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لبح  ملخ 

إن الھدف من دعوى الخبرة یتمثل في الحفاظ أو إثبات وقائع یمكن أن یتوقف 

وھذا ما یشیر إلى وجود موقف تنازعي مفاده وجود خالف . مستقبلعلیھا حل نزاع في ال

  .بسیط أو بوادر خالف وقت رفع دعوى الخبرة ینذر باحتمال وجود نزاع في المستقبل

وتناول الباحث موضوع ھذا البحث من خالل مبحثین؛ األول منھما یعرض 

ن أساسین ھما أن خصائص الواقعة المطلوب اثباتھا بدعوى الخبرة واقتصاره على شرطی

، وأن تكون الواقعة متغیرة )مراعاة مصلحة المدعى علیھ(تكون الواقعة جائزة قانونًا 

  .المعالم

أما المبحث الثاني تناول خصوصیة دعوى الخبرة في ضوء دور القضاء في 

: االثبات، وفي نھایة البحث استخلص الباحث مجموعة من النتائج حول ھذه الدراسة أھمھا

الخبرة تشكل استثناًء تشریعیًا على قاعدة عدم جواز اللجوء للقضاء إلقامة دلیل أن دعوى 

یتعلق بدعوى مستقبلة، فاألصل أنھ ال یجوز أن یطلب من القضاء إجراء تحقیق إلثبات 

دلیل أو ھدمھ إذا تعلق األمر بمنازعة مستقبلة، ألن وظیفة القضاء تتمثل في الفصل في 

ة للخصوم في مسائل لیست محل نزاع، ومع ذلك فقد تقتضي المنازعات ولیس جمع األدل

ومن ثم . المصلحة اإلسراع بالمحافظة على دلیل قد یفید في نزاع مستقبل حشیة ضیاعھ

فضًال عما . فمن الحكمة قبول الدعوى في ھذه الحالة حتى ال تضیع أدلة بدون مسوغ

عرض أصل النزاع على ینطوي علیھ حفظ األدلة من سرعة الفصل في الدعوى حینما ی

  .القضاء
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Summary 
The objective of an experience lawsuit is to preserve or 
substantiate facts on which a future dispute resolution may 
depend. This indicates that there is a compromise position that 
there is a minor disagreement or signs of disagreement at the 
time of the filing of an expert case, which presumes the 
possibility of a future dispute. 
The researcher deals with the subject of this research through 
two studies. The first of them presents the characteristics of the 
incident to be proved on the basis of experience and limited it to 
two basic conditions, namely, that the incident is legally 
permissible (taking into account the interests of the defendant) 
and that the incident is variable. 
The second topic dealt with the specificity of the experience suit 
in the light of the role of the judiciary in the evidence. At the end 
of the research, the researcher concluded a number of results 
about this study. The most important of these studies is that the 
experience suit is a legislative exception on the basis of the non-
recourse to the judiciary to establish evidence regarding a future 
claim. in fact, that the judiciary may not be required to conduct 
an investigation to prove evidence or to destroy it when it comes 
to a future dispute, since the function of the judiciary is to 
adjudicate disputes rather than collect evidence for adversaries 
in matters that are not subject to dispute. A future conflict of 
grueling loss. It is therefore prudent to accept the case in this 
case so as not to lose evidence without justification. As well as 
the implication of keeping evidence in the speed of adjudication 
when the origin of the dispute is brought to justice. However, the 
interest may require expediting the maintenance of evidence that 
may be useful in the future to solve a conflict instead of a losing 
it. It is therefore wisdom to accept the suit in this case so as not 
to lose evidence without justification. As well as the implication 
of keeping evidence in the speed of adjudication when the origin 
of the dispute is brought to justice. 
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مة   مق

  دعوى اخلربة كتطبيق لدعاوى األدلة

تتن��وع ص��ور دع��اوى األدل��ة، فت��ارة یك��ون الق��صد م��ن ھ��ذه ال��دعاوى إقام��ة ال��دلیل،  
. )١(وتارة یكون المحافظة على الدلیل، كما قد یكون القصد منھا في أحوال أخرى ھدم الدلیل     

، فق�د یك�ون ذل�ك       وعلى ذلك یت�راوح الغ�رض ف�ي دع�اوى األدل�ة م�ا ب�ین اإلیجابی�ة وال�سلبیة                   
الغرض إیجابی�ًا كم�ا ف�ي دع�وى الخب�رة ودع�وى تحقی�ق الخط�وط األص�لیة، وق�د یك�ون ذل�ك                         
الغ��رض س��لبیًا كم��ا ف��ي دع��وى التزوی��ر ودع��وى س��ماع ال��شاھد عن��دما تك��ون ش��ھادتھ عل��ى  

 م�ن ق�انون     ١٤٥ من قانون اإلثبات المصري و       ١٣٤ و   ١٣٣فاللجوء إلى المواد    . )٢(النفي
وف�ي ھ�ذا ال�شأن فق�د     . سي الجدید یجد مبررة في البحث والحفاظ على األدلة       المرافعات الفرن 

 لیست مخصصة فقط للحفاظ على األدل�ة  ١٤٥قضى بأن اإلجراءات التي تنص علیھا المادة  
conservation des preuves    ولك����ن یمك����ن أن تھ����دف أی����ضًا إل����ى إن����شائھا 

etablissement )نص علیھ��ا الم��واد س��الفة وف��ي ض��وء ذل��ك ف��إن اإلج��راءات الت��ي ت�� . )٣
  .)٤(الذكر تكون مقصورة فقط على إثبات عناصر واقعة یتوقف علیھا حل نزاع في المستقبل

ھ��ذه المقدم��ة تثی��ر ت��ساؤًال ھام��ًا ح��ول خ��صائص الواقع��ة المطل��وب إثباتھ��ا ب��دعوى  
الخب��رة، أض��ف إل��ى ذل��ك أن ھن��اك ت��ساؤًال آخ��ر یف��رض نف��سھ أال وھ��و ھ��ل ل��دعوى الخب��رة    

م��ا یتعل��ق ب��دور الق��ضاء ف��ي اإلثب��ات؟ بمعن��ى آخ��ر، إذا ك��ان م��ن أھ��م القواع��د    خ��صوصیة فی
المقررة في مجال اإلثبات أنھ ال یجوز اللجوء للقضاء إلقامة دلیل یتعل�ق ب�دعوى م�ستقبلة،                
كما أنھ ال یجوز اللجوء إلجراءات اإلثبات لعالج عجز المدین ع�ن تق�دیم أدل�ة اإلثب�ات، فھ�ل         

 من ق�انون  ١٣٤و ١٣٣لب الخبرة الذي یقدم استنادًا إلى المواد      تسري ھذه القواعد على ط    
   من قانون المرافعات الفرنسي الجدید؟١٤٥اإلثبات المصري و 

في ض�وء م�ا س�بق، ف�إن الدراس�ة ف�ي ھ�ذا البح�ث یمك�ن أن تك�ون ف�ي مبحث�ین عل�ى النح�و                          
  :التالي

  .خصائص الواقعة المطلوب إثباتھا بدعوى الخبرة: المبحث األول
  .خصوصیة دعوى الخبرة في ضوء دور القضاء في اإلثبات: بحث الثانيالم

                                                           

  .٣٢٧، ص١٩٨٠عبدالباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، . د: راجع )  ١(
  .اإلشارة السابقة)  ٢(
 (٤o) ٢٠٠ Bull. Civ., II, no ,١٩٩٨ juin ١٧ ,.٢e ch .Cass. Civ:  انظر)  ٣(
  :راجع في ھذا المعني)  ٤(

- BATUT A-M: Les mesures d'instruction, "in futurum",: 
http://www.courdecassation.fr/rapport/rapport٩٩/etudes&doc/Batut٠
٤.htm., p.٤. 
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  املبحث األول

  خصائص الواقعة املطلوب إثباتها بدعوى اخلربة

، فالخ��صم ال یطل��ب من��ھ إثب��ات   )١(م��ن المق��رر أن اإلثب��ات ال ی��رد إال عل��ى الوق��ائع    
غیر أن الواقعة التي یمكن    . )٢(لقاعدة القانونیة، ذلك أن القاضي یفترض فیھ العلم بالقانون        ا

إثباتھا بدعوى الخبرة یجب أن تت�سم بخ�صائص معین�ة تتمث�ل ف�ي أن تك�ون متغی�رة المع�الم                   
وأن یكون ھناك احتمال من ضیاع معالمھا من ناحیة أولى، وأن یكون ھناك احتم�ال ف�ي أن             

أض�ف إل�ى ذل�ك أن�ھ رغ�م أن         .)٣(قعة محل نزاع أمام القضاء م�ن ناحی�ة ثانی�ة          تصبح ھذه الوا  
الق��انون الم��صري ل��م یت��صور إثب��ات الحال��ة إال بالن��سبة لم��ال، فإنھ��ا یمك��ن أن ت��رد عل��ى           

وھذا یتطلب أال یكون من شأن إجراء اإلثب�ات المطل�وب الم�ساس بحری�ة الم�دعى              .)٤(شخص
رة مراع�اة م�صلحة الم�دعى علی�ھ م�ن ناحی�ة       علیھ أو شخصھ أو بدنھ، وبمعنى واسع ضرو  

  .ثالثة
فإن الدراسة في ھذا المبح�ث ستقت�صر عل�ى ال�شرطین اآلخ�رین الواج�ب توافرھم�ا             

  :في الواقعة المطلوب إثباتھا بدعوى الخبرة، وذلك من خالل ما یلي
  ).مراعاة مصلحة المدعى علیھ(أن تكون الواقعة جائزة قانونًا : المطلب األول

  .أن تكون الواقعة متغیرة المعالم: ثانيالمطلب ال

  اطب اول

ًو زة واون ا أن  

) دا  ةرا(  

إذا وجد مب�رر   " من قانون المرافعات الفرنسي الجدید بعبارة        ١٤٥یبدأ نص المادة    
 ھذه المشروعیة للمبرر ال�ذي ی�تم التم�سك   . s'il existe un motif légitime" مشروع

ب��ھ لطل��ب الخب��رة الوقائی��ة ال یمك��ن أن ی��تم تق��دیره دون أن نأخ��ذ ف��ي االعتب��ار الم��صالح           
ولذلك فإن العدید م�ن األحك�ام أوض�حت الخط�ر ال�ذي یمك�ن أن تقدم�ھ              . )٥(المشروعة للخصم 

                                                           

نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، . د: راجع)  ١(
  .٢٧٦، ص١٩٩٩االسكندریة، 

 القانون المدني، الجزء الثاني، نظریة االلتزام عبدالرزاق السنھوري، الوسیط في شرح. د: راجع كذلك)  ٢(
، ٣٦-٣٥م، بند ٢٠٠٤منشأة المعارف باإلسكندریة، طبعة نادي القضاة، )  آثار االلتزام–اإلثبات (بوجھ عام 

  .٤٢-٤١ص
  .٣٤٩، ص٢٩٤، بند ١٩٧٨، ١أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، ط. د: انظر )  ٣(
قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وأھم : فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني . د: قارب)  ٤(

  .٥٥٨، ص٣٠٦، بند ٢٠٠١التشریعات المكملة لھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  :راجع في ذلك)  ٥(

- Fischer N. et Audrey J. : L'article ١٤٥ du nouveau Code de procedure civil 
ou les mesures d'instruction “in futurum”, Séminaire de contentieux des 
affaires, DEA droit des affaires de Strasbourg, ٢٨ janvier ٢٠٠٥:  
http://www.sites.estvideo.net/fdm/doc/conten/٢٠٠٤٢٠٠٥/futurum.doc.., 
p.١٣. 
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 نظرًا للتدخل المفرط أو المبالغ فی�ھ ف�ي ش�ئون الغی�ر، وخ�صوصًا عن�دما یك�ون             ١٤٥المادة  
مطلوب ھو اإللزام بتقدیم مستندات والمن�صوص علی�ھ ف�ي الم�واد م�ن              الھدف من اإلجراء ال   

ف�دعوى الخب�رة یمك�ن أن یترت�ب         . )١( من قانون المرافعات الفرن�سي الجدی�د       ١٤٢ إلى   ١٣٢
علیھ��ا خط��ر الم��ساس ب��سریة األعم��ال أو الم��ساس بالحی��اة الخاص��ة أو ت��صطدم ب��االلتزام        

  .)٢(باحترام سر المھنة
إذا كان المقصود من دعوى إثبات الحالة ھو إلزام إنسان أما في مصر فالراجح أنھ 

بتقدیم دلیل ضد نفسھ ع�ن طری�ق االعت�داء عل�ى حریت�ھ وشخ�صیتھ ف�إن الطل�ب یك�ون غی�ر              
  .)٣(مقبول

  .)٤( ولذلك یشترط أن تكون الواقعة مما یجوز إثباتھا بالطریق الذي یطلبھ المدعي
م ب��احترام س��ر المھن��ة، وع��دم  وعل��ى ذل��ك، فالحف��اظ عل��ى س��ریة األعم��ال، وااللت��زا 

المساس بحریة المدعى علیھ أو شخصھ أو بدن�ھ ت�شكل جمیعھ�ا قی�ودًا عل�ى حری�ة الم�دعي            
  :في تقدیم طلب الخبرة أمام قاضي األمور المستعجلة، وذلك على النحو التالي

                                                           

انونًا، وذلك بشرط أن تكون المستندات المطلوب تقدیمھا وقد اعتبر القضاء ھذه اإلجراءات جائزة ق)  ١(
  :راجع في ذلك. من المؤكد أو على القل یحتمل وجودھا

- Cass. Civ. ٢e ch., ١٧ novembre ١٩٩٣, Bull. Civ., II, no. ٣٣٠ 
- Cass. Com, ١١ avril ١٩٩٥, Bull. Civ., IV, no. ١٢١. 

ألعمال ال یكون لھا طبیعة مختلفة عن المانع القانوني وفي ھذا الشأن یتعین أن یالحظ أن سریة ا)  ٢(
empéchement légitime من القانون المدني الفرنسي المتعلقة ١٠ المنصوص علیھ في المادة 

 من قانون المرافعات الفرنسي الجدید المتعلقة بإلزام الغیر بتقدیم ١١/٢باحترام الحیاة الخاصة والمادة 
  .ك إلظھار الحقیقةالمستندات التي یحوزھا وذل

 من قانون المرافعات الفرنسي الجدید على أنھ إذا كان أحد األطراف یحوز دلیل من ١١كما تنص المادة 
أدلة اإلثبات، یستطیع القاضي إلزامھ، بناء على طلب الطرف اآلخر، بتقدیم ھذا الدلیل وذلك تحت تأثیر 

ضي، بناء على طلب أحد األطراف، أن یطلب أن جزاء الغرامة التھدیدیة عند الحاجة، كما یستطیع القا
یأمر الغیر، عند الحاجة وتحت تأثیر نفس الجزاء، بتقدیم كافة المستندات التي یحوزھا ما لم یوجد مانع 

  .قانوني
وفي ھذا الشأن قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن للقاضي المدني سلطة أن یأمر الغیر بتقدیم أي 

ر الحقیقة، وأن ھذه السلطة ال تكون مقیدة غال بوجود مبرر مشروع یتعلق مستند یقدر أنھ مفید إلظھا
سوءا باحترام الحیاة الخاصة، ما لم یتضح أن اإلجراء المطلوب ضروري لحمایة حقوق وحریات الغیر، 

  .أو سواء للمحافظة على سر المھنة
  :راجع في ذلك

- Cass. Civ. ١er Ch., ٢١ juillet ١٩٨٧, Bull. Civ., I, no. ٢٤٨-Gaz. 
Pal., ١ ,١٩٨٨, p.٣٢٨, note renarde-RTD civ., ١٩٨٨, p.٣٩٣, obs perrot. 

): قوانین المرافعات ( عاشور مبروك، الوسیط في قانون القضاء المصري . د: على سبیل المثال)  ٣(
، ٥٠٣د ، بن٢٠٠١، ٢دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة ، الكتاب األول ، مكتبة الجالء، المنصورة، ط

عز الدین الدناصوري، ود حامد عكاز، التعلیق على قانون اإلثبات، مركز الدلتا للطباعة ، . ؛ د٥١٧ص
  .٩٤٤، بدون ذكر سنة النشر، ص٧ط
الدعوة األحكام ، (١محمد كمال عبدالعزیز، تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقھ، ج. د: انظر )  ٤(

  .١٠١، ص١٩٩٥، ٣ ط، دار الطباعة الحدیثة ،)طرق الطعن
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ألعمال: ال ية    .لحفا على س

ائل الت�ي ت�ستحوذ    م�ن الم�س  secret des affairesتع�د حمای�ة س�ریة األعم�ال     
وم�ن ن�احیتھم، فق�د اھ�تم ق�ضاة محكم�ة ال�نقض الفرن�سیة                . )١(على االھتمام الدائم للم�شرع      

بالتوفیق بین مسألة الحف�اظ عل�ى س�ریة األعم�ال وب�ین الح�ق ف�ي اإلثب�ات، إذ أنھ�م وض�عوا                    
نصب أعینھم سریة األعمال لكي یرفضوا األمر بإجراء من إجراءات اإلثب�ات توقع�ًا ل�دعوى            

  .)٢(ستقبلةم
 فیم�ا یتعل�ق   – وبصفة خاصة محكمة ال�نقض   –وفي ضوء أحكام القضاء الفرنسي      

بالتوفیق بین طل�ب الخب�رة الوقائی�ة وض�رورة الحف�اظ عل�ى س�ریة األعم�ال ن�ستطیع التأكی�د                 
  :على المبادئ التالیة
 یجب على قاضي األمور المستعجلة، حینما یقوم بتطبی�ق ن�ص الم�ادة              :المبدأ األول 

ن قانون المرافعات الفرنسي الجدید، أن یتحق�ق م�ن أن الوق�ائع المث�ارة ال تخف�ى أو           م ١٤٥
ت��ستر ورائھ��ا ف��ي الحقیق��ة وس��یلة للم��دعي لك��ل ی��تمكن بب��ساطة وب��دون مب��رر ج��وھري م��ن 
الح��صول عل��ى معلوم��ات س��ریة، أو الم��ساس غی��ر المب��رر باألس��رار التجاری��ة وال��صناعیة     

  . المؤسسة أو الشركة المنافسةلخصمھ، وبالجملة كل ما یتعلق بنشاط
 رف��ضت ال��دائرة المدنی��ة الثانی��ة    ١٩٨٤ م��ارس ١٤فبموج��ب الحك��م ال��صادر ف��ي    

لمحكمة ال�نقض الفرن�سیة الطع�ن ب�النقض ض�د حك�م رف�ض األم�ر ب�إجراء الخب�رة الوقائی�ة،                    
حی��ث ق��ضت ب��أن قاض��ي األم��ور الم��ستعجلة ی��ستخلص دون معق��ب عل��ى حكم��ھ ع��دم وج��ود   

ب الخب�رة اس�تنادًا إل�ى أن ھ�ذا اإلج�راء یحم�ل ف�ي طیات�ھ مخ�اطرة            مصلحة مشروعة ف�ي طل�     
 الخاص�ة  Secrets de fabricationتتمث�ل ف�ي ح�صول الم�دعي عل�ى أس�رار الت�صنیع        

  .)٣(بالمدعى علیھ
وف��ي ق��ضیة كان��ت موض��وعًا للحك��م ال��صادر م��ن ال��دائرة التجاری��ة لمحكم��ة ال��نقض  

الطع�ن ب�النقض وتأیی�د حك�م محكم�ة      م، قضت المحكمة ب�رفض  ١٩٨٨ ینایر ٥الفرنسیة في  
 Expertise comptableاالستئناف، وقد استندت ھذه الدائرة إلى أن الخبرة المحاسبیة 

المطلوبة بھدف تحدید كافة الوقائع التي یمكن أن تشكل أعمال منافسة غیر مشروعة یكون 
رف، على الرغم   من شأنھا، وفقًا لما ذھبت إلیھ محكمة االستئناف، السماح للمدعي بأن یتع           

  من سریة األعمال، على الھیـكل التجـاري

                                                           

 Leراجع على سبیل المثال، النصوص التي وضعھا المشرع الفرنسي والمتعلقة بمجلس المنافسة )  ١(
conseil de la concurrence والتي تقضي بأنھ فیما عدا الحالة التي یكون فیھا تبادل 

أو لممارسة ) جراءاإل(المستندات التي تمس سریة األعمال أو الرجوع إلیھا ضروري بالنسبة للدعوى 
  .أن یرفض تبادل ھذه المستندات) رئیس مجلس المنافسة(حقوق األطراف، یستطیع رئیس ھذا التنظیم 

  :راجع في ذلك)  ٢(
- Batut A-M: Les mesures d'instruction, in futurum, art. Préc., 
p.١١. 

  :راجع في ذلك)  ٣(
- Cass. Civ. ٢e Ch., ١٤ mars, ١٩٨٤, Bull. Civ., II, no. ٤٩-RTD civ., ١٩٨٤, p.٥٦٢, 
obs. Perrot. 



 - ٣٨٢٠ -

 La structure commercial١( للشركة المنافسة(.  
 أن الحفاظ على سریة األعمال ال یعد مبدأ مطلق یجب أن ی�تم إعمال�ھ            :المبدأ الثاني 

د،  م�ن ق�انون المرافع�ات الفرن�سي الجدی�        ١٤٥دائمًا عند طلب الخبرة الوقائیة تطبیقًا للمادة        
كم�ا یج�ب أن ی�تم ذل�ك ف�ي      . )٢(إذ یجب على القاضي أن یق�یم الت�وازن ب�ین مختل�ف الم�صالح        

إطار ضوابط معینة، وإال فإن الفائدة التي یمكن الحصول علیھا من وراء تطبیق ھ�ذا ال�نص        
  .لن تتحقق

نذكر في ھذا ال�شأن أن الحك�م ال�صادر م�ن ال�دائرة المدنی�ة الثانی�ة لمحكم�ة ال�نقض                
 قرر مبدأ مفاده أن سریة األعمال ال تشكل في ذاتھا عاتقًا أمام ١٩٩٩ ینایر ٧ي الفرنسیة ف

، مادام أن القاضي قد أثبت أن إج�راءات الخب�رة الوقائی�ة الت�ي أم�ر      ١٤٥تطبیق نص المادة    
بھ��ا ت��ستند إل��ى مب��رر م��شروع، وأن��ھ ض��روریة لحمای��ة حق��وق الخ��صم ال��ذي طل��ب ھ��ذه           

  .)٣(اإلجراءات
ب عل�ى ق�ضاة األم�ور الم�ستعجلة أن یبحث�وا م�سألة م�دى مالئم�ة          یج� : المبدأ الثالث 

إج��راء الخب��رة الوقائی��ة، وذل��ك عن��د ممارس��ة ال��سلطة التقدیری��ة الت��ي تم��نحھم إیاھ��ا الم��ادة    
، والمتمثل��ة ف��ي التحق��ق م��ن احتم��ال وج��ود ن��زاع ف��ي الم��ستقبل، ووج��ود م��صلحة          ١٤٥

  .)٤(وریةمشروعة في اإلعداد السابق أو الحفاظ على األدلة الضر

                                                           

  :انظر)  ١(
- Cass. Com., ٥ janvier ١٩٨٨, Bull. Civ., IV, no. ٧-D., ١٩٨٩, p.٣٥٩, note 
virassamy. 

  :راجع في ذلك)  ٢(
- Perrotr. : obs sous cass. Civ., ٢e Ch. ١٤ mars ١٩٨٤, RTD Civ., ١٩٨٤, p.٥٦٢..  

  :راجع)  ٣(
- Cass. Civ., ٢e Ch. ٧ janvier ١٩٩٩, Bull. Civ., Ii, no. ٤ – D., ١٩٩٩, IR, p.٣٤. 

الحكم الصادر من الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة والذي قضت فیھ بنقض أحد : قارب )  ٤(
 من قانون المرافعات الجدید، وكان الحكم الذي نقض ذكر، بعدما ١٤٥األحكام بسبب مخالفتھ للمادة 

ر إلى سریة األعمال، أن إجراء اإلثبات یجب أن یكون مقتصرًا بدقة على مجرد التحقیقات أشا
 التي تم منحھا بطریقة فیھا Ristournes والتنزیالت Remisesالضروریة إلثبات التخفیضات 
 Huissierغیر أن ھذا الحكم بعدما ذكر ذلك أعطى ألحد المحضرین . محاباة بواسطة إحدى الشركات

de justice مھمة االطالع على الفواتیر المحررة  وفي حالة ) إثبات حالة( المكلف بعمل معاینة
رفض اطالعھ على ھذه المستندات أن یقوم في مقار الشركة المعنیة بالتحفظ على كافة الوثائق 

  .والمستندات التي یقدر أنھا ذات فائدة
 " En cas de refus de communication, d'appréhender dans les loeux 
de la société vise tous documents et pièces auùil esti,erq utiles: 

  :راجع في ذلك  
- Cass. Com., ١٦ juin ١٩٩٨, Bull. Civ., IV, no. ١٩٢. 

الحكم الذي صدر من الدائرة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة الذي قضى : وقارب أیضًا -
 والذي یعد إجراء عام – قضى بأن إجراء اإلثبات المطلوب برفض الطعن بالنقض الذي قدم ضد حكم

للتحقیق یتعلق بمجموع نشاط الشركة ویھدف إلى تقییم ھذا النشاط ومقارنتھ مع نشاط الشركات التي 
 من قانون المرافعات ١٤٥ یتجاوز الحاالت المنصوص علیھا في المادة –تعمل في نفس المجال 

 :الجدید، راجع في ذلك
- cass. Civ., ٢e Ch., ٧ janvier ١٩٩٩, Bull. Civ., II, no. ٣. 
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لمهنة: ثانيا س    .اللت باحت 

 و  ١٣٣ من قانون المرافعات الفرن�سي الجدی�د و          ١٤٥قصد یصطدم تطبیق المواد     
 من قانون اإلثبات المصري بااللتزام باحترام أسرار المھنة الذي یجب كفال�ة احترام�ھ             ١٣٤
 الم�ستعجلة بطل�ب الخب�رة       ویحدث ذلك عندما یتقدم أحد األشخاص إلى قاض�ي األم�ور          . دائمًا

توقعًا لدعوى مستقبلة، وك�ان ھ�ذا اإلج�راء یتطل�ب االط�الع ل�دى إح�دى الجھ�ات أو تق�دیمھا              
لبیانات أو معلومات علمت بھ�ا أثن�اء ممارس�ة وظیفتھ�ا، والت�ساؤل ال�ذي یث�ار ھن�ا ھ�و ھ�ل                         

  یمكن التمسك بسر المھنة في ھذه الحالة أم ال؟
 لھذه المسألة في ع�دد  –صة محكمة النقض   وبصفة خا  –تعرض القضاء الفرنسي    

  :)١(من األحكام نذكر منھا
 ن��وفمبر ١٤الحك��م ال��صادر م��ن ال��دائرة التجاری��ة لمحكم��ة ال��نقض الفرن��سیة ف��ي       

 وال��ذي أی��دت فی��ھ إح��دى مح��اكم االس��تئناف حینم��ا ق��ضت ب��أن م��أموري الح��سابات       ١٩٩٥
Commissaires aux comptes لمھن���ة  ال یمك���نھم أن یتح���صنوا وراء س���ر ا– 

 لك��ي یرف��ضوا تق��دیم الوث��ائق  -الملتزم��ون ب��ھ ف��ي إط��ار م��صلحة ال��شركة الت��ي یعمل��ون بھ��ا  
والم��ستندات الت��ي ت��سمح بالبح��ث عم��ا إذا ك��انوا ق��د أدوا وظ��ائفھم داخ��ل ال��شركة بالعنای��ة       

 .)٢(والحرص المطلوبین أم ال، وذلك احتماًال لرفع دعوى المسئولیة
 م�ایو  ٣١ األول�ى لمحكم�ة ال�نقض الفرن�سیة ف�ي      الحكم الصادر م�ن ال�دائرة المدنی�ة       

 في نزاع بین عدد من األطباء في مواجھة زمیل لھم یدعون علیھ ع�دم احت�رام أح�د           ١٩٩٨
 المب��رم بی��نھم، وال��ذي Contrat d'associationال��شروط ال��واردة ف��ي عق��د الم��شاركة  

وق�د طل�ب األطب�اء    یمتنع علیھ بمقتضاه أن یمارس العمل في محیط أو دائرة مكانیة معین�ة،             
إثباتًا لدعواھم أن یق�دم ص�ندوق الت�أمین ال�صحي بیان�ًا بع�دد المرض�ى ال�ذین است�شاروا ھ�ذا              
الطبیب ف�ي ھ�ذه ال�دائرة المكانی�ة، إال أن ص�ندوق الت�أمین ال�صحي رف�ض تق�دیم المعلوم�ات               

بع�دما   –المطلوبة وذلك استنادًا إلى االلتزام باحترام أسرار المھنة، غیر أن محكمة ال�نقض              
 أی�دت م�ا ق�ضت ب�ھ محكم�ة           -)٣( من قانون المرافعات الجدی�د     ١٤٥ و   ١١أشارت إلى المواد    

                                                                                                                                                                 

 
باإلضافة إلى األحكام المذكورة في المتن نذكر أیضًا أن الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض )  ١(

الفرنسیة قضت بأنھ ال یمكن إجبار شخص على أن یقدم للقضاء الوثائق والمستندات التي تتعلق 
  :راجع. اء ممارسة وظائفھ وتمس الحیاة الخاصة لألفرادبالوقائع التي علم بھا أثن

- Cass. Civ. ٢e Ch., ٢٩ mars ١٩٨٩, D. ١٩٩٠, p. ٤٥ note Robine – 
Gaz. Pal., ١ ,١٩٩٠, p.٣, note Echappé. 

 postes etال یستطیع وزیر البرید واالتصاالت : كما قضت الدائرة المدنیة األولى بأن -
telecommunicationsصن خلف سر المھنة لكي یرفض اطالع القاضي على اسم  أن یتح

قائمة تضم  (Liste rougeوعنوان أحد المشتركین في التلیفونات مسجًال على القائمة الحمراء 
 :انظر). أسماء األشخاص غیر المدرجین في دلیل التلیفونات

- Cass. Civ., ١er Ch., ٢١ juillet ١٩٨٧, Bull. Civ., I, no. ٢٤٨- Gaz. 
Pal., ١ ,١٩٨٨, p.٣٢٨, note renarde – RTD civ., ١٩٨٨, p. ٣٩٣, obs perrot. 

 .٢٦٣ .Bull .civ., IV, no ,١٩٩٥ nouvembre ١٤ ,.Cass. Com:     انظر)  ٢(
  . بإلزام الغیر بتقدیم المستندات التي یحوزھا إلظھار الحقیقة١١تتعلق المادة )  ٣(
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االستئناف من أنھ ال یجوز لصندوق التأمین الصحي أن یتحصن أو یستتر وراء سر المھنة              
وق��د أرجع��ت المحكم��ة ذل��ك إل��ى أن المعلوم��ات      . لك��ي ی��رفض تق��دیم المعلوم��ات المطلوب��ة    

ه الحال��ة ف��ي مج��رد إح��صاءات م��وجزة ل��ن تك��شف ع��ن شخ��صیة      المطلوب��ة تتمث��ل ف��ي ھ��ذ  
المرضى الذین تق�دموا للع�الج أن�واع مرض�ھم، كم�ا أن ھ�ذه المعلوم�ات تك�شف ع�ن الوض�ع                

 .)١(المالي أو ثروة الطبیب المعالج
 وال��ذي ق��ضت فی��ھ ب��أن  ١٩٩٠ ین��ایر ٣١الحك��م ال��صادر م��ن ال��دائرة ال��سابقة ف��ي   

 code des postes etصاالت  م����ن ق����انون البری����د واالت����   ٤٩٢الم����ادة 
télécommunications   والت���ي ت���نص عل���ى أن یوض���ع تح���ت ت���صرف العام���ة قائم���ة ،

بأصحاب الحسابات الجاریة في البرید وفقًا لل�شروط الت�ي یح�ددھا ق�رار وزاري، وال ت�سمح               
لإلدارة بأن تتمسك بقواعد سر المھن�ة كمب�رر م�شروع لك�ي ت�رفض تق�دیم المعلوم�ات الت�ي                     

 ألح�د الح�سابات الجاری�ة ف�ي     Sold créditeurد المستفید من الرصید الدائن تسمح بتحدی
البرید عند وفاة صاحبھ، إذا كانت ھذه المعلومات قد تم طلبھا قبل أي دعوى وبھدف حمایة   

 .)٢(حقوق أحد األطراف

لخاصة : ثالثا لحيا  مة  نه(ح عي عليه  شخصه  ب لم ية  لمسا بح   ".ع 

 ١٤٥ع دعوى الخب�رة أم�ام قاض�ي األم�ور الم�ستعجلة، إعم�اًال للم�واد                 الحق في رف  
 م�ن ق�انون اإلثب�ات الم�صري، یك�ون           ١٣٤ و   ١٣٣من قانون المرافعات الفرنسي الجدید و       

 Liberté individuelle d'autruiمقی�دًا أی�ضًا ب�ضرورة احت�رام الحری�ة الفردی�ة للغی�ر        
وب المساس بحری�ة الم�دعى علی�ھ أو شخ�صھ           ، إذ یجب أال یكون من شأن اإلجراء المطل        )٣(

  .أو بدنھ
وقد صدر من القضاء الفرنسي عدد من األحكام فیما یتعلق بالمجاالت التي ال یكون 
األمر بالخبرة الوقائیة بالنسبة ألي منھا مساسًا بحرمة الحیاة الخاصة بالمدعى علیھ، نذكر          

  :منھا
ف إل�����ى إثب�����ات الزن�����ا  أج�����از الق�����ضاء الفرن�����سي الخب�����رة الوقائی�����ة الت�����ي تھ�����د  

L'adultère)بھ�دف اإلع�داد   ١٤٥وقضى بأن المعاینة المأمور بھا استنادًا غلى المادة         . )٤ 
 بواس�طة زوج،  Obligation de fidélitéالسابق للدلیل على مخالفة االلتزام ب�اإلخالص  

س��وءا ف��ي من��زل الزوجی��ة أو من��زل الغی��ر، ال ت��شكل م��ساسًا غی��ر م��شروع لحرم��ة الحی��اة       
 .)٥( Intimité de la vie privéeصة الخا

                                                           

  :راجع)  ١(
- Cass. Civ. ١er Ch., ٣١ mai ١٩٩٨, Bull. Civ., I, no. ١٦٨. 

  :انظر)  ٢(
- Cass. Civ. ١er Ch., ٣١ janvier ١٩٩٠, Bull. Civ., I, no. ٣١. 

  :راجع في ذلك)  ٣(
- BATUT A-M. : Les mesures d'instruction "in futurum", art. Préc., p.١٣.  

  .note Lindon ,١٨٨١٣ ,II ,١٩٧٨ ,JCP ,١٩٧٧ mai ٦ ,Paris:  راجع)  ٤(
  : انظر)  ٥(

- Cass. Civ., ١
er

 Ch., ٥ juin ١٩٨٥, Bull. Civ., I, no. ١١١. 
- Cass., civ., ٢

e
 Ch., ١٨ novembre ١٩٩٢, Bull. Civ., I, no. ٢٨٥. 
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أجاز القضاء الفرنسي الخبرة فیما یتعلق بالحال�ة العقلی�ة للوص�ي وذل�ك ف�ي ت�اریخ                  
 .)١(إبرام الوصیة، تمھیدًا لرفع دعوى لبطالن الوصیة

 Expertiseأج��ازت محكم��ة ال��نقض الفرن��سیة ك��ذلك الخب��رة ف��ي مج��ال ال��دم         
sanguine الن��سب(ق��ة بإثب��ات البن��وة   وذل��ك بالن��سبة لل��دعاوى المتعل (Filiation حی��ث ،

أقرت قیام قاضي األمور المستعجلة بإجراء فحص لعینات الدم وذلك م�ن أج�ل تحدی�د ف�رص               
 .)٢() دعوى المنازعة في النسب(نجاح دعوى إنكار النسب 

أجاز القضاء أیضًا أن یتم تقدیم طلب الخب�رة الوقائی�ة بن�اء عل�ى طل�ب م�شترك م�ن         
 أو Etablir la filiation) إثب�ات البن�وة  (دف إقام�ة ال�دلیل ح�ول الن�سب     لط�رفین وذل�ك بھ�   

 وذل��ك ع��ن طری��ق طل��ب فح��ص مقارن��ة أو م��ضاھاة لعین��ات ال��دم     Infirmerإبطال��ھ ونفی��ھ 
ومن الواضح في ھذه الحالة أن طلب الخبرة الوقائیة یمكن أن یترتب . )٣(الخاصة بالطرفین 

 ال Procès en filiationي أن دع�وى الن�سب   علیھ تجب الدعوى المتعلقة بالموض�وع، أ 
فق�د ت�ستبعد   : یمكن أن یكون لھا محل فیما بعد، فالخبرة التي ی�تم إعمالھ�ا تؤك�د أح�د أم�رین              

من ناحیة أول�ى ك�ل إمكانی�ة إلثب�ات الن�سب، وبالت�الي ك�ل دع�وى تتعل�ق بالبح�ث ع�ن األب�وة                     
Paternité .          ف�إن األب ال�ذي س�بق وأن         وقد تثبت وجود النسب من ناحی�ة ثانی�ة، وبالت�الي 

قدم طلب الخبرة باالشتراك م�ع م�ن ی�دعي البن�وة ال ی�ستطیع ف�ي ھ�ذه الحال�ة إال أن یعت�رف                    
 .)٤(بھ

على العكس من ذلك فقد أكد القضاء الفرنسي أن إجراء الخبرة الوقائی�ة یك�ون م�ن          
ر م�ن  شأنھ في بعض الحاالت المساس بحرمة الحیاة الخاص�ة وم�ن ث�م ال یك�ون ج�ائزًا، ن�ذك       

  :ذلك
ع��دم ج��واز إج��راءات اإلثب��ات الت��ي تم��س إح��دى الحری��ات الشخ��صیة مث��ل الخب��رة      
العقلی�ة أو النف�سیة الت�ي طلبھ�ا ال�زوج لك�ي یق�وم بع�د ذل�ك برف�ع دع�وى یطل�ب فیھ�ا بط��الن              

 .)٥(الزواج على أساس الخطأ حول اكتمال السالمة العقلیة للزوجة

                                                           

  :انظر)  ١(
-   TGI Paris réf., ٢٨ septembre ١٩٨٤, Gaz, Pal., ١, sommaire, p.١١٣. 

  :راجع في ذلك)  ٢(
- Cass. Civ., ١er Ch., ٤ mai, ١٩٩٤, Bull .civ., I, no. ١٥٩- D., ١٩٩٤, p.٥٤٥, note 
Massip- RTD Civ., ١٩٩٤, p.٥٧٥, obs. Hauser. 

  :راجع)  ٣(
- TGI Rouen, ٧ octobre ١٩٩٣, Gaz, Pal., ١٩٩٤, sommaire, p.٧٦. 
 

  :راجع)  ٤(
- GUINCHARD S.: Mégacode: Nouveau Code de procedure civile”, 
dalloz,١٥٤ ,.١٩٩٩, no. ٠٠٨, (b). 
-  

  :انظر)  ٥(
- TGI Arras ٩ octobre ١٩٨١, JCP, ١٩٨٢,II, ١٩٨٥٢, note Reymond-RTD Civ., 
١٩٨٣, p.١٨٧, obs, Normand. 
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یة إلثبات أن الطف�ل الم�ستفید م�ن النفق�ة       من غیر الجائز أیضًا اللجوء للخبرة الوقائ      
  .)١() نظام المحظیات(ولد من عالقة غیر مشروعة 

 فقد أقر الفقھ اختصاص قاضي األمور المستعجلة بندب طبیب لتحلیل :أما في مصر
دم طف��ل توص��ًال إلثب��ات ن��سبھ ألبی��ھ، تمھی��دًا لط��رح الن��زاع المتعل��ق بالن��سب أم��ام محكم��ة       

ضًا باخت��صاص قاض��ي األم��ور الم��ستعجلة بن��دب أح��د األطب��اء     كم��ا ق��ضى أی�� . )٢(الموض��وع
لفح��ص الق��وي العقلی��ة ل��شخص م��ا للتأك��د م��ن س��المتھا أو ض��عفھا قب��ل أن یدرك��ھ الم��وت،    

  .)٣(تمھیدًا إللغاء بعض التصرفات التي صدرت منھ إذا ثبت اختالل ھذه القوى
ة بدعوى وقد ثار خالف في الفقھ المصري حول اختصاص قاضي األمور المستعجل

إثبات الحالة التي ترفع متضمنة ن�دب خبی�ر التخ�اذ إج�راء ینط�وي عل�ى اعت�داء عل�ى حری�ة            
المدعى علیھ أو شخصھ أو جسمھ، كالدعوى التي ترفع إلثبات حالة حمل مستكن أو إثب�ات               
حالة البكارة أو الثیوبة وغیر ذلك مما یتصل بخصائص جسم المرأة، وقد انقسم الفقھ ح�ول        

  : إلى رأیینھذه المسألة
 یك��ون لقاض��ي األم��ور الم��ستعجلة س��لطة الحك��م بن��دب خبی��ر    :)٤(وفق��ًا لل��رأي األول

إلثبات ھذه الطلبات، ألنھا ف�ضًال ع�ن كونھ�ا تتعل�ق بن�زاع خ�اص بإثب�ات الن�سب فھ�ي أی�ضًا                 
ترتبط باألموال والحقوق المالیة، وبالتالي فتندرج ھذه الطلبات ض�من ال�دعاوى الت�ي یمك�ن                

المح�اكم المدنی��ة، وأض�اف أن��صار ھ�ذا ال��رأي أن الق�ول باس��تحالة تنفی�ذ الحك��م      طرحھ�ا أم��ام  
الذي یصدر بندب طبیب إلثبات حالة من ھذه الحاالت ال ی�ؤثر ف�ي اخت�صاص قاض�ي األم�ور           
المستعجلة، ألن التنفیذ شئ واالختصاص ب�الحكم ف�ي ال�دعوى ش�ئ آخ�ر، ف�ضًال ع�ن إمك�ان                   

  .بطریق التھدید الماليتنفیذ الحكم بإكراه المرأة على ذلك 
فإن��ھ وإن كان��ت مث��ل ھ��ذه ال��دعاوى مم��ا یمك��ن أن یتف��رع  : )٥(ووفق��ًا لل��رأي ال��راجح

عنھا نزاع مالي، إال أن ذلك ال یعني قبولھ ألنھا تفترض في شخص اآلدمیین محًال لوفاء ما 
تعھ��دوا ب��ھ م��ن التزام��ات، كم��ا أنھ��ا تنط��وي عل��ى إك��راھھم عل��ى تق��دیم أج��سامھم ك��دلیل           

وأضاف أنصار ھذا الرأي إلى أن القول بإمكان . مھم مما یعد إھدارًا لآلدمیة والكرامةلخصو
إكراه المرأة على تنفیذ الحكم بطریق التھدید المالي مردود ألن قاضي األم�ور الم�ستعجلة ال    

                                                           

  : راجع)  ١(
- Douai, ٢٥ avril ١٩٩١, D., ١٩٩٣, sommaire, p. ١٢٩, obs. Everaet. 

، بند ١٩٧٧، ٤القاھرة، طر النھضة العربیة، محمد عبداللطیف، القضاء المستعجل، دا. د: راجع )  ٢(
  .٢٣، ص١١

محمد . د: ، مشار إلیھ في ٤، ص١٩، مجموعة ١٩٠٦ نوفمبر ٧استئناف مختلط : راجع في ذلك)  ٣(
 ٧؛ محكمة االستئناف المختلطة، ١٢٠، ص٨٧عبداللطیف، القضاء المستعجل، مرجع سابق، بند 

فتحي جابر : إعداد(محمد على رشدي . ؛ د٤، ص١٩، مجلة التشریع واألحكام، س١٩٠٦نوفمبر، 
  .٣٣٦، ص٢٩١م، بند ١٩٩٨قاضي األمور المستعجلة، دار الفكر العربي، القاھرة، ): العقیلي

محمد على راتب، محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب، قضاء األمور المستعجلة، . د: راجع)  ٤(
  .٣٢١، بند ١٩٨٥، ٧الجزء األول ، عالم الكتب، القاھرة، ط

. ؛ د٦٤٤، ص١٩٨١محمد محمود إبراھیم، الوجیز في المرافعات، دار الفكر العربي، القاھرة،، . د: انظر)  ٥(
التنظیم القضائي واإلجراءات واألحكام في المواد المدنیة والتجاریة والشخصیة ، : أحمد مسلم، أصول المرافعات
عاشور مبروك، الوسیط، مرجع . ؛ د)١(، ھامش رقم ٢٥١، ص٢٣٦، بند ١٩٧٧دار الفكر العربي، القاھرة، 

  .٥١٧، ص٥٠٣سابق، بند 
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یملك الحكم بالتھدیدات المالیة، أضف إلى ذلك أن الحك�م التھدی�دي ال یق�دم ح�ًال للم�سألة ألن         
ة قد تظل ممتنعة عن تنفیذ حكم إثبات الحالة حتى م�ع ص�دور الحك�م التھدی�دي ض�دھا،             المرأ

كما أنھ ال ی�صح أن یك�ون ھ�ذا الحك�م وس�یلة إلجباریھ�ا بتوقی�ع الك�شف علیھ�ا ألن ف�ي ذل�ك                      
  .إھدارًا آلدمیتھا

وعلى ذلك إذا عارضت المدعى علیھا في الكشف على جسمھا، فإن قاض�ي األم�ور               
عدم قبول الدعوى، یستوي في ذل�ك أن یك�ون المطل�وب م�ن الك�شف عل�ى                 المستعجلة یحكم ب  

ج��سمھا ھ��و تع��رف البك��ارة والثیوب��ة أو تب��ین م��ا یت��صل بالحم��ل الم��ستكن أو طریق��ة ف��ض     
البك��ارة أو م��ا ش��ابھ ذل��ك، وس��واء أك��ان الن��زاع مت��صًال بط��الق أم بإثب��ات ن��سب أم بإثب��ات        

  .)١(المیراث
ول دع�وى إثب�ات الحال�ة إذا ك�ان م�ن ش�أنھا       وقد أكد القضاء المصري عل�ى ع�دم قب�    

إذا "االعتداء على حریة المدعى علیھ أو شخصھ أو جسمھ، فقد قضت محكمة النقض بأن�ھ    
ك��ان المق��صود م��ن الطل��ب المرف��وع إل��ى قاض��ي األم��ور الم��ستعجلة بإثب��ات حال��ة المعاش��رة    

حریتھ��ا  الزوجی��ة ھ��و إل��زام الزوج��ة تق��دیم دلی��ل ض��د نف��سھا ع��ن طری��ق االعت��داء عل��ى            
وشخ�صھا، ف��إن ھ�ذا الطل��ب یك�ون غی��ر مقب��ول، إذ ال ج�دال ف��ي أن اللح�اق ب��األنثى وتعقبھ��ا      
إلجراء الكشف الطبي علیھا كرھًا عنھا رغبة في إثبات حالتھ�ا الجن�سیة، وبع�د أن ص�رحت                  
بامتناعھا عن إجراء ھذا الكشف، ھو فضًال عما فی�ھ م�ن إھ�دار آلدمیتھ�ا فإن�ھ اعت�داء ش�اذ                     

  .)٢(مة اإلنسانیة ومما یتنافى مع الحریة الشخصیةتأباه الكرا
غیر أن دعوى إثبات الحالة تكون مقبولة إذا كانت الزوجة ھي الت�ي تق�دمت بطل�ب                 
ندب خبیر للكشف علیھا توصًال إلثبات النسب أو المعاشرة الزوجی�ة، أو إذا رفع�ت م�ن أح�د       

م�ھ تمھی�دًا لرف�ع دع�وى     الزوجین بطلب ندب خبی�ر للك�شف عل�ى الطف�ل المول�ود أو تحلی�ل د         
كما تكون الدعوى مقبولة إذا كانت مرفوعة من الزوج . )٣(بإثبات میراثھ أو نسبھ أو نفیھما

وقبل��ت الزوج��ة ص��راحة أو ض��منًا بأنھ��ا ال تم��انع ف��ي إثب��ات الحال��ة، إذ ف��ي ھ��ذه الحال��ة ی��تم  
  .)٤(خصیةالكشف علیھا برضاھا ولیس فیھ أي إھدار لكرامتھا أو اعتداء على حریتھا الش

                                                           

  .٣٤٩، ص١٨٦محمد على راتب وآخرون، مرجع سابق، بند . د: راجع)  ١(
: وراجع أیضًا. ٧٣٧، ص٧، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٦ یونیھ ٢١نقض مدني، : راجع)  ٢(

، ٢٩، المحاماة، س١٩٤٨ دیسمبر ١١، )حكم قاضي األمور المستعجلة بمحكمة مصر(مستعجل مصر 
وقد جاء في ھذا الحكم أن لقاضي المستعجل وإن كان مختصًا بنظر دعوى إثبات حالة الحمل . ٨٠٠ص

المستكن، فھذا ال یعني قبول ھذه الدعوى، إذ أن من المقرر أنھ ال یصح قانونًا أن یكون شخص اإلنسان 
قدیم الدلیل عل ما یدعیھ وال یجوز أن ینفذ بذلك كرھًا علیھ، محًال لوفاء ما تعھد بھ من االلتزامات أو ت

فضًال عن أن األصل في العالقة التعاقدیة أن یكون التنفیذ على المال وال یتعداه إلى شخصھ فال أقل من 
أن یتبع ھذا أیضًا عندما ال یكون التزام أصًال كحالة الحمل المستكن، فحق إثبات المدعین للحمل 

حتمل التنفیذ العیني بل كان ما لھم ھو أن یلجئوا إلى طریقة اإلكراه المالي فیفعون دعوى المستكن ال ی
  .على المدعي علیھا یكفلونھا عرض نفسھا على طبیب تقدمھ المحكمة وإال حكم علیھا بغرامة تھدیدیة

ء الفقھ في ضو: عز الدین الدناصوري و حامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ. د: انظر)  ٣(
  .١٨٦، ص١٩٩٢، طبعة نادي القضاة، ٣والقضاء، ط

  .١١٨، ص٨٦محمد عبداللطیف، القضاء المستعجل، مرجع سابق، بند . د: راجع)  ٤(
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ب اطا  

  أن ون اوا رة ام

شرعت دعوى الخبرة إلثبات الوقائع المادیة البحتة التي یخشى من زوالھ�ا آثارھ�ا              
 م�ن ق�انون المرافع�ات الفرن�سي         ١٤٥وت�شیر الم�ادة     . )١(أو تغیر معالمھ�ا م�ع م�رور ال�زمن         

..". م�ة، قب�ل أي دع�وى، إثب�ات لوق�ائع          للمحافظ�ة أو إلقا   : "...الجدید إلى ھذا الشرط بقولھا    
یجوز لمن یخ�شى ض�یاع      : " من قانون اإلثبات المصري إلى ذلك بقولھا       ١٣٣وتشیر المادة   
وعل��ى ذل��ك ی��شترط أن تك��ون الواقع��ة أو الحال��ة الم��راد إثباتھ��ا متغی��رة       ...". مع��الم واقع��ة 

. )٢(ا أو زوالھ�ا المعالم، ویعبر الفقھ عن ذلك بوجود وقائع أو أوصاف یخشى ض�یاع معالمھ�      
وھ��ذا یتطل��ب تحدی��د ماھی��ة الواقع��ة متغی��رة المع��الم الس��تبعاد م��ا ع��داھا م��ن نط��اق دع��وى      

  .الخبرة
باإلضافة إلى ذلك فإن التساؤل ال�ذي یف�رض نف�سھ یتمث�ل ف�ي م�دى اش�تراط وج�ود           

فھ��ل ی��شترط أن تك��ون  . ارتب��اط زمن��ي ب��ین ھ��ذه الواقع��ة وب��ین الحك��م ال��ذي ی��صدر بإثباتھ��ا   
لمطل�وب إثباتھ�ا ب�دعوى الخب�رة ق�د ح�دثت ف�ي وق�ت مع�ین بالن�سبة للحك�م ال�صادر                    الواقعة ا 

بإثباتھ��ا؟ وبمعن��ى آخ��ر ھ��ل ی��شترط أن تك��ون ھ��ذه الواقع��ة س��ابقة عل��ى الحك��م ال��ذي ی��صدر   
  بإثباتھا؟

لمعال: ال قعة متغي    .لمقص بال

قصانًا من وقت آخ�ر،    تكون الواقعة متغیرة المعالم إذا كانت قابلة للتغییر زیادة أو ن          
أو تكون عرض�ة لل�زوال بفع�ل ال�زمن أو الطبیع�ة أو بفع�ل الغی�ر أو بفع�ل الخ�صم نف�سھ، أو                         

  .)٣(یخشى أن تضیع كل أو بعض آثارھا إذا عرض أصل النزاع أمام القضاء
المق��صود إذًا، أن تك��ون الواقع��ة متغی��رة المع��الم بحی��ث یخ��شى زوالھ��ا أو ض��یاع        

من . )٤(تریث الخصم حتى یتم عرض موضوع النزاع أمام القضاءمعالمھا بمضي الوقت إذا 
ذل���ك طل���ب إثب���ات حال���ة الب���ضائع إذا كان���ت أثمانھ���ا معرض���ة لتقل���ب األس���عار ف���ي ال���سوق   

                                                           

  .١٢٣ مكررًا، ص٨٩محمد عبداللطیف، نفس المرجع السابق، بند . د: انظر)  ١(
قانوني المرافعات : التجاریة رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة و. د: راجع)  ٢(

، بند ١٩٦٩-١٩٦٨، ٨ ، دار النھضة العربیة، ط١٩٦٨ لسنة ٢٥ ورقم ١٣والثبات الجدیدین رقم 
، دار الجیل ٢سلیمان مرقس، أصول اإلثبات وإجراءاتھ في المواد المدنیة ، ج. ؛ د١٢٣، ص٩٦

، ٥٠٣رجع سابق، بند ، م...عاشور مبروك، الوسیط. ؛ د٣١٧، ص٣٣٠، بند ١٩٩١، ٤للطباعة، ط
  .٥١٧ص

، منشور ١٩٨٣ لسنة ٥٦١، الدعوى رقم ١٩٨٤ أبریل ٣٠مستعجل مستأنف القاھرة، : راجع)  ٣(
مصطفى ھرجة، المبادئ القضائیة في القضاء المستعجل ومنازعات التنفیذ، بدون ناشر، . د: في

حمد على راتب م. ؛ د٥١٧، ص٥٠٣عاشور مبروك، مرجع سابق، بند . د: ؛ وأیضًا ٧٥، ص١٩٨٤
  .٣٣٨، ص١٨١وآخرون، مرجع سابق، بند 

رمزي سیف، مرجع . ؛ د٥٦١، ص٣٠٧، مرجع سابق، بند ..فتحي والي، الوسیط. د: انظر )  ٤(
. ؛ د٣٤٩، ص٢٩٤، مرجع سابق، بند ...أحمد أبوالوفا، المرافعات . ؛ د١٣٣، ص٩٦سابق، بند 

محمد كمال عبدالعزیز، تقنین . ؛ د٣١٧، ص٣٣٠، مرجع سابق، بند ...سلیمان مرقس، أصول اإلثبات
  .١٠١المرافعات، مرجع سابق، ص



 - ٣٨٢٧ -

، أو طل��ب الم��دعي إثب��ات حال��ة أرض��ھ الت��ي أغرق��ت نتیج��ة لت��سرب )١(كالمحاص��یل الزراعی��ة
، أو )٢( التعویض ع�ن ھ�ذا ال�ضرر   المیاه من أرض جاره تمھیدًا لقیامھ فیما بعد برفع دعوى         

طلبھ ندب خبیر ھندسي لمعاینة الشقة التي یستأجرھا وإثبات األعمال التي قام بھا وقیمتھ�ا        
  .)٣(وكذا بیان األعمال التي تلزم إلعداد الشقة للسكنى وقیمتھا والمدة التي تستلزمھا

صد منھ�ا   المحصلة أن لقاض�ي األم�ور الم�ستعجلة أن ین�دب خبی�رًا ف�ي ك�ل حال�ة یق�                    
تقدیر ضرر، وھو ما یحدث غالبًا في حالة األض�رار الناتج�ة م�ن األعم�ال، وف�ي المنازع�ات                     
ب��ین الم��الك المتج��اورین، وب��ین الم��ؤجر والم��ستأجر، وب��ین المال��ك والمق��اول أو المھن��دس،  
وبین صاحب امتیاز عمل من األعمال العامة والمشتركین، وب�ین الب�ائع والم�شتري لتحقی�ق            

  .)٤( المبیع موافقًا لشروط العقدما إذا كان
وفي ضوء ذلك ال تعد الواقعة المطلوب إثباتھا متغی�رة المع�الم، وم�ن ث�م ال یخ�تص             

  :قاضي األمور المستعجلة بندب خبیر إلثباتھا في الحاالت اآلتیة
إذا كانت الواقعة أو الحالة المطلوب إثباتھ�ا ال یخ�شى علیھ�ا م�ن التغیی�ر أو ال�زوال        

ففي ھذه الحالة ال . )٥( ویمكن إثباتھا في أي وقت أثناء نظر دعوى الموضوعبمرور الوقت،
یختص قاضي األمور المستعجلة بإثباتھ�ا، إذ ال خط�ر وال اس�تعجال ی�دعو إل�ى االحتك�ام إل�ى                  

م��ن ذل��ك أن قاض�ي األم��ور الم��ستعجلة ال یخ��تص بن��دب خبی��ر  . ق�ضائھ دون الق��ضاء الع��ادي 
ا إذا ك��ان بھ��ا عج��ز أم ال، أو لفح��ص م��ستندات الط��رفین لمق��اس األطی��ان المبیع��ة لمعرف��ة م��

لمعرفة مدى مطابقتھا على الحدود الثابتة على الطبیعة، أو تحدید واقعة االغتصاب المدعى           
بھا أو تحدید مساحة الج�زء المغت�صب ألن�ھ ل�یس ھن�اك خط�ر یخ�شى من�ھ أن تختف�ي مع�الم                         

 .)٦( أثناء نظر دعوى الموضوعاألطیان المتنازع علیھا، إذ یمكن إثباتھا في أي وقت
ومع ذلك فقد تك�ون الواقع�ة أو الحال�ة الم�راد إثباتھ�ا ال تتغی�ر بم�ضي ال�زمن ولك�ن           
تركھا مدة یلحق ضررًا بصاحب الشأن، ففي ھذه الحالة یجوز رفع دعوى إثبات الحالة أمام 

 س�یارة تلف�ت   ومن قبیل ذلك إثبات حالة . )٧(قاضي األمور المستعجلة نظرًا لتوافر االستعجال     
في حادث، إذ رغم أن التلف لن یتغیر بمضي ال�زمن إال أن ص�احب ال�سیارة ی�ضار إذا ت�أخر             

                                                           

  .١١٤، ص٨٣محمد عبداللطیف، مرجع سابق، بند . د: راجع)  ١(
  .٥٦٠، ص٣٠٧، مرجع سابق، بند ..فتحي والي، الوسیط. د: راجع)  ٢(
: منشور في ، ١٩٨٣ لسنة ٨١، الدعوى رقم ١٩٨٣ أبریل ٩مستعجل مستأنف القاھرة، : انظر)  ٣(
  .٧٦، المرجع السابق، ص...مصطفى ھرجة، المبادئ القضائیة. د
  .٣٣٥، ص٢٩١محمد على رشدي، مرجع سابق، بند . د: راجع في ذلك)  ٤(
محمد عبداللطیف، . ؛ د٣٤٠، ص١٨١محمد على راتب وآخرون، مرجع سابق، بند . د: راجع)  ٥(

الدین الدناصوري، وحامد عكاز، القضاء عز. ؛ د١١٥، ص٨٣القضاء المستعجل، مرجع سابق بند 
  .١٧٢، مرجع سابق، ص..المستعجل

  . ١١٦، ص٨٣محمد عبداللطیف، القضاء المستعجل، بند . د: راجع)  ٦(
ومن ذلك أیضًا عدم اختصاص قاضي األمور المستعجلة بإثبات حالة مصعد كھربائي وبیان المخالفات   

محمد على راتب وآخرو، .د.  الحصول على باقي الثمنالفنیة الموجودة فیھ بقصد تمكین البائع من
  .٣٤٠، ص١٨١المرجع السابق، بند 

  .١٧٣عزالدین الدناصوري، وحامد عكاز، القضاء المستعجل، المرجع السابق، ص. د: راجع)  ٧(
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إثبات الحالة، ألن السیارة ستتعطل أو یضطر صاحبھا إلى استعمالھا بصورة م�شوھة وھ�ذا               
  .)١(أو ذاك ضار بھ

حث األوراق إذا كانت الواقعة أو الحالة المراد إثباتھا قدیمة أو مستقرة تقوم على ب        
من ذلك أن قاضي األمور المستعجلة ال یختص بندب خبیر إلثبات حالة مداد . )٢(والمستندات

سند محل ن�زاع وعم�ا إذا ك�ان معاص�رًا لم�داد التوقی�ع أم الح�ق ل�ھ، إذا ثب�ت أن ھ�ذه الحال�ة                   
االس�تعجال  "وقد قضي ف�ي ھ�ذا ال�شأن ب�أن          . )٣(قدیمة ولن یخشى علیھا أن تتغیر مع الزمن       

وافر في دعوى إثبات الحالة في كل حالة قصد منھا تق�دیر قیم�ة ك�ل ض�رر یخ�شى تفاقم�ھ         یت
ف�إذا كان�ت الحال�ة المطل�وب معاینتھ�ا ال یخ�شى علیھ�ا م�ن             . بحیث ال یمكن إصالحھ م�ستقبالً     

التغیی��ر أو ال��زوال بم��رور الوق��ت أو كان��ت حال��ة قدیم��ة أو م��ستقرة ف��ال اخت��صاص للق��ضاء    
ال خط��ر وال اس��تعجال ی��دعو إل��ى االحتك��ام إل��ى ق��ضائھ دون الق��ضاء   الم��ستعجل بإثباتھ��ا، إذ 

 .)٤(العادي
إذا كانت الواقعة أو الحالة المراد إثباتھا قد اندمجت وزالت جمیع آثارھ�ا ومعالمھ�ا               

فیشترط أن تكون مع�الم الواقع�ة الم�راد إثباتھ�ا قائم�ة      . )٥(المادیة ولم یعد لھا أي كیان مادي   
) اندرست(أما إذا كانت ھذه المعالم قد اندمجت    . لمستعجلة بإثباتھا وقت حكم قاضي األمور ا    

من قبل أو اختفت جمیع آثارھا بحیث لم یعد لھا أي كیان م�ادي، ف�ال یخ�تص قاض�ي األم�ور           
المستعجلة بندب خبیر لتحقیق وجودھا، إذ یمكن إثبات ھذه الحالة بكافة ط�رق اإلثب�ات عن�د          

 .)٦(طرح النزاع أمام قاضي الموضوع

لـصا            : ثانيا لحكـ  لمعال  قعة متغي  ل مني بي  ل تبا  ال شت  م 

لصا بإثباتها(بإثباتها  لمعال بالنسبة للحك  قعة متغي  ل   ).ق ح 

                                                           

  .٣٤١، ص١٨١محمد على راتب وآخرو، المرجع السابق، بند . د: راجع)  ١(
 بالطالبة من عدم إتمام المباني التي تعاقدت علیھا مع المعلن إلیھ، الضرر الذي یلحق: ومن ذلك أیضًا  

 أبریل ٣٠مستعجل مستأنف القاھرة، : ومن ثم یتعین إثبات حالة ما تم منھا وتقدیر قیمتھ، انظر في ذلك
مصطفى ھرجة، المبادئ القضائیة، .د: ، منشور في ١٩٨٢ لسنة ١٥٢١م، الدعوى رقم ١٩٨٣

  .٧٥المرجع السابق، ص
  .١١٥، ص٨٣محمد عبداللطیف، القضاء المستعجل، مرجع سابق، بند . د: انظر)  ٢(
محمد على راتب وآخرون، الموضع السابق، عز الدین الدناصوري، وحامد عكاز، . د: انظر)  ٣(

  .١٧٢القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص
: منشور في . ١٩٨٢ لسنة ١٢٩٧، الدعوى رقم ١٩٨٢ أكتوبر ١٧مستعجل مستأنف القاھرة، )  ٤(
  .٧٧مصطفى ھرجة، المبادئ القضائیة، مرجع سابق، ص. د
سید حسن البغال، . ؛ د٣٤١، ص١٨١محمد على راتب وآخرون، مرجع سابق، بند . د: انظر)  ٥(

تشریع ، فقھ، قضاء، المجلد الثاني : المطول في شرح الصیغ القانونیة للدعاوي واألوراق القضائیة 
  .٣٩٩، ص١٩٩١ب، القاھرة، ، عالم الكت)االثبات(
عزالدین . ؛ د١١٦، ص٨٤محمد عبداللطیف، القضاء المستعجل، مرجع سابق، بند . د: راجع)  ٦(

خمیس إسماعیل، .؛ د٩٣٥الدناصوري، وحامد عكاز، التعلیق على قانون اإلثبات، مرجع سابق، ص
والصیغ القانونیة أمام موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ وإشكاالتھ مع األحكام الحدیثة 

  .١١٧ ، ص١٩٩١-١٩٩٠، ١القضاءالعادي ومجلس الدولة، المجلد األول، دار الطباعة الحدیثة، ط
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ب��صدد الوق��ائع متغی��رة المتع��الم والت��ي یمك��ن إثباتھ��ا ب��دعوى الخب��رة، ت��شیر الم��ادة  
 م�ن ق�انون اإلثب�ات الم�صري إل�ى      ١٣٣لجدید والمادة  من قانون المرافعات الفرنسي ا   ١٤٥

كافة أنواع الوقائع التي یمكن أن یتوق�ف علیھ�ا ح�ل ن�زاع، وذل�ك دون تمیی�ز ح�سب حالتھ�ا             
من حیث الزمن بالنسبة للق�رار ال�ذي ی�أمر ب�الخبرة، وم�ن ث�م ف�ال ی�شترط أن تك�ون الواقع�ة                

ی�صدر م�ن قاض�ي األم�ور الم�ستعجلة      المراد إثباتھا سابقة أو معاصرة أو تالیة للحك�م ال�ذي          
  .بتعیین الخبیر

  . دعوى الخبرة تتعلق غالبًا بواقعة حدثت في الماضي– ١
تؤكد الممارسة العملیة أمام القضاء الفرنسي أن الخبرة التي یحكم بھا تتعلق غالبًا             

 الحكم بندب خبیر لتحدید أسباب: بواقعة حدثت في الماضي، نذكر من ذلك على سبیل المثال   
 Paiement، أو تحدی��د س��بب التوق�ف ع��ن األداءات أو ال��دفع  )١(االخ�تالل ف��ي أح��د المب�اني  

، وك��ذلك مراجع��ة حال��ة وج��ودة م��صنف مع��ین یتوق��ف بیع��ھ عل��ى الح��صول عل��ى ش��ھادة   )٢(
  .)٣(مطابقة

ومن ذلك م�ا أق�ره الفق�ھ الم�صري م�ن ج�واز الحك�م بن�دب خبی�ر إلثب�ات حال�ة ع�ین                       
ھیدًا لقیام المؤجر برفع تعویض على المستأجر عما أحدثھ في          كانت مؤجرة أخلیت حدیثًا تم    

وك�ذلك اخت�صاص قاض�ي األم�ور الم�ستعجلة بن�دب أح�د أطب�اء          . )٤(العین المؤجرة من ض�رر    
الجراحة لفحص جسم إنسان للتحقق من مدى مطابق�ة العملی�ة الت�ي أجری�ت ل�ھ ألص�ول ف�ن                      

ح، وبی�ان الع�الج ال�الزم لمن�ع تف�اقم      الجراحة، وتحدید وجھ الخطأ الذي ارتكبھ الطبیب الجرا   
  .)٥(الضرر المترتب على ھذا الخطأ

  : رفع دعوى الخبرة إلثبات واقعة موجودة ومستمرة لحظة صدور الحكم في الدعوى–   ٢
ذھب القضاء الفرنسي أی�ضًا إل�ى إمكانی�ة أن تتعل�ق الخب�رة بواقع�ة تك�ون موج�ودة                   

: ت اإلثبات، نذكر من ذلك عل�ى س�بیل المث�ال          ومستمرة لحظة األمر بھذا اإلجراء من إجراءا      
، )٦(الحكم بندب خبیر إلثبات العیوب الموجودة في أحد األجھزة أو المعدات التي تم ت�سلیمھا       

  .)٧(وتحدید جسامة الخطر

                                                           

  :انظر)  ١(
- Cass. Civ. ٣e Ch., ١٩ mars ١٩٨٥, Bull. Civ., III, no.٥٨. 
- Cass. Civ., ١ er Ch., ٨ juillet ١٩٨٦, Bull. Civ., I, no. ٢٠٦.  

 .٢٧٥ .Bull. Civ., IV, no ,١٩٨٣ octobre ٢٥ ,.Cass. Com:  راجع)  ٢(
 .١٩٣ .Bull. Civ., III, no ,١٩٨٠ décembre ١٠ ,.٣e Ch ,.Cass. Civ: انظر)  ٣(
  .١٣٤، ص٩٦، المرجع السابق، بند ...رمزي سیف، الوسیط. د: راجع)  ٤(
  .٩٣٦ السابق، صعزالدین الدناصوري، حامد عكاز، التعلیق على قانون اإلثبات، المرجع.د)  ٥(
 .٢٩٧ .Bull. Civ., IV, no ,١٩٨٣ novembre ٧ ,.Cass. Com: راجع)  ٦(
  :انظر)  ٧(

- Cass. Civ., ٢e Ch., ٢٥ novembte ١٩٨٧, Bull. Civ., II, no. ٢٤٥. 
- Cass. Soc., ٢ mai ١٩٩٠, Bull. Civ., V, no. ١٩٩. 
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ومن ذلك أیضًا ما ذھب إلیھ القضاء المصري من جواز إثبات حالة بضائع كیماویة   
وما أقره الفقھ من جواز إثب�ات حال�ة المنق�ول إذا    . )١(عرضة للتلف والتغییر مع طول الوقت   

  .)٢(كان قابًال للتلف مع مرور الوقت
  . رفع دعوى الخبرة إلثبات واقعة مستقبلة– ٣

 م�ن ق�انون   ١٤٥أقر القضاء الفرنس في أح�وال ن�ادرة إمكانی�ة اللج�وء إل�ى الم�ادة               
تح�دث ف�ي وق�ت ت�ال، ن�ذكر      المرافعات الفرنسي الجدید من أجل إقامة إثبات لوفائع مستقبلة        

من ذلك على سبیل المثال أن یعھ�د إل�ى المح�ضر مھم�ة القی�ام بإثب�ات حال�ة الزن�ا أو تحری�ر              
 Le tirage au، أو أن یعھ�د إلی�ھ بمراقب�ة س�حب قرع�ة الیان�صیب       )٣(معاین�ة لحال�ة الزن�ا   

sort d'ine loterie .)٤(  
م�ور الم�ستعجلة لطل�ب    ومن جانبھ فقد أقر الفقھ المصري ج�واز اللج�وء لقاض�ي األ    

وق�د أك�د الفق�ھ عل�ى أن ھ�ذا المنح�ى ال یج�ب أن یؤخ�ذ عل�ى             . )٥(إثبات حال�ة واقع�ة م�ستقبلة      
إطالقھ ذلك أن األصل أال یختص القضاء المستعجل بنظ�ر دع�وى إثب�ات حال�ة أم�ر م�ستقبل،             

عل والذي  إال إذا قام الدلیل المطمئن من ظاھر المستندات على وجود النزاع الحال القائم بالف             
  .یستوجب إثبات حالة األمر المستقبل

وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصریة في حكم لھا بصدد ندب خبیر لالنتقال 
إذا كان الحكم المطعون فیھ قد قضى "بصحبة المساھم إلى الشركة إلثبات وقائع معینة بأنھ   

المرك�ز الرئی�سي لل�شركة،    بندب خبیر تكون مأموریتھ االنتقال بصحبة أحد الم�ساھمین إل�ى        
وتحریر محضر یثبت فیھ إیداع الشركة أو عدم إیداعھا صورًا من تقریر مجلس اإلدارة ف�ي   
مركز الشركة وت�سلیمھا ص�ورًا من�ھ للم�ساھم، وتمكینھ�ا أو ع�دم تمكینھ�ا إی�اه م�ن االط�الع                   
ا عل��ى م��ستنداتھا ودفاترھ��ا ع��ن ال��سنة المالی��ة الماض��یة، وتكلی��ف الخبی��ر باص��طحاب ھ��ذ        

المساھم بوم انعقاد الجمعیة العمومیة للمساھمین وتحریر مح�ضر یثب�ت فی�ھ م�ا یج�ري ف�ي                   
ھذا االجتماع وما یدور فیھ من مناقشات بین األعضاء، ف�إن م�ا ق�ضى ب�ھ ف�ي ھ�ذا الحك�م ال           
یع��دو أن یك��ون إج��راًء وقتی��ًا ع��اجًال مقت��ضاه قی��ام الن��زاع األص��لي ب��ین الط��رفین مم��ا یملك��ھ  

  .)٦(مستعجلةقاضي األمور ال

                                                           

: م، منشور في ١٩٨٢ لسنة ١٨٠٧م م، الدعوى رق١٩٨٣ فبرایر ٢٠مستعجل مستأنف القاھرة، )  ١(
  .٧٦، المرجع السابق، ص..مصطفى ھرجة، المبادئ القضائیة . د
  .١١٤، ص٨٣محمد عبداللطیف، المرجع السابق، بند . د: انظر)  ٢(
 .١١١ .Bull. Civ., II, no ,١٩٨٥ juin ٢٥ ,.٢e Ch ,.Cass. Civ:  راجع)  ٣(
 .١٣٧ .Bull. Civ., II, no ,١٩٩٢ ٢e Ch avril ,.Cass. Civ: انظر)  ٤(
محمد .؛ د)١( ھامش ٣٣٩، ص١٨١محمد على راتب وآخرون، المرجع السابق، بند : راجع)  ٥(

حامد عكاز، . عزالدین الدناصوري و د.  وما بعدھا؛ د١١٨، ص٨٧عبداللطیف، المرجع السابق، بند 
نون اإلثبات، المرجع  وما بعدھا؛ التعلیق على قا١٧٣، المرجع السابق، ص..القضاء المستعجل

  . وما بعدھا٩٣٧السابق، ص
من بین الحاالت التي ال یجوز فیھا رفع : "٣٩٩سید حسن البغال، المرجع السابق، ص. د: وقارن   

دعوى إثبات الحالة طلب تعیین خبیر إلثبات حالة أمر مستقبل لم یقع بعد، وذلك ألنھ فضًال عن عدم 
 ینص على االلتجاء إلى اإلجراءات الوقتیة أو التحفظیة على سبیل توافر شرط االستعجال فإن القانون لم

  ".المشورة عن أمر لم یقع بعد
  .٦١٥، ص٥، مجموعة المكتب الفني، س١٩٥٤ مارس ١١نقض مدني، : راجع)  ٦(
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لثاني   لمبح 

لخب ع  صية    خص

إلثبا لقضا في    في ض  
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  املبحث الثاني

  خصوصية دعوى اخلربة يف ضوء دور القضاء يف اإلثبات

من أھم القواعد المقررة في مجال اإلثبات أنھ ال یجوز اللجوء للقضاء إلقام�ة دلی�ل          
وز اللجوء إلجراءات اإلثبات لتغطیة عجز المدین ع�ن  یتعلق بدعوى مستقبلة، كما أنھ ال یج   

، فھل تسري ھذه القواعد على طلب الخبرة ال�ذي یرف�ع ب�دعوى أص�لیة       )١(تقدیم أدلة اإلثبات  
 من قانون المرافعات الفرنسي الجدید ١٤٥إلى قاضي األمور المستعجلة استنادًا إلى المواد 

   من قانون اإلثبات المصري؟١٣٤ و ١٣٣و 
 وردت ف��ي الب��اب ال��سابع ١٤٥ة عل��ى ھ��ذا الت��ساؤل یمك��ن الق��ول أن الم��ادة  لإلجاب��

 L'administration) اإلثب����ات الق����ضائي(المخ����صص إلقام����ة ال����دلیل أم����ام الق����ضاء 
judiciaire de la pruve        وب�صفة خاص�ة الف�صل الث�اني الم�نظم إلج�راءات أو وس�ائل ،

خ�صوصیة لھ�ذه الم�ادة ع�ن القواع�د      اإلثبات، ولذلك فإن القول بوجود اس�تقالل أو ذاتی�ة أو           
الت��ي ت��نظم دور الق��ضاء ف��ي اإلثب��ات م��سألة تب��دو للوھل��ة األول��ى م��ن ال��صعب التم��سك أو        

  .االدعاء بھا
غی��ر أن الممارس��ة العملی��ة الت��ي ت��تم أم��ام الق��ضاء الفرن��سي تؤك��د بوض��وح ھ��ذا        

روط الت�ي یج�ب    من قانون المرافعات الجدید قد حددت الش١٤٥االستقالل، فإذا كانت المادة  
توافرھ��ا لك��ي ی��أمر قاض��ي األم��ور الم��ستعجلة ب��إجراء م��ن إج��راءات اإلثب��ات، ف��إن الق��ضاء   
الفرنسي قد أضاف عددًا من الضوابط التي تحكم تطبیق ھذه الشروط، وذلك على أساس أن          
ھذا النمط من اإلجراءات لھ ذاتیة وخصوصیة ویتمتع باستقالل عن القواعد التي تنظم دور              

  .)٢(في اإلثباتالقضاء 
 دع��وى الخب��رة تمث��ل اس��تثناًء عل��ى قاع��دة ع��دم اللج��وء للق��ضاء     :الم��سألة األول��ى

  .إلقامة دلیل یتعلق بدعوى مستقبلة
من أھم القواعد المقررة في مجال اإلثبات أنھ ال یجوز اللجوء للقضاء إلقام�ة دلی�ل          

صمھ ف��ي ال��دعوى یتعل��ق ب��دعوى م��ستقبلة، فاألص��ل أن یق��دم الم��دعي أدلت��ھ ویھ��دم أدل��ة خ�� 
وعل��ى ذل�ك ال یج��وز أن یطل��ب م��ن الق��ضاء إج��راء  . )٣(الموض�وعیة الت��ي یطال��ب فیھ��ا بحق��ھ 

تحقیق إلثبات دلیل أو ھدمھ إذا تعل�ق األم�ر بمنازع�ة م�ستقبلة، ألن وظیف�ة الق�ضاء الف�صل                
  .)٤(في المنازعات ولیس جمع األدلة للخصوم في مسائل لیست محل نزاع أمام القضاء

                                                           

  . من قانون المرافعات الفرنسي الجدید١٤٦راجع المادة )  ١(
 األطراف األخرى من حیث المبدأ على Acquiscementمن ذلك أنھ قضى بأن رضاء أو قبول )  ٢(

اللجوء إلى الخبرة الوقائیة، ال یعفي المحكمة من التحقق من توافر الشروط المنصوص علیھا في 
  : من قانون المرافعات الفرنسي الجدید، راجع في ذلك١٤٥المادة 

- Paris, ٢ mars ١٩٨٩, Gaz. Pal., ١٩٩٠, p.٥, note Renard. 
قانون المرافعات، دار النھضة العربیة، القاھرة، : ي راغب، مبادئ القضاء المدنيوجد. د: راجع)  ٣(
  .١٣٨، ص١٩٩٩، ٣ط
أحمد السید صاوي ، الوسیط في شرح . ؛ د١٣٣، ص٩٥رمزي سیف، مرجع سابق، بند . د: انظر)  ٤(

مسلم، مد أح. ؛ د٢١٦، ص١٠٦، بند ٢٠٠٠قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المھضة العربیة، 
  .٣٢٠، ص٢٩٩مرجع سابق، بند 
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لطلبات تتعارض مع وظیفة القضاء، ألن دور القاضي ینح�صر ف�ي ف�ض     فمثل ھذه ا  
المنازعات التي تثور فعًال، وال یتصور ذلك إال عندما یحصل االعتداء على الحق، فلیس من      

كما أن إجازة مث�ل ھ�ذا الن�وع    . )١(مھمتھ إذًا تقریر الحقوق أو تأكیدھا أو تھیئة الدلیل علیھا         
 ویضاعف بالتالي أعباء المحاكم ویفسح المجال للخ�صومات         من الدعاوى یزید عدد القضایا    

  .)٢(الكیدیة
القاعدة إذًا أنھ لیس من شأن القضاء مساعدة أصحاب الشأن عل�ى اس�تكمال األدل�ة           

 دون أن یك���ون ھن���اك - لمج���رد االس���تفادة منھ���ا م���ستقبالً –وجمعھ���ا وتحقیقھ���ا وإع���دادھا  
األدلة، خاص�ة وأن ھ�ذه األدل�ة ق�د ال ت�ستعمل          منازعات قائمة فعًال أمام المحاكم تخدمھا تلك        

  .)٣(على اإلطالق في أي نزاع فیما بعد
ومع ذل�ك فق�د تقت�ضي الم�صلحة اإلس�راع بالمحافظ�ة عل�ى دلی�ل ق�د یفی�د ف�ي ن�زاع                        

فالمدعي لھ مصلحة في االطمئن�ان عل�ى حقوق�ھ بالمحافظ�ة عل�ى              . )٤(مستقبل خشیة ضیاعھ  
لحكمة قبول الدعوى في ھذه الحالة حتى ال تضیع أدلة ومن ثم فمن ا. ما یتعلق بھا من أدلة

ب��دون م��سوغ، ف��ضًال عم��ا ینط��وي علی��ھ حف��ظ األدل��ة م��ن س��رعة الف��صل ف��ي ال��دعوى ح��ین  
ولذلك یجوز لصاحب المصلحة رف�ع دع�وى بطل�ب إج�راء        . یعرض أصل النزاع على القضاء    

لك�ل ھ�ذه األس�باب      . )٥(تحقیق إلثبات واقعة معینة، فیستفید في نزاع مستقبل بثبوت الواقع�ة          
فإن دعوى الخبرة تشكل استثناء تشریعیًا على قاعدة عدم جواز اللجوء للقضاء إلقامة دلیل 

  .یتعلق بدعوى مستقبلھ
إذا وجد " من قانون المرافعات الفرنسي الجدید إلى ذلك بقولھا ١٤٥وتشیر المادة   

یمكن أن یتوقف علیھا حل مبرر مشروع للمحافظة أو إلقامة، قبل أي دعوى، إثبات لوقائع           
ففي الواقع فإن المبرر ال یك�ون م�شروعًا إال إذا كان�ت الوق�ائع الت�ي یطل�ب إقام�ة               ...". نزاع

الدلیل علیھا من المحتمل أن یك�ون لھ�ا ت�أثیر عل�ى ح�ل ن�زاع، أي أن�ھ یج�ب أن تك�ون لھ�ذه                         
 الم�ستقبل  الوقائع صلة كافیة صحیحة حسب الظاھر بالنزاع الذي من المحتمل أن یرف�ع ف�ي    

وتطبیقًا لذلك فقد قضت الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة  . )٦(أمام قاضي الموضوع  

                                                           

  .٣٢١عبدالباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، مرجع سابق، ص. د: راجع)  ١(
، ١٩٤٠محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، القاھرة، بدون ناشر، . د: انظر)  ٢(

  .٣٣٦ص
  .٥١٥، ص٥٠٢، مرجع سابق، بند ...عاشور مبروك، الوسیط. د: راجع)  ٣(
: راجع في ذلك. كما قد تبدو المصلحة في اإلسراع بھدم دلیل المتناع االحتجاج بھ في نزاع مستقبل)  ٤(
ومن أمثلة ذلك جواز رفع دعوى . ٣٢٧عبدالباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، مرجع سابق، ص. د

 ٤٠لمادة  من قانون المرافعات الفرنسي الجدید وا٣١٦ -٣١٤ و ٣٠٢ -٣٠٠المواد (التزویر األصلیة 
 من ٩٦المادة (ودعوى سماع شاھد عندما تكون شھادتھ على النفي ) من قانون اإلثبات المصري

  ).قانون اإلثبات المصري
  .٢١٧، ص١٠٦، مرجع سابق، بند ...أحمد السید صاوي، الوسیط. د: انظر)  ٥(
  :راجع في ھذا المعنى)  ٦(

- BATUT A-M: Les mesures d'instruction, in futurum", art préc., p.٥. 
- FOULON M. : Quelques remarques d'un president de tribunal de grande 
instance sur l'article ١٤٥ du Nouveau code de procedure civil, in le juge 
entre deux millénaires, Mélanges offerts a Pierre Drai, dalloz,٢٠٠٠, p.٣٢٢. 
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 ال یستند إلى مبرر مشروع لطلب الخبرة بھدف إقام�ة        L'acquéreurبأن مكتسب الملكیة    
الدلیل على وج�ود عی�وب ف�ي الب�ضاعة، م�ادام أن ھ�ذه العی�وب، عل�ى افت�راض ثبوتھ�ا، ل�ن                          

  .)١(سمح لھ بأن یرفض الوفاء بالدین أو األداء الذي ینازع فیھتمكنھ أو ت
یج�وز  " من ق�انون اإلثب�ات الم�صري إل�ى ھ�ذه الم�سألة بقولھ�ا                 ١٣٣وتشیر المادة   

وعل�ى ذل�ك   ..". لمن یخ�شى ض�یاع مع�الم واقع�ة یحتم�ل أن ت�صبح مح�ل ن�زاع أم�ام الق�ضاء                   
دع�وى إثب�ات   (وى الخب�رة  یشترط في الواقعة الت�ي یمك�ن طل�ب إثباتھ�ا ع�ن طری�ق رف�ع دع�                  

قبل رفع أي دعوى حول الموضوع شرطًا جوھریًا یتمثل في احتمال أن ت�صبح ھ�ذه          ) الحالة
وبمعن��ى أدق أن تتعل��ق ھ��ذه الواقع��ة  . )٢(الواقع��ة اساس��ًا لن��زاع ف��ي الم��ستقبل أم��ام الق��ضاء  

ئع أو إذ ال یكفي وج�ود وق�ا  . )٣(بالدعوى المحتمل رفعھا في المستقبل أمام قاضي الموضوع    
أوصاف یخشى ضیاع معالمھا أو زوالھا بمضي الوقت، إذا كان ضیاع المع�الم أو زوال تل�ك     

ق أح�د، ب�ل یج�ب أن تك�ون تل�ك األوص�اف أو الوق�ائع بحی�ث یرت�ب               األوصاف ال یؤثر ف�ي ح�      
القانون علیھا أثرًا قانونیًا، سواء كان ھذا األثر لصالح محدثھا أو ض�ده أو ل�صالح أح�د م�ن          

  .)٤(الغیر أو ضده، بحیث یحتمل قیام نزاع بشأن ھذا األثر مستقبًال
 إذا كان یرغب في  وعلى ذلك یكون لرافع دعوى الخبرة مصلحة محققة في رفعھا،         

الحصول على دلیل یتق�دم ب�ھ لمحك�ة الموض�وع عن�د ط�رح الن�زاع أمامھ�ا بع�د ذل�ك، وكان�ت                         
ھناك خشیة من ضیاع ھذا الدلیل إذا التجأ المدعي لمحكمة الموضوع مباشرة، وذلك ب�سبب   

ف���دعوى الخب���رة تمث���ل ص���ورة خاص���ة م���ن ص���ور ال���دعاوى   . )٥(ب���طء إج���راءات التقاض���ي
ظمھ��ا الم��شرع، وترم��ي إل��ى المعاین��ة ك��إجراء وقت��ي قب��ل رف��ع ال��دعوى   الم��ستعجلة الت��ي ین

ونظرًا ألن األمر یتعلق بدعوى وقتیة . )٦(الموضوعیة التي تستخدم فیھ المعاینة كدلیل إثبات
مھمتھا مساعدة الدعوى الموضوعیة، فقد تطلب المشرع لقب�ول ال�دعوى أن تك�ون الواقع�ة      

  .)٧( للمنازعة الموضوعیة أمام القضاءمحل المعاینة مما یحتمل أن تصبح محًال

                                                           

)١ (  Cass. Com., ١٧ mars ١٩٨٧, Bull. Civ., IV, no. ٧٣. 
أحمد أبوالوفا، . ؛ د١٣٣، ص٩٦، المرجع السابق، بند ...رمزي یوسف، الوسیط. د: راجع)  ٢(

  .٣٤٩، ص٢٩٤المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند 
  .١٠١محمد كمال عبدالعزیز، المرجع السابق، ص. انظر د)  ٣(
وقد أكد . ٣٢٠، ص٣٣٢قس، أصول اإلثبات وإجراءاتھ، المرجع السابق، بند سلیمان مر. د: انظر)  ٤(

المؤلف على ذلك بمثال مفاده أنھ إذا أقام المالك بناء أو ھدم جدار أو غرس أشجارًا أو قلع غراسًا داخل 
حدود ملكھ وبعیدًا عن ملك الجیران، فلیس ألحد من الجیران أو غیرھم أن یطلب إثبات حالة ذلك 

 أصلیة، طالما أن ھذه األعمال ال ترتب حقوقًا ألي منھم قبل المالك وال یحتمل أن تكون في بدعوى
أما إذا أحدث المالك حفریات على . المستقبل أساسًا لدعوى موضوعیة من أحدھم ضد المالك أو العكس

بًال، فإن حدود ملكھ یحتمل أن تسبب أضرارًا لجاره قد تقتضي رجوع ھذا األخیر علیھ بالتعویض مستق
ھذه الحفریات یتوافر فیھا شروط قبول دعوى إثبات الحالة بصفة أصلیة، ألنھ یخشى زوال معالمھا 

. بردمھا وألن إحداثھا قد تترتب علیھ األضرار المحتملة فیكون أساسًا لدعوى التعویض مستقبًال 
  .٣٩٩ -٣٩٨، المرجع السابق، ص...سید حسن البغال، المطول. د: وراجع أیضًا

، ١٨١محمد على راتب، وآخرون، قضاء األمور المستعجلة، المرجع السابق، بند : راجع)  ٥(
  .٣٤٠ص

  .٥٦١، ص٣٠٧، المرجع السابق، بند ...فتحي والي، الوسیط. د: انظر)  ٦(
  . اإلشارة السابقة) ٧(
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وفي ھذا اإلطار فإن التساؤل الذي یفرض نفسھ ھو معرفة م�ا إذا ك�ان م�ن الممك�ن      
طلب الخبرة الوقائی�ة بھ�دف وحی�د یتمث�ل ف�ي تق�دیر ف�رص نج�اح طل�ب أو دع�وى محتمل�ة؟                

عت ح�دًا  أجابت الدائرة المدنیة األولى لمحكم�ة ال�نقض الفرن�سیة عل�ى ذل�ك باإلیج�اب، ووض�               
للتردد المثار حول ھذه المسألة، حیث أجازت اللجوء إلى فحص مق�ارن لعین�ات ال�دم، وذل�ك                

  .)١(من أجل زیادة فرص نجاح دعوى إنكار النسب
 دع��وى الخب��رة تمث��ل اس��تثناًء عل��ى قاع��دة ع��دم اللج��وء للق��ضاء     :الم��سألة الثانی��ة

  .لتغطیة عجز الخصم عن تقدیم أدلة اإلثبات
 من قانون المرافعات الفرنسي الجدید، ال یجوز األمر بإجراء م�ن          ١٤٦وفقًا للمادة   

إج��راءات اإلثب��ات ح��ول واقع��ة م��ا إذا ك��ان الخ��صم ال��ذي یتم��سك بھ��ا ال یح��وز عل��ى أدل��ة أو  
عناصر كافیة إلثباتھا، كما ال یجوز في أیة حالة األمر بإجراء من إجراءات التحقیق اإلثبات   

  .)٢(قدیم أدلة اإلثباتوذلك بھدف تغطیة عجز الخصم عن ت
والسؤال الذي یفرض نفسھ ھو م�دى تواف�ق أو تناس�ق القاع�دة المن�صوص علیھ�ا                  

 التي تعطي بدقة ١٤٥ من قانون المرافعات الفرنسي الجدید مع نص المادة ١٤٦في المادة 
  .للخصم المجرد من األدلة الوسیلة إلعداد وتكوین ھذه األدلة

 ١٤٥ین أال یك��ون م��ن ش��أن االس��تناد إل��ى الم��ادة  ، یتع��)٣( Jeantinوفق��ًا لألس��تاذ 
فإذا كان المدعي ال یح�وز أدل�ة كافی�ة إلثب�ات الوق�ائع الت�ي یح�تج             . ١٤٦مخالفة نص المادة    

 تك�ون مغلق�ة ف�ي    ١٤٥بھا، ف�إن إج�راءات اإلثب�ات الت�ي یمك�ن أن تتخ�ذ اس�تنادًا إل�ى الم�ادة                
 ال تتمث�ل وظیفتھ�ا ف�ي إزال�ة أو     ١٤٥مواجھتھ، وعلى ذلك فوفق�ًا لھ�ذا الت�صور ف�إن الم�ادة            

وفي ھذا االتجاه ذھبت محكمة استئناف باریس . التخفیف من عجز المدعي عن إقامة الدلیل
التحقیق��ات المطلوب��ة ال یك��ون الھ��دف " م إل��ى أن ١٩٧٩ ین��ایر ١٠ف��ي حكمھ��ا ال��صادر ف��ي 

  .)٤("منھا التخفیف أو إزالة عجز المستأنفین
 م�ن   ١٤٦د اس�تقر عل�ى ع�دم انطب�اق ن�ص الم�ادة              غیر أن أغل�ب الفق�ھ الفرن�سي ق�         

قانون المرافعات المدنی�ة الفرن�سي الجدی�د عن�دما یق�دم إل�ى القاض�ي طلب�ًا اس�تنادًا إل�ى ن�ص                   
                                                           

  :راجع)  ١(
- Cass. Civ., ١er Ch., ٤ mai ١٩٩٤, Bull. Civ., I, no. ١٥٩- D., ١٩٩٤, 
p.٥٤٥, note Massip-RTD Civ., ١٩٩٤, p.٥٧٥, obs. Hauser. 

  : من قانون المرافعات الفرنسي الجدید على أن١٤٦تنص المادة )  ٢(
" Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si 
la partie qui l'allégue ne dispose pas d'éléments suffisansts pour le 
prouver. 
 En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en 
vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la 
prevue". 

  :راجع في ذلك)  ٣(
- JEANTIN M. Les mesures d'instruction in futurum, D., ١٩٨٠, chron., p.٢١٠, 
no. ٢٧. 

   :انظر)  ٤(
- Paris, ١٠ janvier ١٩٧٩, cite par FISCHER N. et AUDREY J. , L'article ١٤٥ du 
nouveau code de procedure civil…, art préc., p.٧. 
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نذكر . وما ذھب إلیھ الفقھ كان تحت تأثیر األحكام القضائیة. )١( من ذات القانون١٤٥المادة 
 م�ایو  ٧ ال�دائرة المختلط�ة ف�ي        من ذل�ك أن محكم�ة ال�نقض ق�ضت ف�ي األحك�ام ال�صادرة م�ن                 

 م�ن ق�انون المرافع�ات المدنی�ة الجدی�د، المتعلق�ة ب��إجراءات       ١٤٦ن�ص الم�ادة   " ب�أن  ١٩٨٢
التحقیق الت�ي ی�تم األم�ر بھ�ا أثن�اء نظ�ر ال�دعوى، ال تنطب�ق عن�دما یق�دم أم�ام القاض�ي طلب�ًا                        

  .)٢(" من نفس القانون١٤٥استنادًا إلى المـادة 
ضي األمور المستعجلة بإثبات الوقائع التي یتوقف علیھ�ا       وعلى ذلك فحینما یأمر قا    

حل نزاع فیما بعد، فال یكون لھ ھ�دف أخ�ر س�وى أن یتجن�ب عج�ز الم�دعي ع�ن تق�دیم أدل�ة                  
وبمعنى آخر فإن . )٣(اإلثبات في المستقبل أمام المحكمة المحتمل أن یرفع أمامھا ھذا النزاع      

م م�صلحة ف�ي محاول�ة الح�صول عل�ى ھ�ذه           المتقاضین المجرمین من أدل�ة اإلثب�ات یك�ون لھ�          
 قب�ل  ١٤٥األدلة عن طریق اللجوء إلى قاضي األمور الم�ستعجلة، اس�تنادًا إل�ى ن�ص الم�ادة         

أن یتم رفع أي دعوى حول الموضوع، حیث یكون من ال�صعب االس�تفادة م�ن نف�س المی�زة                     
  .)٤(أثناء نظر الدعوى

لق��ول أن��ھ إذا كان��ت دع��وى  وإذا أثرن��ا ذات الم��سألة ف��ي الق��انون الم��صري، یمك��ن ا  
إثبات الحالة تقوم على وجود مصلحة محتملة لرافع الدعوى تتمثل في احتمال وج�ود ن�زاع                

 كم�ا ی�ذھب رأي ف�ي    –حول الموض�وع ف�ي الم�ستقبل، ف�إن الن�زاع ف�ي ھ�ذه ال�دعوى یتعل�ق           
م�ن   بالدلیل نفسھ، وعلى ذلك فإذا كانت المصلحة في ھذه الدعوى تبدو احتمالیة               – )٥(الفقھ

الناحیة الموضوعیة، فال مناص من أن لرافع الدعوى مصلحة محققة ومؤكدة في الح�صول      
عل��ى ال��دلیل، أو ف��ي االطمئن��ان س��لفًا إل��ى وج��وده أو ع��دم وج��وده، ألن ال��دعوى الت��ي ترف��ع  
ب��شأن ال��دلیل إنم��ا ی��راد منھ��ا التأك��د م��ن ت��وافر عناص��ر اإلقن��اع الالزم��ة لإلثب��ات عن��د قی��ام      

  .المنازعة

                                                           

  : انظر)١(
- CADIET L., Droit judiciaire privé,Litec,٢٠٠٠., no. ١١٩٦. 
- FISCHER N. et AUDREY J., L'article ١٤٥ du nouveau…, art. Préc., p.٨. 
- BATUT A- M., Les mesures d'instruction "in futurum", art. Préc., p.٦. 
- FOULON M., Quelques remarques d'un president…, art, préc., p.٣١٣.  

  :راجع في ذلك)  ٢(
- Cass. Ch., Mixte, ٧ mai ١٩٨٢, Bull. Civ., no ٢- D., ١٩٨٢, p.٥٤١, concl. 
Cabannes- Gaz. Pal., ٢ ,١٩٨٢, p.٥٧١, note viatte-RTD Civ., ١٩٨٢, p. ١٩٨٢, p. 
٧٨٦, obs. R. Perrot- RTD Civ., ١٩٨٣, p.١٨٥, obs. J.Normand-JCP, ١٩٨٢, IV, 
p.٢٤٧-RTD Com., ١٩٨٢, p. ٥٤٢, obs. Bénabent et Dubarry. 

  :انظر)  ٣(
- Cass. Civ., ٢e Ch., ١er juin ١٩٩٢, Bull. Civ., II, no. ١٦٠. 
- Cass. Civ., ٢e Ch., ٢٦ octobre ١٩٩٤, Bull. Civ., II, no. ٢٠٦- D., 
١٩٩٤, IR, p.٢٥٧. 
- Cass. Civ., ٢e Ch., ١٧ mars ١٩٨٢, Bull. Civ., II, no. ٤٧. 

  :راجع)  ٤(
- FISCHER N. et AUDREY J., L'article ١٤٥ du nouveau, art. 
Préc., p.٨. 

  .٣٢٨ئ المرافعات، المرجع السابق، صعبدالباسط جمیعي، مباد. د: انظر)  ٥(
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 باعتبارھ��ا م��ن دع��اوى األدل��ة الت��ي ی��راد بھ��ا   –ل��ك ف��دعوى إثب��ات الحال��ة  وعل��ى ذ
 ال تعدو أن تكون إال استعماًال لحق اإلثب�ات ال�ذي   –الحصول على الدلیل أو إعداده أو حفظھ    

فتستند ھذه الدعوى إذًا إل�ى ح�ق ق�ائم ھ�و        . )١(یعتبر فرعًا من حق االدعاء ونتیجة الزمة لھ       
نظر عن الحق الموض�وعي ال�ذي ین�صرف إلی�ھ ال�دلیل، وأن ھ�ذا        الحق في اإلثبات بصرف ال    

الحق ینشئ لصاحبھ مصلحة قائمة وحالة في رف�ع دع�وى للح�صول عل�ى ال�دلیل أو لحفظ�ھ                     
  .)٢(متى قامت الخشیة من ضیاعھ وزوالھ

                                                           

  .٣٢٩عبدالباسط جمیعي، المرجع السابق، ص. د: راجع)  ١(
  .٣٣٠عبدالباسط جمیعي، المرجع السابق، ص. د: انظر)  ٢(
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 لخاتمة

= =  = = =  
بعد دراستنا لدعوى الخبرة التى ترفع بصفة أصلیة أمام قاض�ى األم�ور الم�ستعجلة             

  :یمكن استخالص النتائج التالیة 
الغایة أو الھدف المثالي م�ن دع�وى الخب�رة یتمث�ل ف�ي الحف�اظ أو إثب�ات وق�ائع                   -١

وھذا ما یشیر إلى وجود موقف . یمكن أن یتوقف علیھا حل نزاع في المستقبل     
تنازعي مفاده وجود خالف بسیط أو بوادر خالف وقت رفع دعوى الخبرة ینذر 

  . المستقبلباحتمال وجود نزاع في
یج��ب أن تت��سم الواقع��ة الت��ي یمك��ن إثباتھ��ا ب��دعوى الخب��رة بخ��صائص معینی��ة     -٢

  :تتمثل في
  .احتمال أن تكون ھذه الواقعة محل نزاع أمام القضاء  - أ

أن تكون ھذه الواقعة جائزة قانونًا، أي یشترط مراعاة مصلحة الم�دعى علی�ھ،                - ب
ومن ثم فیجب أال . مفیجب أن نأخذ في االعتبار المصالح المشروعة لھذا الخص

یترت�ب عل�ى دع�وى الخب�رة أي م��ساس ب�سریة األعم�ال أو بالحی�اة الخاص��ة أو        
 .إخالل بااللتزام باحترام سر المھنة

 أن تك��ون ھ��ذه الواقع��ة متغی��رة المع��الم، أي أن تك��ون قابل��ة للتغیی��ر زی��ادة أو        -ج
و بفع�ل الغی�ر أو   نقصانًا من وقت آلخ�ر، أو تك�ون عرض�ة لل�زوال بفع�ل ال�زمن أو الطبیع�ة أ                

بفعل الخصم نفسھ، أو یخشى أن تضیع كل أو بعض آثارھا لحین ع�رض أص�ل الن�زاع أم�ام                  
 .القضاء

تشكل دعوى الخبرة اس�تثناًء ت�شریعیًا عل�ى قاع�دة ع�دم ج�واز اللج�وء للق�ضاء             -٣
إلقامة دلیل یتعلق بدعوى مستقبلة، فاألصل أنھ ال یجوز أن یطلب م�ن الق�ضاء          

دلی��ل أو ھدم��ھ إذا تعل��ق األم��ر بمنازع��ة م��ستقبلة، ألن    إج��راء تحقی��ق إلثب��ات  
وظیفة القضاء تتمثل في الفصل في المنازعات ولیس جمع األدلة للخصوم ف�ي             
مسائل لیست محل نزاع، ومع ذل�ك فق�د تقت�ضي الم�صلحة اإلس�راع بالمحافظ�ة               

ومن ث�م فم�ن الحكم�ة قب�ول     . على دلیل قد یفید في نزاع مستقبل حشیة ضیاعھ  
ف�ضًال عم�ا ینط�وي      . ي ھذه الحال�ة حت�ى ال ت�ضیع أدل�ة ب�دون م�سوغ              الدعوى ف 

علیھ حفظ األدلة من سرعة الفصل في الدعوى حینما یعرض أصل النزاع على 
 .القضاء

تمث��ل دع��وى الخب��رة اس��تثناًء عل��ى قاع��دة ع��دم ج��واز اللج��وء للق��ضاء لتغطی��ة    -٤
م��ن  ١٤٦عج��ز الخ��صم ع��ن تق��دیم أدل��ة اإلثب��ات المن��صوص علی��ھ ف��ي الم��ادة   

فق�د اس�تقر الفق�ھ والق�ضاء الفرن�سیین عل�ى            . قانون المرافعات الفرنسي الجدید   
عدم انطباق ھذا النص في حالة اللجوء لقاضي األمور المستعجلة لرفع دع�وى     

  .الخبرة الوقائیة
أما في القانون الم�صري، ف�یمكن الق�ول إن الن�زاع ف�ي دع�وى إثب�ات الحال�ة یتعل�ق               

مصلحة في ھذه الدعوى تبدو احتمالیة من الناحی�ة الموض�وعیة،           فإذا كانت ال  . بالدلیل نفسھ 
فال مناص من أن لرافع الدعوى مصلحة محقق�ة ومؤك�دة ف�ي الح�صول عل�ى ال�دلیل، أو ف�ي         
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االطمئنان سلفًا إلى وجوده أو عدم وجوده، ألن ال�دعوى الت�ي ترف�ع ب�شأن ال�دلیل إنم�ا ی�راد         
  . لإلثبات عند قیام المنازعة الموضوعیةمنھا التأكد من توافر عناصر اإلقناع الالزمة
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جع لم   قائمة 

  :باللغة العربیة: أوًال 
 المراجع العامة:  

، ١أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، ط. د )١
١٩٧٨. 

أحمد السید صاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة . د )٢
 .٢٠٠٠ة، والتجاریة، دار المھضة العربی

التنظیم القضائي واإلجراءات واألحكام : أحمد مسلم، أصول المرافعات. د )٣
 .١٩٧٧في المواد المدنیة والتجاریة والشخصیة ، دار الفكر العربي، 

: رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة . د )٤
 ، دار النھضة ١٩٦٨ لسنة ٢٥ ورقم ١٣قانوني المرافعات والثبات الجدیدین رقم 

 .١٩٦٩-١٩٦٨، ٨العربیة، ط
، دار ٢سلیمان مرقس، أصول اإلثبات وإجراءاتھ في المواد المدنیة ، ج. د )٥

 .١٩٩١، ٤الجیل للطباعة، ط
قوانین المرافعات ( عاشور مبروك، الوسیط في قانون القضاء المصري . د )٦

، ٢الجالء، المنصورة، طدراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة ، الكتاب األول ، مكتبة ): 
٢٠٠١. 

 .١٩٨٠عبدالباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، . د )٧
عبدالرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، . د )٨

منشأة المعارف باإلسكندریة، طبعة )  آثار االلتزام–اإلثبات (نظریة االلتزام بوجھ عام 
 .م٢٠٠٤نادي القضاة، 

قانون المرافعات : فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني . د )٩
 .٢٠٠١المدنیة والتجاریة وأھم التشریعات المكملة لھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، القاھرة، بدون ناشر، . د )١٠
١٩٤٠. 

ت في ضوء القضاء والفقھ، محمد كمال عبدالعزیز، تقنین المرافعا. د )١١
 .١٩٩٥، ٣، دار الطباعة الحدیثة ، ط)الدعوة األحكام ، طرق الطعن(١ج

محمد محمود إبراھیم، الوجیز في المرافعات، دار الفكر العربي، . د )١٢
 .١٩٨١القاھرة،، 
نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، . د )١٣

 .١٩٩٩شر، االسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للن
قانون المرافعات، دار النھضة : وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني. د )١٤

 .١٩٩٩، ٣العربیة، القاھرة، ط
  المؤلفات الخاصة: 

خمیس إسماعیل، موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ وإشكاالتھ مع .د )١
دولة، المجلد األول، دار األحكام الحدیثة والصیغ القانونیة أمام القضاءالعادي ومجلس ال

 .١٩٩١-١٩٩٠، ١الطباعة الحدیثة، ط
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سید حسن البغال، المطول في شرح الصیغ القانونیة للدعاوي واألوراق . د )٢
 .١٩٩١، عالم الكتب، القاھرة، )االثبات(تشریع ، فقھ، قضاء، المجلد الثاني : القضائیة 

في : قضاء التنفیذعز الدین الدناصوري و حامد عكاز، القضاء المستعجل و. د )٣
 .١٩٩٢، طبعة نادي القضاة، ٣ضوء الفقھ والقضاء، ط

عز الدین الدناصوري، ود حامد عكاز، التعلیق على قانون اإلثبات، مركز الدلتا . د )٤
 .، بدون ذكر سنة النشر٧للطباعة ، ط

، ٤محمد عبداللطیف، القضاء المستعجل، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط. د )٥
١٩٧٧. 

 على راتب، محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب، قضاء األمور محمد. د )٦
 .١٩٨٥، ٧المستعجلة، الجزء األول ، عالم الكتب، القاھرة، ط

قاضي األمور المستعجلة، دار ): فتحي جابر العقیلي: إعداد(محمد على رشدي . د )٧
 .م١٩٩٨الفكر العربي، القاھرة، 

قضاء المستعجل ومنازعات التنفیذ، مصطفى ھرجة، المبادئ القضائیة في ال. د )٨
 .١٩٨٤بدون ناشر، 
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  :باللغة الفرنسیة: ثانیًا
 المراجع العامة:  

١) CADIET L., Droit judiciaire privé,Litec,٢٠٠٠. 
٢) GUINCHARD S.: Mégacode: Nouveau Code de 
procedure civile”, dalloz,١٥٤ ,.١٩٩٩, no. ٠٠٨, (b).  

  
 المقاالت والتعلیقات:  

١) BATUT A-M: Les mesures d'instruction, "in 
futurum",:http://www.courdecassation.fr/rapport/rapport٩٩/etudes
&doc/Batut٠٤.htm. 
٢) Fischer N. et Audrey J. : L'article ١٤٥ du nouveau Code 
de procedure civil ou les mesures d'instruction “in futurum”, 
Séminaire de contentieux des affaires, DEA droit des affaires de 
Strasbourg, ٢٨ janvier ٢٠٠٥: 
http://www.sites.estvideo.net/fdm/doc/conten/٢٠٠٤٢٠٠٥/futurum.
doc.. 
٣) FOULON M. : Quelques remarques d'un president de 
tribunal de grande instance sur l'article ١٤٥ du Nouveau code de 
procedure civil, in le juge entre deux millénaires, Mélanges 
offerts a Pierre Drai, dalloz,٢٠٠٠. 
٤) JEANTIN M. Les mesures d'instruction in futurum, D., 
١٩٨٠, chron. 
٥) Perrotr. : obs sous cass. Civ., ٢e Ch. ١٤ mars ١٩٨٤, 
RTD Civ., ١٩٨٤. 

 
 

 




