشيعية ،ثم استنتاج
الحلول.
إشكالية البحث
حل إ شكا لية ا لتد ا خل بني
« كيف ميكن ُّ
لكل من قايض اإلفالس
الصالحيات التنفيذية ٍّ
ولجنة اإلفالس بخصوص تعيني أمني اإلفالس؟»

أ .هشام عماد العبيدان

ماجستير في قانون الشركات

مخطط البحث
املبحث األول :التداخل يف صالحية التعيني
األويل
املبحث الثاين :التداخل يف صالحية التأكد من
مصالح أمني اإلفالس كمعيار للتعيني
املبحث األول التداخل يف صالحية التعيني
األويل
سرنى من خالل هذا املطلب صالحية التعيني
املبارش الحرصية ألمني اإلفالس وهي قايض
اإلفالس أوالً ،ثم صالحية االقرتاح املتداخلة بشكل
غري مبارش وهي لجنة اإلفالس.
املطلب األول :صالحية التعيني الحرصية
(قايض اإلفالس)
يقوم األمني بعد تعيينه مبا يُس َّمى باإلدارة
املبارشة ألموال املدين ،ولهذا يُعتَ َب األمني شخصاً

ختصاً و ِمه ِن َّياً ُمر خَّصاً له مبامرسة مراقبة
ُم َّ
الحسابات أو ُمس َّجالً يف سجالَّت هيئة األسواق
املالية بهذه الصفة.
وهذا ما يعني أ َّن األمني يَدخ ُُل عامل اإلفالس
وهو ليس فقط ُمج َّه ٌز بالعلم والخربة ،بل أيضاً
ٍ
مهني من الهيئة املستقلة
ترخيص
حاصل عىل
ٌ
ٍّ
املختصة بتنظيم أسواق املال جميعها.
والتخصص العلمي
ونظرا ً ألهمية صفة األمني
ُّ
والخربة العملية التي يَحظَى بها ،فقد اشرتط
املرشع الكويتي توافر صفة األمني حتى يف
ُمرا ِقب التفليسة و ُمفتِّ ِش َها؛ أي أ َّن صفة األمني
تُعتَ َب يف قانون اإلفالس أه َّم معيا ٍر لتصنيف
الخرباء الذين تحتاج إجراءات اإلفالس ملسا َه َم ِتهِم.
يحتاج إىل
وعىل اعتبار أ َّن قايض اإلفالس
ُ
ٍ
شخص خبريٍ حتى يأتَ ِ َن ُه عىل أموال املفلس،
فإ َّن عىل القايض احرتام قاعدت َْي قانونيَّتَ ْي ،هام
(املادة  ،34إفالس):
وا جب قانوين مفاده تعيني أمني للتفليسة
مبج َّرد صدور قراره بفتح إجراءات اإلفالس.
ٍ
واحد
ني
سلطة تقديرية بتعيني أكرث من أم ٍ
للتفليسة الواحدة ،لكن اشرتط القانون لتطبيق
هذه الصالحية:
َّصاً من هيئة أسواق املال
خ
ر
م
األمني
• أن يكون
ُ َ
أو ُم َس َّجالً لديها كَ ُم َرا ِقب حسابات.
يصب يف
ني
ٍ
أم
• أن يكون تعيني أكرث من
ُّ
ني ؛ كأن تكون التفليسة
مصلحة املدين والدا ئِ ِن َ
ُتا ِبطَة
كبري ًة و ُمعقَّد ًة بني عد ٍد من الرشكات ا مل َ َ
تا ِم َية األطراف.
واألموال ُم َ َ
بنا ًء عليه ،فإ َّن قانون اإلفالس قد َم َن َح قايض
اإلفالس صالحي ًة حرصي ًة بتعيني األمني (املادة
 ،8إفالس) ،دون أية قيو ٍد موضوعي ٍة إذا كان أميناً
واحدا ً ،ومع ٍ
قيد تقدير ٍّي خدم ًة ملصلحة الدائنني
ني ٍ
واحد ،فيام
واملدين إذا كان للتفليسة أكرث من أم ٍ
كان القيد الشخيص الشامل لجميع الحاالت
العدد  - 7سبتمبر 2022
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لجنة اإلفالس تراجع
الحسابات وفق ًا لمعايير
هيئة أسواق المال

السابقة هو الرتخيص أو التسجيل لدى هيئة أسواق
املايل كمراقب حسابات.
ثانياً :صالحية االقرتاح ا مل ُ َت َد ا ِ
خلَة بشك ٍل غري
رش مع صالحية التعيني (لجنة اإلفالس)
مبا ٍ
لجنة اإلفالس هي يف حقيقة األمر عبار ٌة عن
لجن ٍة خبري ٍة أيضاً ،ليس لها أية صف ٍة قضائي ٍة ؛
حيث إ َّن القانون فرض لعضوية هذه اللجنة صفة
األمني أيضاً؛ حيث يقوم وزير التجارة والصناعة
يحق لهم تب ُّوء صفة األمني
بتعيني  3أشخاص ِم َّمن ُّ
يف عضوية هذه اللجنة ،مع جواز أن تَضُ َّم أيضاً
أصحاب الخربة يف القانون أو املال أو االقتصاد
وفقاً لتقدير الوزير (املادة  ،11إفالس).
بالتايل ،فإ َّن لجنة اإلفالس هي يف النهاية لجن ُة
ٍ
حسابات وفقاً ملعايري هيئة أسواق املال،
ُمرا ِج ِعي
لكن القانون مل يشرت ْط يف قرار الوزير بتعيينهم
أن يكونوا هم األكرث خرب ًة أو الذين تتَّصل خرباتهم
بشك ٍل أكرب مبوضوع التفليسة أو طبيعة التعاقد
عىل التسوية أو إعادة الهيكلة.
أي أ َّن لجنة اإلفالس -التي تتك َّون باألساس من
الحق ب َح ْم ِل صفة األمني -هي املسؤولة عن:
 3لهم ُّ
• اختيار األمناء بشك ٍل عا ٍّم قبل أن يت َّم تعيني
أحدهم أو البعض منهم من القايض صاحب
صالحية التعيني الحرصية (املادة  ،35إفالس).
• اقرتاح األمني أو األمناء عىل قايض اإلفالس،
لكل تفليس ٍة
واقرتاح أتعابه ،وتعويضاته بالنسبة ِّ
خاص (نفس املادة).
عىل حدة بشك ٍل ٍّ
• ويف حالة خاصة ،إذا صدرت قامئة الدائنني
قبل تعيني األمني ،فعىل لجنة اإلفالس ترشيح 3
أمناء ،بحيث يَختَا ُر الدائنون من بينهم ،ثم يُ ِ
صد ُر
قايض اإلفالس قراره بتعيني األمني؛ األمر الذي
يُوضِّ ُح تداخل صالحيات اللجنة فعلياً مع صالحية
القايض شبه الشكلية بالتعيني (املادة  ،36إفالس).
وهنا نتسا ء ل  :كيف ميكن لصالحية لجنة
اإلفالس باقرتاح أمني اإلفالس أن تَتَ َد ا خَل بشك ٍل
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رش مع صالحية قايض اإلفالس بتعيني
غري مبا ٍ
هذا األمني؟
يف الواقع ،تبدو صفة أمني اإلفالس بعيد ًة عن
الوسط القضايئ متاماً؛ فهي مرتبط ٌة بصالحيات
ٍ
حسابات لدى هيئة
الرتخيص والتسجيل كمراقب
األسواق املالية أوالً ،ثم هي مرتبط ٌة بصالحية لجنة
اإلفالس باالختيار ثانياً ،وأخريا ً مرتبطة بصالحية
االقرتاح املوجه من القايض إىل اللجنة ثالثاً.
بنا ًء عليه ،ميلك قايض اإلفالس أن يَقُو َم بتعيني
أحد األمناء امل ُرخَّصني أو املس َّجلني يف الهيئة ،لكنه
ال ميلك سوى تعيني األمني الذي ت َ ِ
َقت ُح ُه عليه لجنة
خاص بالتفليسة عملياً ،هذا بالنظر
اإلفالس بشك ٍل
ٍّ
إىل األهمية الجوهرية لسلطة األمني عىل أموال
املدين التي قد تُؤدي إىل إقامة مسؤوليته القانونية
يف حال اإلخالل بواجباته أو تجاوز سلطاته.
والسبب يف إمكانية ا تِّباع قايض اإلفالس
لخيارات لجنة اإلفالس ،هو أ َّن القايض ال ميكن
ال معرفة االحتيا جات التفصيلية للتفليسة وفقاً
للتخصص،
لظروفها املالية ،فهو أم ٌر أقرب ما يكون
ُّ
كام أ َّن القايض قد ال يكون لديه الوقت لفحص
سجل األمناء واالختيار من بينهم.
كل هذه الظروف تُؤكِّ ُد أ َّن قايض اإلفالس يقوم
ُّ

ال يـجــــوز تــعيــيــن
أمـيــن تربطـه عالقــة
قرابـة مـع المدين ألنَّـه
قــد يـميـل لمصلحــة
األخـيــر علـى حســاب
حـقــوق الـدائـنـيـــن

بتعيني األمني الذي تقرتحه لجنة اإلفالس للقايض،
وقد يكون هذا االقرتاح مدفوعاً من الدائنني للجنة
باألساس األمر الذي يجعل من صالحية القايض
بالتعيني صالحي ًة صوري ًة ُمف َر َغ ًة من مضمونها يف
الواقع؛ فالجهة التي قد متلك فعالً قرار التعيني هي
لجنة اإلفالس ،لكن بشكل غري مبارش.
املبحث الثاين :التداخل يف صالحية
التأكُّد من مصالح أمني اإلفالس كمعيار للتعيني
سنبحث يف صفات املوضوعية الواجبة لتعيني
األمني أو الً ،ثم صالحيات التأ كُّد من تعارض
املصالح لدى األمني بعد التعيني ثانياً.
املطلب األول :صفات املوضوعية الوا جبة
لتعيني األمني
عرفت الالئحة التنفيذية – الكتاب األول لقانون
هيئة أسواق املال مراقب الحسابات كالتايل:
سجل
«الشخص الطبيعي امل ُس َّجل لدى الهيئة يف ِّ
مرا ِقبِي الحسابات الذي يُ ِبدي الرأي الفني امل ُ َحايِد
وامل ُستَ ِق ِّل َح ْولَ مدى عدالة ووضوح القوائم املالية
 ...وفقاً ملعايري املحاسبة الدولية ا مل ُعتَ َم َد ة لدى
الهيئة».
بنا ًء عليه ،فإ َّن من بديهيات العمل املحاسبي أن
كل البعد عن:
يكون امل ُرا ِقب موضوعياً؛ أي بعيدا ً َّ
• عدم الحياد :أي التحيز لرأي غري علمي أو غري
متوافق مع معايري املحاسبة الدولية التي اعتمدتها
الهيئة.
• عدم االستقالل :أي امليل لرأي يف جانب
يخد م مصا لح خا صة ال تتام ىش مع مصلحة
الدائنني أو مصلحة املدين أو املرشوع املُتَ َعثِّ .
• ويف تفاصيل قواعد العمل ضمن قانون
هيئة أسواق املال ،فقد حظر القانون عىل مراقب
حسابات األشخاص امل ُرخَّص لهم يف هذا القانون
مثل الوسطاء املاليني أو املستشارين املالينيأو ص َّناع السوق وغريهم ،-أن يكون هؤالء
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املراقبني مدراء أو مسؤولني أو موظفني أو
مساهمني يف أي من األشخاص املرخَّص لهم.
وقد أكَّدت الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة عىل
أ َّن مراقب الحسابات يجب أن يكون من األشخاص
خاص مبراقبي الحسابات
سجل
ٍّ
ا مل ُس َّجلني يف
ٍّ
(املادة  ،1-4-3الكتاب الخامس) ،عىل أن يكون
املراقب ُملتَ ِز َماً مبيثاق الرشف املهني (املادة -4-3
 ،9-2نفس الكتاب) ،وأالَّ يُق ِّد َم ُمرا ِقب الحسابات
ٍ
خدمات متعارض ٍة مع استقالله وحياده مثل
االستشارات أو التدقيق الداخيل (املادة ،2-4-4-3
نفس الكتاب).
لكن مل تحد ْد الهيئة ما هي طبيعة تعارض
املصالح املحظور عىل مراقب الحسابات.
نص عىل عدم جواز
أ َّما قانون اإلفالس ،فقد َّ
تعيني األشخاص التاليني كأمني لإلفالس (املادة
 ،39إفالس):
الدائن؛ وذلك أل َّن له مصلحة يف اإلجراءات؛ فقد
يُحا وِلُ تَحرِي َك َها با تِّجاه تحصيل حقِّه قبل باقي
الدائنني أو تحصيل نسبة أموال تفوق النسبة التي
آلت أل ٍّي منهم.
ْ
األطراف ذات العالقة باملدين؛ فال يجوز تعيني
أمني تربطه مثالً عالقة قرابة مع املدين ،ألنَّه قد
مييل ملصلحة املدين عىل حساب حقوق الدائنني.
الشخص الذي ارتكب جرمي ًة مخل ًة بالرشف
أو النزاهة ،أو جرمي ًة من جرائم قانون اإلفالس،
املاسة
أو جنحة ٍّ
غش باملعامالت التجارية ،أو تلك َّ
باالقتصاد الوطني ،كل ذلك ما مل يت َّم ر ُّد اعتباره
إليه أصوالً.
لكن من أه ِّم ثغرات قانون اإلفالس هي أنه مل
يحظ ْر تعيني األمني من األطراف ذات العالقة
بالدائنني؛ فمثالً ،إذا كان األمني -وهو ذو صفة
مراقب حسابات -أميناً لتفليسة أحد ت َّجار الجملة
املتعثِّ ين الذين يستوردون بضائعاً من الخارج،
فهنا يجوز أن يكون األمني مراقباً لحسابات أحد
دائني التاجر املفلس.
ففي هذه الحالة ،قد يكون لألمني مصلحة يف
تفضيل الدائن الذي يعمل لديه كمراقب حسابات؛
فهو الجهة التي يعمل لديها ومن مصلحته حصولها
عىل ديونها بشك ٍل سابقٍ عن باقي الدائنني.

النتائج
 - 1ميكن أن تتداخل الصالحيات الحرصية
لقايض اإلفالس بتعيني أمني اإلفالس بشكلٍ
رش مع صالحيات لجنة اإلفالس،
غري مبا ٍ
نتيج ًة لكون اقرتاح األمني عىل القايض يت ُّم
من اللجنة.
 - 2يحتاج قايض اإلفالس لخرب ٍة حتى
يستطيع تقدير حالة تعارض املصالح التي
تحدث بعد تعيني األمني ،وهو ما يفتح الباب
لتعارض الصالحيات غري املبارش مع لجنة
اإلفالس الخبرية.

لذلك كان يجب عىل قانون اإلفالس الرجوع يف
هذا املقام إىل حاالت األطراف ذات العالقة دون
تحديد جهة العالقة مع الدائن أو املدين ،وهذه
الحاالت هي السيطرة عىل الرشكة ،أو كون الرشكة
تابعة لرشكة أخرى ،أو يف نفس املجموعة ،أو عضوا ً
يف مجلس إدارتها ،أو من األقارب ،أو تحت السيطرة
(الكتاب األول).
فإذا كان األمني عبارة عن رشكة تابعة للرشكة
املفلسة أو ألحد أطراف التفليسة ،فتنشأ هنا حالة
تعارض املصالح ،لكن كيف ميكن أن تحدث حالة
التداخل صالحيات التأكد من تعارض املصالح لدى
األمني؟
املطلب الثاين :تداخل صالحيات التأكد من
تعارض املصالح لدى األمني
ُختصة بالتأ كُّد
نتساءل هناَ ،من هي الجهة ا مل َّ
ٍ
حسابات  -لقواعد
من احرتام األمني -كمراقب
االستقالل والحياد؟
إذا حصلت أية مخالف ٍة لهذه القواعد من األمني
رضر من ذلك سوى ما ييل:
فام عىل امل ُت ِّ
تقديم شكوى إىل قايض اإلفالس مبارشةً ،بحيث
يكون مؤيدا ً باملستندات التي تثبت أ َّن األمني هو أحد
الدائنني أو ذو عالقة مع املدين أو مرتكباً لجرمية
وفق املادة  39من قانون اإلفالس ،وهكذا ميتنع

عىل القايض تعيينه أو يلغي القايض هذا التعيني.
تقديم شكوى إىل لجنة اإلفالس حتى تشطب
األمني من الئحة األمناء املختارين ،ثم تقوم باقرتاح
غريهم.
يف هذه الحالة ،يكون لقايض اإلفالس نظرياً
كلمة الفصل؛ ألنه هو صاحب الصالحية الحرصية
بتعيني األمني أصالً (محكمة التمييز الكويتية،
طعن تجاري رقم  ،741سنة -10 -4 ،2002
.)2003
لكن عملياً قد يُحيل قايض اإلفالس شكوى
عدم االستقالل أو عدم الحيادية إىل لجنة اإلفالس
إلبداء الرأي خاصة إذا كان إقرار مدى وجود
املصلحة من عدمه يحتاج إىل تقدير العالقة بني
مشاريع األعامل األم والشقيقة والحليفة وغريها؛
وهكذا يكون لتقرير خرباء لجنة اإلفالس الدور
الفاصل يف قبول الشكوى عىل األمني غري
املستقل يف مصالحه.
ولهذا تبدو أ َّن قدرة لجنة اإلفالس عىل ا تِّخاذ
القرار يف مدى وجود تعارض املصالح من عدمه
مؤثرة وجوهرية يف حاالت عدم وضوح العالقة
التي تربط األمني بأصحاب املصالح ،األمر الذي
ينشئ صالحي ًة واقعي ًة تتداخل مع صالحيات
القايض وتؤث ِّر فيها ،وقد تُق ِّرر عنها فعلياً.

التوصيات
والتخصص األدق ،والدرجة العلمية
 - 1حرص عضوية لجنة اإلفالس يف األمناء من ذوي التأهيل
ُّ
األعىل ،والخربة األوسع.
 - 2حرص صالحية اقرتاح األمناء لقايض اإلفالس بهيئة أسواق املال ،بعد ترخيصهم وتسجيلهم
لديها كمرا ِقبِي حسابات ،ويكون للجنة اإلفالس صالحية إبداء الرأي األويل للهيئة يف هذا الخصوص.
لكل تفليسة إىل هيئة أسواق املال بعد تقديم تقرير خربة
 - 3منح صالحية اقرتاح األمني املناسب ِّ
مسبب للقايض ،ذلك مبا يفيد باألسباب العلمية والعملية التي دعت القرتاح أمني بعينه بعد التأكد
من عدم وجود مصالح لديه أو لدى األطراف ذات العالقة معه يف إجراءات اإلفالس سوا ًء من جهة
املدين أم الدائنني.
جب عىل قايض اإلفالس
 - 4يف حالة تقديم شكوى بتعارض املصالح ض َّد أمني اإلفالس ،يتو َّ
اتخاذ القرار بهذا الشأن ،وإذا احتاج القايض للخربة ،فيمكن له طلب تقرير خرب ٍة من جه ٍة ال ترتبط
مع لجنة اإلفالس.
العدد  - 7سبتمبر 2022
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ميسان نظمت برنامجا قانونيا لمحاميها في علوم القانون

املحامي وليد التتان يكرم د .عبدالرسول عبدالرضا

د.التميمي يتحدث يف الربنامج القانوين للمحامني
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التتان يكرم د .محمد التميمي

نظم مكتب ميسا ن للمحا ما ة
واالستشارات القانونية برنامجا قانونيا
ملحامني املكتب قدمه نخبة من اساتذة
القانون يف كلية الحقوق يف جامعة
الكويت .
و جا ء تقد يم ا لربنا مج ا لقا نو ين
للمحامني بهدف تطوير مهاراتهم يف
علوم القانون .
وشارك يف الربنامج كل من عميد
كلية الحقوق يف جامعة الكويت االسبق
و استاذ قانون العمل د.عبدالرسول
عبدالرضا والذي تحدث عن منازعات
قانون العمل .
كام شارك استاذ قانون املرافعات
يف كلية الحقوق يف جامعة الكويت د.
أحمد الخضري يف الربنامج وتحدث
عن منازعات التنفيذ  ،كام شارك استاذ
قانون املرافعات يف كلية الحقوق يف
جامعة الكويت د .يوسف الياقوت يف
الربنامج متحدثا عن احكام قانون
املرافعات .
كام شارك يف الربنامج استاذ قانون
الرشكات يف كلية الحقوق بجامعة

صالون ميسان
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 ...ويكرم د .يوسف الياقوت

ا لكو يت د  .عيل بو عبا س ،
وتحدث عن منازعات قانون
ا لرشكا ت و بيا ن مسؤ و لية
اعضاء مجالس االدارات.
ويف اليوم االخري للربنامج
القانوين تحدث استاذ قانون
االجراءات واملحاكامت الجزائية
يف كلية ا لحقو ق بجا معة
الكويت د .محمد التميمي حول
ضوابط التحقيق واملحاكامت
الجزائية .
و يف ختا م ا لربنا مج قا م
ا لرش يك ا الد ا ري يف رشكة
ميسان ورئيس قطاع القضايا
املحامي وليد التتان بتكريم
املشاركني يف الربنامج .

تابعونا
@MeysanlawMedia

املحامي د .حسني العبدالله يكرم د .عيل بوعباس
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