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صديق المحكمة
L'AMICUS CURIAE 

املدنية  للخ�صومة  املتطرفة  الفردية  النزعة  وتال�صي  القانوين  الفكر  تقدم  مع 
والنظر اإليها على  اأنها تخ�س ال�صالح العام باعتبار اأن النزاع املدين يعك�س اخللل القائم 
حدوث  اإىل  ي��وؤدي  ما  االجتماعي،  وال�صالم  لال�صتقرار  تهديدا  يعد  ال��ذي  املجتمع   يف 
ا�صطراب يف املجتمع، يكون تداعياته وعواقبه وخيمة، تغري مفهوم دور  القا�صي يف 
الدعوي املدنية -نتيجة لذلك – وتطور بحيث مل يعد �صلبيا قا�صرا على  ترجيح كفة اأحد 
اأطرافها  واأ�صبح له دوًرا اإيجابًيا يهدف اإىل التو�صل اإىل ك�صف حقيقة االأمر يف الدعوي 

بحثا عن احلقيقة املو�صوعية فيها.
اخل�صومة  يف  القا�صي   دور  تطور  يف  اأ�صهمت  متعددة  عوامل  هناك  اأن  وال�صك 
املدنية من دور �صلبي اإىل دور فاعل ن�صط وايجابي يبحث عن احلقيقة بنف�صه، وتتمثل 

هذه العوامل اأو االأ�صباب يف 3 اأمور اأ�صا�صية: 
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أواًل: تغير مفهوم حياد القاضي وتطوره:
فل��م يع��د دور القا�ضي –كما كان من قب��ل- متلقيا للأدلة التي 

يقدمه��ا اخل�ض��وم لإثب��ات حقوقه��م، دون اأدين تدخل م��ن جانبه، 

خمتزل مهمته يف تقدير هذه الأدلة طبقا للقيم التي حددها القانون 

ل��كل دليل، ف��اإذا راأي الدلي��ل ناق�ض��ا اأو مبهما فلي�س ل��ه اأن يطلب 

اإكماله اأو تو�ضيحه، بل يجب على ه اأن ياأخذه كما هو  بحالته  كما  

 فلي�س له م�ض��اركة ايجابي��ة يف الدعوي، واإمنا 
)1(

قدم��ه اخل�ض��وم

دور رقابي حم�س، دون اأدين �ضلطة يف التقدير اأو امل�ضاركة يف بحث 

وتق�ضي احلقيقة. 

فلق��د تط��ور مفه��وم حي��اد القا�ض��ي نتيج��ة تغ��ر النظ��رة 

للخ�ض��ومة املدني��ة  باعتبارها تهدد ا�ض��تقرار املجتم��ع وتوازنه، 

فكان لبد من اأجل اإعادة التوازن، ولتحقيق ال�ض��تقرار يف املراكز 

القانونية، اأن ُيخول القا�ض��ي �ض��لطات ومكنات تعينه على  القيام 

به��ذا الدور، ولذل��ك اجتهت الت�ض��ريعات على  اخت��لف مذاهبها، 

للعمل على  منح القا�ض��ي دوًرا فعاًل ون�ض��ًطا  يف الدعوي املدنية، 

ي�ضارك فيها ويعمل فكره وتقديره لكي ي�ضل للحقيقة املو�ضوعية.

ثاني��ًا: التط��ور العلم��ي والتكنولوجي الحديث 
"الثورة العلمية":.

اإن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي �ض��هده القرن الع�ضرون 

خا�ض��ة يف الن�ض��ف الث��اين من��ه اأح��دث ث��ورة كب��رة يف جم��ال 

الت�ض��الت وتب��ادل املعلومات، اإذ بف�ض��له اأ�ض��بح الع��امل قرية 

�ض��غرة تت�ض��ابك فيها العلقات، وتربم بف�ض��لها ال�ضفقات، دون 

اأن ي��رى اأطرافها بع�ض��هم البع���س، وقد بداأت ثورة الت�ض��الت 

، اإىل اأن و�ضلت اإىل الثورة العلمية احلقيقية 
)2(

بالتلك�س، والفاك�س

املتج�ضدة يف النرتنت.

وكذلك الث��ورة الطبية الهائلة يف جم��ال العلوم الطبية، حيث 

كان اإثب��ات الن�ض��ب اأو نفي��ه يتم ع��ن طريق مقارنة ف�ض��ائل الدم، 

وهذه الطريقة واإن كانت جتزم يف نفي رابطة البنوة اأو الأبوة اإل 

اأنه��ا كانت ل تقطع يف اإثب��ات العك�س، واإمنا نتائجها كانت حمتملة 

، ولكن يف ظل الطرق احلديثة املتمثلة يف ب�ض��مات 
)3(

احلدوث فقط

اجلين��ات Empreintegénétique اأ�ض��بح م��ن ال�ض��عب 

الت�ض��كك يف نتائجها ملا متتاز به من دقة بالغة وتعطى نتائج �ض��به 

.
)4(

موؤكدة

وكذل��ك يف جمال العلق��ات التجاري��ة والبنكية )امل�ض��رفية( 

وظه��ور و�ض��ائل حديث��ة يف التعامل،مث��ل بطاق��ات ال�ض��رف الآيل 

)5(
وغرها من و�ضائل العلم احلديث.

ه��ذا التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي مب��ا اأحدثه م��ن طفرة يف 

كافة علوم احلياة وجوانبها ب�ضفة عامة، واملجال القانوين ب�ضفة 

خا�ض��ة مل ي�ضادفه تطور ت�ض��ريعي كبر، يواكب وي�ضتوعب هذه 

الثورة العلمية الهائلة، واإن كانت قد �ض��درت بع�س الت�ض��ريعات 

مه��دت الطري��ق، وفتحت الأب��واب، نح��و اإمكانية ا�ض��تيعاب هذه 

)6(
الو�ضيلة احلديثة م�ضتقبًل يف جمال الإثبات الق�ضائي.

وب�ض��بب ه��ذا الق�ض��ور الت�ض��ريعي يف تبن��ى ه��ذه الو�ض��ائل 

احلديثة يف جمال الإثبات الق�ض��ائي، اجته��ت الأنظار نحو العمل 

عل��ى زيادة فاعلية دور القا�ض��ي يف الدعوى املدني��ة والعمل على 

تو�ض��يعه وذلك باإعطائه رخ�ضاً وتخويله �ضلطات ميكن من خللها 

اإعمال تقديره اإزاء هذه الو�ض��ائل احلديث��ة يف الإثبات، واتخاذها 

كقرائ��ن لإثب��ات اأو نف��ى الواقع��ة املعرو�ض��ة عليه ، ول �ض��ك اأن 

تخويل القا�ض��ي تلك املكنة يرجع ملا يتمتع به فطنة وذكاء، ف�ضًل 

عن خربته الق�ض��ائية وكذل��ك، خرباته العامة يف �ض��ئون احلياة، 

)7(
باعتباره كائناً اجتماعياً يعي�س يف املجتمع ويتعاي�س معه.

ثالثًا: االتفاقيات الدولية في المجال القانوني:
اإن ت�ض��ابك العلقات الدولية اأ�ضبح �ضرورة ملحة لعتبارات 

امل�ض��الح املتبادل��ة، الت��ي اأوجب��ت تقارباً بني ال�ض��عوب بع�ض��ها 

البع���س بالدخ��ول يف علقات ومعاه��دات دولية، ثنائي��ة كانت اأم 

جماعية.

احلرب��ي  املج��ال  عل��ى  قا�ض��رة  تع��د  مل  التفاقي��ات  ه��ذه 

والقت�ضادي، بل امتدت اإىل النطاق الثقايف والقانوين، بف�ضل ثورة 

املعلوم��ات والت�ض��الت، الت��ي حدث��ت ومازالت م�ض��تمرة حتى 

يومنا هذا.

والتفاقي��ات القانوني��ة لي�ض��ت منح�ض��رة يف جم��ال تنفي��ذ 

الأح��كام الأجنبي��ة اأو ت�ض��ليم املجرم��ني، ولكنه��ا ت�ض��مل تب��ادل 

املعلوم��ات القانوني��ة م��ن قواعد ت�ض��ريعية، وتف�ض��رات فقهية، 

واأحكام ق�ض��ائية، فاأ�ض��بح من الي�ض��ر الآن اطلع القا�ض��ي على 

قوانني دول اأخرى، واأية معلومات قانونية يريد ال�ضتف�ضار عنها، 

بحيث ي�ضعب القول باأن هناك قانوناً اأجنبياً غر معروف يف البلد 

الت��ي تنظ��ر فيه��ا الدع��وى، اإل اإذا كان ه��ذا القانون تابع��اً لدولة 

منعزلة دولياً منكبه على نف�ض��ها غر متداخلة يف علقات مع باقي 

دول الع��امل – اإذ هذا م��ن النادر وقوعه حاليا- اإذ اأ�ض��بح العامل 

الآن قرية �ضغرة، بف�ضل �ضهولة الت�ضالت كنتيجة مرتتبة على 

الثورة امل�ضتمرة يف جمال املعلومات.

ه��ذا التط��ور كان ل��ه انعكا���س دون �ض��ك على مرك��ز القانون 

الأجنبي اأمام القا�ضي الوطني، يف حالة اإثارة نزاع �ضيطبق ب�ضاأنه 

قان��ون اأجنب��ي، مت حتديده عن طريق قاعدة الإ�ض��ناد التي حتكم 

تنازع القوانني، اإذ اختلف الدور الذي يقوم به القا�ض��ي �ض��واء يف 

تطبيق القانون الأجنبي، اأو البحث عنه، اأو تف�ضره وتكييفه.

ه��ذه العوام��ل ال�ض��ابقة اأ�ض��همت يف تط��ور دور القا�ض��ي يف 

اخل�ض��ومة املدنية، بحيث اأ�ض��بح ل��ه دور فعال ون�ض��ط يف اإدارة 

الدعوى، وتوجيهها وتي�ضرها وكذلك يف جمال اإثباتها.

وه��ذا الدور اجلديد للقا�ض��ي يف اخل�ض��ومة املدني��ة تتفاوت 
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فعاليته، وتتباين قوته، بح�ضب املرحلة التي متر بها اخل�ضومة.

وتطبيق��اً لهذا الدور اجلديد املتنامي للقا�ض��ي يف اخل�ض��ومة 

املدنية خولت ن�ضو�س الت�ضريع الفرن�ضي القا�ضي احلق يف دعوة 

كل �ضخ�س يرى �ضماعه مفيدًا يف اإظهار احلقيقة.

ومن ثم ميكن للقا�ض��ي ال�ض��تعانة باأي �ضخ�س للح�ضول منه 

على معلومات يرى اأنها �ضرورية لتنوير عقيدته للف�ضل يف النزاع 

املطروح عليه، وتطبيقاً لهذا الن�س الت�ضريعي، وانعكا�ضاً للمفهوم 

احلدي��ث لدور القا�ض��ي امل��دين يف مرحل��ة الإثب��ات، قامت حمكمة 

النق�س الفرن�ض��ية بدعوة �ضخ�ض��ية ذات مكانة رفيعة يف املجتمع 

لت�ضتو�ض��ح منه��ا بع�س الأم��ور املتعلق��ة بالواقعة حم��ل الطعن 

املعرو�س عليها، ودعت هذه ال�ضخ�ضية ب�ضفتها �ضديق املحكمة. 

فم��ا مفهوم �ض��ديق املحكمة وم��ا اأوجه التميي��ز عن غره من 

املفاهيم الأخرى؟ 

وما اجل��ذور التاريخية له��ذا التطبيق الق�ض��ائي؟ وما حدود 

املهم��ة املوكول��ة اإليه؟ وما احلجية التي يتمي��ز بها راأيه وقوته يف 

الإثبات؟ وهذا ما نتناوله من خلل املبحثني التاليني:

املحكمة. �ضديق  مفهوم  الأول:   •• املبحث 
القان��ون  يف  املحكم��ة  �ض��ديق  الثاين:  تطبيق��ات  •• املبحث 

الفرن�ضي والقيمة القانونية لراأيه.

المبحث األول
مفهوم صديق المحكمة

قبل التطرق ملفهوم �ض��ديق املحكمة لبد من التعر�س لبع�س 

اأع��وان الق�ض��اة الذين ق��د تت�ض��ابه مهامهم ظاهرياً مبهام �ض��ديق 

املحكمة:

أوال: تمييز أعوان القضاء من الفنيين عن صديق المحكمة:

يف ظ��ل التط��ور العلمي الهائل يف كافة جم��الت احلياة وتعدد 

�ض��ور املعام��لت وتعقد اأ�ض��كالها خا�ض��ة يف �ض��وء التكنولوجيا 

املتطورة، اأ�ضحى من ال�ضعب على الق�ضاء الف�ضل يف هذه امل�ضائل 

دون الرجوع اإىل راأى علمي متخ�ض���س، بل اأ�ض��بح من ال�ضروري 

يف عدي��د م��ن الق�ض��ايا ا�ض��تعانة القا�ض��ي باملتخ�ض�ض��ني لتنوير 

عقيدته بحقيقة وطبيعة تلك الواقعة لبناء حكم القانون عليها.

ولهذا قام كل من امل�ضرع امل�ضري والفرن�ضي بتنظيم ا�ضتعانة 

القا�ض��ي بالفني بتحديد الكيفية التي يتم بها اللجوء اإليهم، وكذلك 

الطريق��ة الت��ي يتم به��ا اإجناز امله��ام املوكل��ة لهم، وم��دى التزام 

القا�ضي بالراأي الذي مت اإبداءه من قبلهم.

حي��ث ت��وىل قانون الإثب��ات امل�ض��ري يف امل��واد 135: 162 

تنظي��م اخل��ربة كاإجراء م��ن اإج��راءات التحقي��ق التي ي�ض��تعني 

به��ا القا�ض��ي يف كل حال��ة ي��رى اأن راأى اخلب��ر فيه��ا �ض��رورًيا 

 code deللف�ض��ل يف النزاع، كم��ا اأن قانون املرافعات الفرن�ض��ي

procedure civileنظم ال�ضتعانة باخلرباء يف املواد263: 
.1/  284

اإل اأنه لوحظ اأن الق�ضاة كثرًا ما يلجاأون اإىل اخلرباء دون اأن 

يكون هناك �ضرورة فعلية حتتم ال�ضتعانة بهم، ف�ضًل عما يكتنف 

ال�ضتعانة باخلربة من عيوب اأهمها: 

بطء الإجراءات حيث اإن ندب اخلبر كان يعني يف الواقع اأن 

تعلق الق�ضية – موؤقتاً- اإىل حني �ضدور راأى اخلبر ما يجعل من 

هذا الإجراء و�ض��يلة للمماطلة والت�ض��ويف واإطالة اأمد التقا�ضي، 

وكرثة النفقات مما يثقل كاهل املتقا�ضني بهذه الر�ضوم الباهظة.

 الفرن�ض��ي احلايل 
)8(

وله��ذه الأ�ض��باب عمد قان��ون املرافع��ات

اإىل الت�ض��ييق واحل��د من اللجوء اإىل اخلربة فلم يجعلها الو�ض��يلة 

الوحي��دة لل�ض��تعانة باملتخ�ض�ض��ني ب��ل جعل بجانبها و�ض��يلتني 

ويتمي��زان  وال�ضت�ض��ارة  احلال��ة  اإثب��ات  يف  تتمث��لن  اأخري��ني 

بالب�ض��اطة وقل��ة التكلفة اإذا م��ا قورنتا باخل��ربة، بحيث ل يجوز 

للقا�ضي اللجوء اإىل ندب خبر يف الدعوى األ اإذا مل تكلف املعاينة 

تنوير عقيدته، حيث جعل  ال�ضت�ض��ارة يف  اأو  – اإثبات احلالة- 
امل�ض��رع الفرن�ض��ي اخل��ربة ذات �ض��مة احتياطي��ة ل يلج��اأ اإليه��ا 

القا�ض��ي اإل يف حالة ق�ض��ور الو�ضيلتني ال�ض��ابقني يف تقدمي الراأي 

العلمي املتخ�ض�س يف الواقعة حمل الإجراء اأو اأن فح�ضها يحتاج 

اإىل اإج��راءات وعملي��ات معق��دة ل تتواف��ر األ اإذا مت ن��دب خب��ر 

ب�ضددها.

وم��ن ثم ف��اإن الفن��ي يف منظور امل�ض��رع الفرن�ض��ي يتمثل يف 3 

�ضور:

 Constatant املعاي��ن اأو الفن��ي القائ��م باإثب��ات احلال��ة

Expert واخلبر Consultant ال�ضت�ضاري

طبيعة المهمة المعهود بها إلى الفني:

 يقدم امل�ض��ورة وال��راأي العلمي 
)9(

الفني هو م�ض��اعد للق�ض��اء

املتخ�ض���س يف امل�ض��األة املعرو�ض��ة عل��ى القا�ض��ي والتي تق�ض��ر 

معارفه العامة على ا�ضتق�ض��اء كنهها بنف�ضه، وتتميز مهمته بعدة 

خ�ضائ�س.

واقعي���ة. •• م�ضاأل��ة 
بحته. فنية  طبيعة  ذات  واقعية  •• م�ضاألة 

)10(
الواقعية اأن تنح�ض��ر مهمة اخلبر يف امل�ضائل  •• يجب 

فق��ط فل متتد اإىل امل�ض��ائل والتقدي��رات القانونية فهي من �ض��ميم 

عمل القا�ض��ي ب�ض��فته خبرًا يف القانون يتعني عليه الإملام بها ول 

يجوز له اأن يفو�س غره فيها، ومن ثم ل يجوز للقا�ض��ي اأن يعهد 

 اأو لإبداء راأيه يف تكييف العقد 
)11(

للخبر مبهمة الف�ض��ل يف امللكية

 اأو ندبه لبحث 
– مو�ضوع الدعوى- ما اإذا كان بيعاً اأو قر�ضاً)12(
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 فكل هذه الأمور تعد من 
)13(

امل�ض��ئولية الناجمة عن حادثة املرور

�ض��ميم عمل القا�ض��ي ل يجوز اأن يخول اخلبر القيام بها واأل عد 

تخلياً من جانبه عن القيام باملهام املوكلة له.

كم��ا يع��د خارجاً ع��ن نطاق عم��ل اخلب��ر مهمة ال�ض��لح بني 

اخل�ض��وم حيث ن�ض��ت على ذلك �ض��راحة املادة 240 من قانون 

املرافع��ات الفرن�ض��ي باأنه يحظ��ر اأن يعهد القا�ض��ي للخبر مبهمة 

، ولك��ن خروج عقد ال�ض��لح 
)14(

ال�ض��لح ب��ني اأط��راف اخل�ض��ومة

وحماول��ة التوفي��ق ب��ني الطرف��ني عن مهم��ة اخلب��ر ل مينع هذا 

الأخ��ر م��ن اأن يثب��ت ال�ض��لح الذي مت بني اخل�ض��وم اأثن��اء اأداء 

مهمت��ه اخلبر �ض��واء كان هذا ال�ض��لح مت تلقائياً ب��ني اأطرافها اأو 

.
)15(

مب�ضاعدة من اخلبر

ويتع��ني عليه يف تلك احلالة اأن يكتب اخلبر تقريرًا للقا�ض��ي 

مو�ضحاً فيه اأن مهمته اأ�ضبحت دون حمل، لت�ضالح اخل�ضوم فيما 

بينهم ويقوم القا�ض��ي بالت�ض��ديق على هذا ال�ض��لح لي�ض��بغ عليه 

)16(
�ضفة الر�ضمية

وي��رى البع���س اأن امل�ض��رع كان يه��دف من وراء ق�ض��ر مهمة 

ال�ضلح على الق�ض��اة دون اخلبر اأن مينع يكون ال�ضلح بني يدي 

اخلبر اآلة لل�ضغط على اخل�ضم ليقبل تخوفاً من �ضدور تقرير يف 

)17(
غر �ضاحلة

مسألة واقعية ذات طبيعة فنية بحته)17(:
ول يكف��ى اأن تك��ون املهمة املعهودة اإىل الفني م�ض��األة واقعية 

فقط بل يجب اأن تكون ذات طبيعة فنية بحتة ل ي�ضتطيع القا�ضي 

اأن يقوم بها بنف�ضه بل يحتاج حتقيقها اإىل علمي متخ�ض�س.

وم��ن ث��م يخرج من نط��اق امله��ام املنوط به��ا الفني امل�ض��ائل 

الواقعي��ة الت��ي ميكن للقا�ض��ي حتقيقه��ا بالطرق التي ر�ض��مها له 

 .
)19(

امل�ضرع ول يجوز له تفوي�س غره يف مبا�ضرتها

ذلك اأن مهمته تنح�ض��ر يف امل�ضائل الفنية التي تتجاوز معارف 

وثقافة القا�ض��ي العامة بحيث ي�ض��بح من ال�ض��عب اأن يف�ض��ل يف 

امل�ض��ائل العلمي��ة اإل بالرج��وع اإىل اأهل اخلربة واملتخ�ض�ض��ني يف 

.
)20(

هذا ال�ضاأن

 "Le juge ne peut confier au technicien 
qu'une mission purement et exclusivement 
technique")21(

ثانيًا: تحديد مفهوم صديق المحكمة:
هي �ضخ�ض��ية حتظى ب�ض��معة علمية واأخلقي��ة واأدبية عالية 

تت��م دعوته من قبل القا�ض��ي ليقدم له اإي�ض��احات ب�ض��دد م�ض��األة 

معرو�ض��ة عليه للف�ض��ل فيها، ومهمة هذا ال�ضديق ل تقت�ضر على 

امل�ض��ائل الواقعية ذات الطبيعة الفنية، ولكنها متتد لت�ضمل بع�س 

امل�ضائل القانونية املعقدة التي يرى القا�ضي اأن راأي هذا ال�ضديق 

�ض��روري لتنوير عقيدته ب�ضددها، ولهذا فاإن هذا ال�ضديق ل يعد 

خبرًا اأو ا�ضت�ض��ارياً لأن املهمة املخولة لهذا الأخر تقت�ض��ر على 

)22(
امل�ضائل الواقعية ذات الطبيعة الفنية البحتة ول تتعداها.

كم��ا اأن��ه ل يع��د �ض��اهدًا لأنه يق��دم اإي�ض��احات ويب��دى راأيه 

ال�ضخ�ض��ي ب�ض��دد م�ضالة معرو�ض��ة للف�ض��ل منها من اأجل اإظهار 

العدال��ة م��ن اجل اإثب��ات الواقع��ة املتن��ازع فيها، وله��ذا جند اأن 

حمكم��ة النق���س الفرن�ض��ية حينم��ا دعته لت�ض��مع راأي��ه وجهت له 

الدعوى ب�ضفته �ض��ديق املحكمة.ومن ثم فاإن هذا ال�ضديق ل يعد 

�ض��اهدًا ول خبرًا وبالتايل ل يخ�ضع للقواعد التي حتكم ال�ضهادة 

)23(
ول القواعد املتعلقة باخلربة.

 L`amicus curiae n`est un témoin ni 
un expert, sa venue devant le tribunal  sur 
l`invitation que celui –ci lui adresse  et son 
audition  ne sont soumise  qu` aux seules 
règles  tendant au respect du contradictoire  
et au respect des droit de la défense )24(

الجذور التاريخية لهذه الشخصية:

اإن ه��ذا النظ��ام اأو ه��ذا التطبي��ق العمل��ي ي�ض��تقي م�ض��ادره 

من ال��دول ذات النظ��ام الجنلو�ضك�ض��ونى، فاأول ظهور ل�ض��ديق 

املحكمة كان يف القرن ال�ض��ابع ع�ض��ر يف اجنلرتا، ثم تلها يف العمل 

به الولي��ات املتحدة الأمريكية وكندا، كم��ا يجرى العمل به على 

:
)25(

كل من امل�ضتوى الإقليمي والدويل. يف القانون املقارن

في بريطانيا:

�ض��ديق املحكم��ة تتم دعوته م��ن قبل املحكمة ليب��دي راأيه يف 

الدعوى املعرو�ض��ة عليها للف�ض��ل فيها، ويقدم اإي�ضاحات لتنوير 

عقيدتها ب�ضاأنها خا�ضة يف امل�ضائل القانونية، �ضواء كان هذا الراأي 

متعلق��اً بالدع��وى املنظ��ورة بطريق��ة مبا�ض��رة اأو غر مبا�ض��رة.

وهذا ال�ض��ديق ل ميثل اأحدًا من اخل�ضوم وراأيه ل يقيد القا�ضي، 

وغالب��اً ما يتم اختياره م��ن بني املحامني الأكرث �ض��هرة ومتيزًا يف 

، ويكرث ا�ضتدعاوؤه  يف دعاوى الأحوال ال�ضخ�ضية.
)26(

جمالهم

في كن���دا: 

النظ��ام املتب��ع فيه��ا يت�ض��ابه حلد كب��ر بالنظ��ام املعمول به 

يف بريطاني��ا واإن كان يف الغال��ب تت��م دعوة هذا ال�ض��ديق من قبل 

املحكمة بناء على اقرتاح من النيابة العامة.

في الواليات المتحدة األمريكية)27(:

جند اأن �ضديق املحكمة له مفهوم مغاير عن مفهومه يف كل من 

بريطاني��ا وكندا، اإذ يتمثل يف الغالب يف هيئات اأو موؤ�ض�ض��ات عامة 

ولي�س يف اأ�ضخا�س طبيعية.
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Attorney general federal أ – ميكن اأن تتدخل�

وه��ى تع��ادل النيابة العام��ة يف فرن�ض��ا لكونه��ا متار�س نف�س 

الوظائف التي متار�ض��ها هذه الأخرة – اأمام املحكمة العليا التي 

تنظ��ر يف منازع��ات القان��ون اخلا�س وذل��ك يف حالة اإثارة م�ض��األة 

د�ض��تورية هام��ة اأو مناق�ض��ة يف هذا ال�ض��دد حيث تت��م دعوة تلك 

الهيئة ب�ضفتها �ضديق املحكمة.

Oregan-Idaho-  الأمريكي��ة الولي��ات  بع���س  يف  ب- 

Wisconsin-Colorado- New York
تدع��و املحكم��ة تل��ك الهيئة لإب��داء راأيه��ا يف م�ض��الة قانونية 

معقدة ب�ضدد دعوى منظورة اأمامها من دعاوى القانون اخلا�س.

ج���- كم��ا اأن وزارة الع��دل واملجل���س الفي��درايل للتجارة قد 

يتدخ��لن لإب��داء راأيهما يف �ض��كل مذكرة مكتوبة ب�ض��دد منازعات 

معينة ويكون تدخلهما ب�ضفتهما �ضديقان للمحكمة.

د- كما ميكن لل�ض��ركات واجلمعيات واملوؤ�ض�ض��ات ذات النفع  

العام اأو م�ض��لحة عامة �ض��واء كانت مهنية اأو اجتماعية اأن تبدى 

راأيه��ا يف الدع��وى املنظ��ورة لتو�ض��ح تل��ك الفائدة اأو امل�ض��لحة 

ب�ض��فتها �ض��ديق للمحكمة.ويرجع جناح هذا النظ��ام يف الوليات 

املتحدة الأمريكية والتو�ضع يف نطاق تطبيقه اإىل ال�ضعوبة البالغة 

عل��ى القا�ض��ي املخت���س بنظر ن��زاع م��ا يف الإملام بكاف��ة القوانني 

املتعلقة بتلك امل�ضاألة لت�ضعبها وكرثة القوانني املطبقة يف الوليات 

.
)28(

على اختلفها

على المستوى اإلقليمي:

م��ن بني املواد الواردة يف اللئح��ة املنظمة للمحكمة الأوربية 

 La CourEuropéenne des Droits حلق��وق الإن�ض��ان

de l'Homme املادة -37 2 التي تق�ضى بان مل�ضلحة العدالة 
ميكن للرئي�س دعوة اأو الت�ض��ريح لأي دولة متعاقدة لي�ضت طرفاً 

يف هذا النزاع اأن تبدى ملحظاتها مكتوبة ب�ضدد نقاط حمددة ويف 

اأج��ل حمدد، ميكنها لها اأن تدعو اأو ت�ض��رح لأي �ض��خ�س معني يف 

.
)29(

الدعوى بخلف الطالب اأن يقدم ملحظاته مكتوبة

وكذلك املادة 40 من ذات اللئحة ت�ضمح للرئي�س اأن يدعو كل 

�ضخ�س يرى اأن �ضماعه مفيد للقيام بالف�ضل يف النزاع حيث اإن هذه 

املادة تتفق مع م�ضمون �ضديق املحكمة ومهمته يف تنوير عقيدتها 

.
)30(

ب�ضاأن النزاع املنظور

ونطاق العمل اأو ال�ضتعانة بهذا ال�ضديق مق�ضور على تقدمي 

ملحظ��ات مكتوبة عمًل بال��م��ادة 2-37 اأو �ض��فاهة عمًل باملادة 

2-41، ولب��د اأن ت��رد ه��ذه امللحظات على م�ض��ائل حمددة يف 
النزاع.

كما اأن تدخل هذا ال�ضديق اأثناء الدعوى ل ميثل حقاً له يجب 

الرد عليه بالإيجاب بل اأن الرئي�س يحظى ب�ض��لطة مطلقة يف تقدير 

دعوته للح�ضور، وقد قام الرئي�س يف بع�س الدعاوى برف�س اإعطاء 

ت�ض��ريح بالتدخل وذلك يف احلالة التي يكون فيها الطلب عاماً غر 

.
)31(

وارد على نقاط حمددة اأو مت تقدمي الطلب يف وقت متاأخر

ويف دع��اوى اأخ��رى مت ال�ض��تعانة ب�ض��ديق املحكم��ة لتقدمي 

راأيه ولتو�ض��يح املبادئ والأعراف التي حتكم امل�ضاألة املعرو�ضة 

عل��ى املحكمة، وف��ى اأغلب احلالت التي عر�ض��ت ومت العمل فيها 

باملادت��ني 37, 40 م��ن اللئح��ة كان��ت املنظمات غ��ر احلكومية 

تتدخ��ل بغر�س تو�ض��يح راأيها والتعب��ر عن مبادئه��ا، وغالبا ما 

تك��ون ه��ذه املنظم��ات ه��ي اجلمعي��ات اأو املوؤ�ض�ض��ات للدفاع عن 

، كما مت ال�ض��تعانة مبمث��ل الحتاد الربيطاين 
)32(

حقوق الإن�ض��ان

للنفايات للتعرف من خلله على ال�ض��روط املطلوبة لقبول القيد يف 

.
)33(

النفايات واآلية تطبيقها

اللئحة املنظمة ملحكمة الع�دل للحتاد الأوروبي:

تبن��ت تدخل اأ�ض��خا�س لي�ض��وا طرف��اً يف اخل�ض��ومة القائمة، 

ولكن لبد اأن يكون هذا التدخل قائماً على وجود م�ض��لحة ما، كما 

ي�ضرتط اأن يكون التدخل موؤيدًا مبذكرة اأحد اخل�ضوم يف الدعوى.

ونلح��ظ اأن هذا التدخ��ل ل يتفق مع مفهوم �ض��ديق املحكمة 

الذي ي�ض��تعان به يف النزاع املنظور بق�ض��د تنوير عقيدة املحكمة، 

ولتمكينها من الف�ضل يف النزاع دون اأن يكون له اأية م�ضلحة فيها.

وجن��د اأن امل��ادة 20 م��ن ذات اللئح��ة اأعط��ت احل��ق لأي 

دول��ة ع�ض��و يف الحتاد الأوربي وفى الربمل��ان الأوروبي يف اأبداء 

ملحظاتهم اأمام املحكمة ب�ضدد نزاع منظور اأمامها يف �ضوء املادة 

.Traité de Rome روما  اتفاقية  من   177

على المستوى الدولي:
 تع��ددت الدع��اوى التي مت فيها �ض��ماع دول وموؤ�ض�ض��ات غر 

طرف يف النزاع ب�ضفتها �ضديق املحكمة اأمام املحاكم الدولية:

حمكمة العدل الدولية:

تن���س املادة 62 من اللئحة املنظمة للمحكمة باإمكانية قبول 

طلب مقدم من دولة لي�ض��ت طرفاً يف النزاع املعرو�س لإبداء راأيها 

وملحظاتها فيه، اإل اأنه ي�ضرتط لقبول هذا الطلب وجود م�ضلحة 

للمتدخ��ل، عل��ى اأن يرجع تقدير قبول الطل��ب للمحكمة  مبالها من 

.
)34(

�ضلطة تقديرية

ومعي��ار التدخل اأمام حمكمة الع��دل الدولية عمًل باملادة 62 

م��ن اللئحة ل يتفق مع مفهوم �ض��ديق املحكمة ال��ذي يبدى راأيه 

ل لوج��ود م�ض��لحة ذاتية له بل تن�ض��ب الفائدة على ا�ضت�ض��ارته 

واإن كانت هن��اك العديد من التطبيقات 
)35(

ب�ض��دد النزاع املنظور.

الق�ض��ائية تتدخل فيها دول اأو اأ�ض��خا�س طبيعيون اأو اعتباريون 

)36(
ب�ضفتهم اأ�ضدقاء املحكمة.

اللئحة اخلا�ضة باملحكمة الإدارية للأمم املتحدة واملخت�ضة 
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بالنظ��ر يف املنازعات املتعلقة بالعاملني باملنظمة تق�ض��ي يف املادة 

)37(
املعنية. للمنظمات  ممثلني  املحكمة  ت�ضمع  اأن  باإمكانية   23

 Tribunal   ال��دويل للبن��ك  الإداري��ة  املحكم��ة 

تن���س   administrative de la Banque Mondiale
امل��ادة 23 م��ن اللئحة املنظم��ة للمحكمة الإدارية �ض��راحة على 

)38(
ال�ضتعانة ب�ضديق املحكمة.

 L'organisation Non كم��ا اأن املنظمات غر احلكومية

gouvernementales )ONG( ميك��ن اأن تطل��ب التدخ��ل 
اأم��ام بع�س املنظم��ات الدولية لإبداء راأيها خا�ض��ة يف الإجراءات 

املتعلقة بانتهاك حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية.

المبحث الثاني 
 تطبيقات صديق المحكمة في القانون الفرنسي 

والقيمة القانونية لرأيه.

أواًل: في التشريع: 
مل يتول امل�ضرع الفرن�ضي بالتنظيم �ضراحة اإمكانية ال�ضتعانة 

ب�ض��ديق املحكمة اإل اأننا جند من خلل تناولنا للن�ضو�س العامة 

الت��ي حتكم ن�ض��اط القا�ض��ي يف مرحلة حتقيق الدع��وى، اأن مواد 

قانون املرافعات ت�ض��مح للقا�ض��ي باتخاذ كافة اإجراءات التحقيق 

ال�ض��رورية لتنوي��ر عقيدته، كما اأن امل��ادة 181 من ذات القانون 

تخول للقا�ض��ي احلق يف �ضماع كل من يرى �ضماعه مفيدًا يف اإظهار 

احلقيقة.ف�ض��ًل عن اأن��ه يف جمالت معينة نظمت الن�ض��و�س اآلية 

احل�ض��ول على معلومات ل�ض��الح العدالة، وذلك باإبداء ملحظات 

بغر���س تنوير عقي��دة املحكمة، هذه امللحظات قد يبديها قا�ض��ي 

اأو املجال���س واملعاه��د املتخ�ض�ض��ة  الق�ض��ر، نقي��ب املحام��ني، 

مث��ل جمل�س البور�ض��ة للم�ض��اربة يف الأوراق املالي��ة. ففي جمال 

الو�ض��اية عل��ى الق�ض��ر للمحكم��ة البتدائي��ة )املنعق��دة( بهيئة 

ا�ض��تئنافية ميكن اأن تطلب من قا�ضي الق�ضر املعلومات التي تقدر 

.
)39(

اأنها مفيدة عمًل باملادة 1226 مرافعات فرن�ضي

كما يجوز ملحكمة ال�ض��تئناف التي تف�ضل يف الطعن يف القرار 

التاأديبي ال�ض��ادر من جمل�س نقابة املحامني �ضد اأحد املحامني اأن 

.
)40(

تدعو النقيب لتقدمي ملحظاته واإي�ضاحاته يف الدعوى

كما اأن حمكمة ا�ض��تئناف باري�س التي انعقد لها الخت�ض��ا�س 

يف النظر يف امل�ض��ائل املتعلقة بقانون امل�ضاربة على الأموال، اأثناء 

نظر اإحدى الق�ض��اياا، وقبل الف�ض��ل فيها، ح�ضلت على معلومات 

وملحظات من جمل�س البور�ضة حتى تتمكن من احلكم يف الدعوى 

.
)41(

على بينة يف �ضوء ما قدم اإليها من ملحظات

ثانيًا: في القضاء:
برغم عدم وجود ن�س �ض��ريح بال�ض��تعانة ب�ض��ديق املحكمة 

ا�ض��تعانت  درجاته��ا  اخت��لف  عل��ى  الفرن�ض��ية  املحاك��م  اأن  اإل 

ب�ض��ديق املحكمة.فنج��د اأول تطبي��ق ق�ض��ائي كان اأم��ام حمكم��ة 

6/7/1988ب�ض��اأن   ,21/6/1988 يف  باري���س  ا�ض��تئناف 

طلب من حمامي يطعن يف القرار ال�ض��ادر �ض��ده من جمل�س نقابة 

املحامني Barreau d'Evry وا�ضتعانت املحكمة من اأجل حل 

الن��زاع بنقيب املحامني بباري�س ب�ض��فته �ض��ديقاً للمحكمة لتقدمي 

ملحظاته واإي�ض��احاته لتنوير عقيدة املحكمة، لتتمكن من الف�ضل 

يف الطع��ن املرفوع اأمامها، وتقدم الطاع��ن مبذكرة يلتم�س فيها رد 

هذا ال�ض��ديق، فرف�ض��ت املحكمة هذا الطلب موؤك��دة اأنها يف نطاق 

البح��ث عن معلوم��ات لتكوين اقتناعها، حتظ��ى بحرية يف اختيار 

الطرق والو�ضائل التي تقرر اللجوء اإليها، واأن ال�ضتعانة ب�ضديق 

املحكم��ة يندرج ويعد من �ض��من الطرق املخولة للمحكمة من اجل 

تنوير عقيدتها وتاأ�ضي�س اقتناعها.

 "La cour, dans sa recherché des éléments 
d'information et de conviction, est libre d'organiser 
cette recherché, suivant la démarche qu'elle 
souhaite et suivant des modalités qui n'ont pas à 
lui être dictées et que la désignation du bâtonnier, 

en qualité d'amicus curiae, n'a été qu'une de ces 
modalités et elle n'exclut pas la désignation d'autres 
personnalités aux mêmes fins")42(

.

ب-وقد قامت حمكمة النق�س الفرن�ض��ية بتكري�س ال�ض��تعانة 

ب�ض��ديق املحكم��ة وذلك يف حكم لها يف 31 مايو 1991 يف ق�ض��ية 

الأم البديلة Maternité de Substitution ومدى �ضرعيتها 

BERNARD ب�ضفته �ضديقاً  Licite وقامت بدعوة الأ�ضتاذ 
للمحكم��ة حي��ث كان يرتاأ�س املجل���س القومي ال�ضت�ض��اري لعلوم 

ال�ض��حة واحلي��اة ليبدى راأيه يف هذه امل�ض��األة.وقد قام بتو�ض��يح 

الأعراف الطبية املنظمة لهذه امل�ضاألة.

 كم��ا تعر���س للوائ��ح املالي��ة التي حتكم �ض��ر العم��ل يف تلك 

املهنة، وعرب عن راأيه اإزاء هذه احلالة ومدى قبولها وفق املعاير 

)43(
والأخلق الطبية.

)ج�( كما ا�ض��تعانت املحكم��ة اجلزئية مبدينة مار�ض��ليا يف 3 

يوليو 1991 بنقيب ال�ض��يادلة ب�ض��فته �ض��ديقاً للمحكمة لتعرف 

الكيفية التي يت�ض��م به��ا تقدير القيمة التجارية ملخ��زن اأدوية اآلت 

)44(
ملكيته عن طريق املراث لورثة ق�ضر.

)د( كما ا�ضتعانت حمكمة ا�ضتئناف باري�س يف 6/10/1992 

بالإ�ض��ابة  متعلق��ة  دع��وى  يف   MONTAGNIER بالأ�ض��تاذ 

بفرو���س الإيدز، لتحديد رابطة ال�ض��ببية ب��ني عملية نقل دم متت 

للمري���س اأثن��اء تدخل جراحي يف ع��ام 1971 واإ�ض��ابته بالإيدز 

ع��ام 1985، ل�ضتي�ض��اح مراحل تطور هذا املر�س وعن ال�ض��لة 

)45(
بني نقل الدم والإ�ضابة بهذا الفرو�س.
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)ه���( كم��ا قامت حمكمة باري���س التجاري��ة يف 2 مايو 1994 

بال�ض��تعانة بثلثة اأ�ض��دقاء للمحكمة لتتعرف على اآرائهم ب�ضدد 

م�ض��األة متعلقة ب�ض��وق املال وحركة الأوراق املالي��ة فيها وكيفية 

)46(
متام هذه العمليات.

ولق��د رحب املجل�س املنظ��م للمحامني املقبول��ني اأمام حمكمة 

ا�ض��تئناف باري�س بال�ضتعانة ب�ض��ديق املحكمة، وذلك يف اجتماع 

له��م يف 3 مار���س 1988. كم��ا اأكد الرئي���س الأول ملحكمة النق�س 

يف اأكرث من منا�ض��بة على حق املحاكم يف ال�ض��تعانة ب�ضخ�ضية لها 

مكانته��ا الأدبية والأخلقية الرفيع��ة، وذلك اأثناء دعوى منظورة 

لت�ضتو�ض��ح منه��ا م�ض��األة معين��ة لت�ض��تنر به��ا عقي��دة املحكمة، 

وتتمكن من الف�ض��ل يف النزاع، وهى تلجاأ اإىل هذا ال�ض��ديق ب�ضبب 

اأمور فنية معقدة اأو خ�ضو�ضية احلالة املعرو�ضة عليها.

ثالثًا:  موق��ف الفق��ه: ال يمي��ل أغل��ب الفقهاء إل��ى قبول 
استعانة المحاكم بهذا الصديق:

فرى جانب من الفقهاء اإىل اأن ال�ضتعانة ب�ضديق املحكمة يعد 

حجة alibi اأو زريعة يتكئ عليها القا�ض��ي عندما يواجه م�ض��األة 

معقدة له��ا دوي كبر يف املجتمع يتعني عليه الف�ض��ل فيها، ولكنه 

ل يري��د اأن يرهق نف�ض��ه ببذل جمهود حلله��ا، والتعرف على كافة 

اجلوانب املتعلقة بها، في�ض��تعني ب�ضخ�ض��ية له��ا وزن وثقل اأدبي 

وعلم��ي رفي��ع، مدعيا اللجوء اإليها على �ض��بيل ال�ض��تدلل لتنوير 

عقيدت��ه، ولكنه يهدف من ال�ض��تعانة بها التخلي عن م�ض��ئولياته 

وتفوي�س غره يف حلها.

ب��ل اإن هن��اك راأي��ا  ي��رى اأن دع��وة هذا ال�ض��ديق يع��د حموًا 

للوظيفة الق�ض��ائية وتخليا عن مهمته املتمثلة بالف�ضل يف الدعوي 

املعرو�ض��ة علي��ه، اإذ اأن القا�ض��ي حتم��اً يلج��اأ اإىل ال�ض��تعانة مبا 

ي�ضمى ب�ضديق املحكمة ليتخلى عن دوره يف اإعداد احلكم باإ�ضناده 

اإىل هذا ال�ضديق ول ي�ضاركه اإل يف امل�ضئولية عن �ضدور احلكم.

للأ�ض��تاذ  النق���س  حمكم��ة  دع��وة  البع���س  انتق��د  كم��ا 

BERNARD ب�ض��فته �ض��ديقاً للمحكمة على اأ�ضا�س اأن وظيفة 
ه��ذه املحكم��ة هي مراقبة �ض��لمة تطبيق القانون م��ن قبل حمكمة 

املو�ض��وع ع��ن طريق رقابته��ا على الت�ض��بيب والتكيي��ف القانوين 

لوقائع النزاع، فهي حمكمة قانون ول تنقلب اإىل حمكمة مو�ض��وع 

اإل يف ح��الت معين��ة وبن�س امل�ض��رع، ومن ثم يب��دو غريباً جلوء 

املحكم��ة لهذا ال�ض��ديق لتتعرف على راأيه يف امل�ض��الة املعرو�ض��ة 

عليها. وحاول البع�س البحث عن اأ�ضباب ا�ضتعانة حمكمة النق�س 

بالأ�ض��تاذ BERNARD يف ق�ض��ية الأم البديلة ب�ض��فته �ضديقاً 

للمحكمة فرى اأن اأ�ضباب جلوء املحكمة اإليه تتلخ�س يف التايل:

ذاك. اآن  امل�ضاألة  هذه  معاجلة  عن  امل�ضرع  •• �ضكوت 
الق�ضايا. من  النوع  هذا  اأمام  مرة  ولأول  املحكمة  •• وجود 

••   حر���س املحكم��ة على معرف��ة كاف��ة الأمور املتعلق��ة بهذه 

امل�ض��األة والإبع��اد الطبي��ة والأخلقي��ة لها قبل احلك��م فيها، 

نظ��رًا لأهمية وطبيعة اأحكام حمكم��ة النق�س مبا لها من قوة 

اأدبي��ة، فهي تر�ض��خ املب��ادئ القانونية، ومن ثم ق��ول كلمتها 

يف م��دى �ض��رعية هذه امل�ض��الة �ض��يكون مبثابة تر�ض��يخ ملبداأ 

قان��وين جدي��د- يف الغالب ت�ض��ر املحاكم عل��ى هديه وتتبعه 

يف اأحكامه��ا، فكانت احلاج��ة ملحة اإىل دعوة م�ض��ئول يف هذا 

املجال لتتاأكد وت�ض��تعلم منه على الو�ض��ع الطبي والأخلقي 

لتلك امل�ضاألة ال�ضائكة لكي ت�ضفى على حكمها �ضرعية ور�ضمية 

م��ن الوجه الطبية والأخلقية، حتى تتمكن من اإ�ض��دار حكم 

بناء على ب�ض��رة ووعى كامل و�ض��امل بهذه احلالة الغربية 

من نوعها يف هذا الوقت.

اختالف مهمة صديق المحكمة عن األنظمة القانونية األخرى:
م��ن خ��لل التطبيق��ات الق�ض��ائية ال�ض��ابق تناوله��ا جن��د اأن 

املحاك��م مل تعّرف �ض��ديق املحكمة األ بطريقة �ض��لبية با�ض��تبعاد 

الأنظمة القانونية امل�ضابهة له نظرا لختلف طبيعة املهمة املوكلة 

اإلي��ه، حي��ث تدعوه املحكمة ليب��دى راأيه وانطباعاته ال�ضخ�ض��ية 

عن الواقعة مو�ض��وع النزاع، ول تقت�ض��ر م�ض��ورته على امل�ضائل 

الواقعية ذات الطبيعة الفنية البحتة واإمنا متتد لت�ض��مل امل�ض��ائل 

القانونية ومن ثم يختلف هذا ال�ضديق عن كل من:

عاينها  اأو  بواقعة ح�ضرها  املحكمة  اأمام  يدىل  فهو ل  ••  ال�ضاهد 
بنف�ضه.

ليقرب بني اخل�ضوم فلي�س من بني مهامه  ••  كما ل يعد و�ضيطاً 
التوفيق بينهم اأو عر�س ال�ضلح عليهم.

••  كم��ا ل يعت��رب وكي��ًل اأو ممث��ًل لأح��د اخل�ض��وم يف الدعوى 
ولي���س له م�ض��لحة فيه��ا ول يعد طرف��اً يف تلك اخل�ض��ومة اإذ 

اأن تدخل �ض��ديق املحكمة اأمام املحاكم الفرن�ض��ية يكون دائماً 

مل�ضلحة النزاع.

••  كم��ا يختل��ف عن الفن��ي )اخلبر – ال�ضت�ض��اري( الذي يتم 
ندب��ه بغر�س تقدمي راأيه يف م�ض��األة واقعي��ة ذات طبيعة فنية 

بحتة، ي�ض��عب على القا�ض��ي القيام به��ا خلروجها عن حدود 

اخت�ضا�ض��ه، ويحتاج فيها اإىل راأى فني متخ�ض���س الذي يعد 

ع��ني واإذن املحكم��ة يف تل��ك امل�ض��األة، حيث اإن دعوة �ض��ديق 

املحكم��ة من قبل القا�ض��ي ل ترجع اإىل التخ�ض���س الفني لهذا 

ال�ضديق فح�ض��ب، بل اأي�ضاً اإىل ما يتمتع به من مكانة اأخلقية 

وعلمية عالية يكاد يتفق عليها اجلميع.

وم��ن ث��م ل يعد �ض��ديق املحكم��ة ع��ني واأذن املحكم��ة واإمنا 

�ض��مرها اإذ ت�ض��مح املعلومات التي يقدمها هذا ال�ضديق للقا�ضي 

اأن ي�ض��در حكم��ه بناء على ب�ض��رة ووعي كام��ل بكافة اجلوانب 

الأدبية والأخلقية والقانونية املحيطة بهذه امل�ض��األة ال�ضائكة فل 

تلجاأ املحاكم اإليه اإل يف الأحوال ال�ض��تثنائية يف م�ض��ائل لها دوى 
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كبر يف املجتمع وترى �ض��رورة ال�ض��تعانة به �ض��واء يف م�ض��ائل 

واقعية اأو قانونية.

ول��ذا جند اأن �ض��رح القانون يف فرن�ض��ا ي�ض��عرون بالقلق اإزاء 

دعوة هذا ال�ض��ديق لت�ض��اع نط��اق مهمته وا�ض��طدامها بالقاعدة 

التي حتظر على القا�ضي القيام بتفوي�س غره يف القيام مبهامه.

ولذا يجب علينا حتديد ال�ضوابط والإطار الذي يتم من خلله 

دع��وة هذا ال�ض��ديق حتى ل يكون و�ض��يلة للتحاي��ل على املبادئ 

الأ�ضا�ضية التي حتكم اخل�ضومة وتكفل حقوق اخل�ضوم ب�ضاأنها.

ضوابط دعوة هذه الشخصية من قبل المحكمة:

من خلل الأحكام التي تناولناها ومت فيها دعوة هذا ال�ضديق، 

يحظى القا�ض��ي بحرية كبرة يف اختيار تلك ال�ضخ�ض��ية، كما اأنه 

غر مقيد بعدد معني ب�ض��ددها، وانه ميكن اأن يدعوه لي�س فقط يف 

م�ض��ائل واقعية، واإمنا متتد اإىل م�ض��ائل قانونية. كما اأن القا�ض��ي 

يتمتع بحرية يف تقدير راأيه، غر مقيد باإتباعه، طاملا كانت النتيجة 

الت��ي و�ض��ل اإليها يف حكم��ه لها ما يوؤيدها من اأ�ض��باب ت��وؤدي عقًل 

ومنطقاً اإليها. وهذا ما حدث بالفعل يف الق�ض��ية املتعلقة بالإ�ضابة 

بفرو���س الإيدز وعلقتها بتدخل جراحي مت على اأثره نقل دم منذ 

خم�ض��ة ع�ض��ر عام��اً، مل تتبع املحكم��ة راأى �ض��ديق املحكمة التي 

.
)47(

دعته بنف�ضها ليبدى راأيه بخ�ضو�س هذه امل�ضاألة

واإن كان القا�ضي يحظى ب�ضلطة مطلقة يف دعوة هذا ال�ضديق 

اإل اأن هذه احلرية تقت�ض��ي �ض��رورة احرتام القواعد الأ�ضا�ض��ية 

التي حتكم اإجراءات التقا�ض��ي وتكفل حقوق اخل�ض��وم، وهذا ما 

اأكدت��ه حمكمة ا�ض��تئناف باري�س يف 6/7/1989 عندما �ض��اغت 

ع��دًدا م��ن القواع��د، يتع��ني مراعاته��ا عن��د دع��وة املحكم��ة لهذه 

، وتتمثل تلك القواعد يف التايل:
)48(

ال�ضخ�ضية

اخل�ضوم. ح�ضور  يف  املحكمة  �ضديق  اإىل  ال�ضتماع  ••  �ضرورة 
ال�ض��ديق  اإبداء هذا  اإبداء ملحظته عقب  ••  حق كل خ�ض��م يف 

راية يف امل�ضائل التي مت دعوته من اأجلها.

••  حق كل خ�ض��م يف اأن يقرتح على املحكمة �ض��ماع �ضخ�ضيات 
اأخ��رى لإب��داء ملحظاته��م وتق��دمي معلوم��ات ت�ض��تنر به��ا 

عقي��دة املحكمة على اأن تت�ض��م تل��ك املعلومات باملو�ض��وعية 

واحلياد.

وتعد هذه ال�ض��مانات التي �ض��اغتها حمكمة ا�ضتئناف باري�س 

مكمل��ة ملا تقدم ب��ه جمل�س نقاب��ة املحامني املقبول��ني لدى حمكمة 

ا�ضتئناف باري�س، وذلك عقب مناق�ضة حول قبول ا�ضتعانة املحاكم 

بهذه ال�ضخ�ضية، وذلك يف 3 مايو 1998، حيث اأكد املجل�س على 

�ض��رورة احرتام حقوق الدفاع واأكدوا على مغايرة هذا ال�ضديق 

للأنظم��ة  القانونية ال�ض��ائدة لختلف طبيعة املهم��ة املوكلة اإليه 

وعدم تقا�ضيه اأتعاباً مقابل ما اأبداه من م�ضورة للمحكمة.

وي��رى راأى اأن ه��ذا ال�ض��ديق يت�ض��ابه حلد كبر مع ال�ض��اهد 

الذي يتم �ض��ماعه على �ض��بيل ال�ضتدلل اأمام الق�ض��اء الزاجر، اإذ 

تخ��ول املادة 330 – 3 من قانون الإج��راءات اجلنائية املحكمة 

ال�ض��تماع اإىل ه��ذه ال�ضخ�ض��ية بتل��ك ال�ض��فة، كم��ا اأن الق�ض��اء 

اجلنائي اأ�ض��تمع اإىل �ضخ�ض��يات ذات مكانة عالية يف املجال الطبي 

. يف حني ذهب راأى اآخر اإىل اأن هذا ال�ض��ديق ل يخرج 
)49(

والديني

ع��ن كون��ه ا�ضت�ض��ارياً متمي��زًا Consultant Privilege ل��ه 

موا�ض��فات خا�ض��ة، ت�ض��مح ل��ه املحكمة اأن ي��ديل براأي��ه، وتقدمي 

م�ض��ورته دون اخل�ضوع للقواعد املتعلقة واملتبعة عند ندب فني، 

كما اأن هذا ال�ضت�ض��اري يديل براأيه يف م�ضائل قانونية مع �ضرورة 

.
)50(

احرتام ومراعاة مبداأ املواجهة

ون��رى اأنه يف ظ��ل التق��دم العلمي الهائ��ل والتط��ور املتلحق 

يف جم��الت احلي��اة واخلا�ض��ة يف امل�ض��ائل العلمي��ة، وف��ى جمال 

الت�ض��ال ونقل التكنولوجيا ويف الدعاوى التي تعر�ض��نا لها جند 

اأن ا�ض��تدعاء تلك ال�ضخ�ض��ية يتم على وجه ال�ض��رعة، دون اإتباع 

القواع��د والإج��راءات املتعلق��ة بن��دب فن��ي، ومل تق��م املحاك��م 

الفرن�ض��ية اإل ن��ادرًا بدعوت��ه يف م�ض��األة قانوني��ة، واإمن��ا كان يتم 

ا�ضت�ض��ارته يف دع��اوى اأخ��رى ملعرف��ة املعاي��ر الت��ي حتك��م تلك 

امل�ضاألة يف نطاق الأعراف الطبية اأو التجارية...ومن ثم نن�ضم اإىل 

ال��راأي ال��ذي يرى اأن هذا ال�ض��ديق ل يخرج عن كونه ا�ضت�ض��ارياً 

متمي��زًا )ذات طبيع��ة خا�ض��ة( لأن دعوته تدخل فيه��ا اعتبارات 

�ضخ�ضية منها:

ال�ض��ديق يحظ��ى مبكان��ة رفيعة و�ض��معة عالية يف  ••  اأن ه��ذا 
املجتمع، ف�ضًل ما يتمتع به من خربة يف جمال تخ�ض�ضه.

ونرى �ض��رورة اإ�ض��دار مر�ض��وم يحكم نظام ال�ض��تعانة بهذا 

ال�ض��ديق، ويح��دد احل��الت الت��ي ميك��ن ال�ض��تعانة فيه��ا به��ذه 

ال�ضخ�ض��ية، وير�ض��م اإط��اًرا عام��اً ينظ��م دعوت��ه للح�ض��ور اأمام 

املحكمة لإبداء الراأي وتقدمي امل�ضورة، كما يو�ضح ال�ضوابط التي 

تكفل احرتام حقوق اخل�ض��وم. وترجع �ض��رورة �ض��دور مر�ضوم 

لتقنني ما هو قائم عمًل يف املحاكم الفرن�ضية على اختلف درجاتها 

لتبديد خماوف �ضرح القانون من ا�ضتعانة املحاكم به.

ول �ض��ك اأن م��ا ج��رى عليه الق�ض��اء الفرن�ض��ي يعك���س الدور 

احلديث للقا�ضي املدين يف الدعاوي املدنية، ويعد تطورا يف مفهوم 

احلي��اد الذي يتعني اأن يكون عليه القا�ض��ي ب��األ ينحاز اإيل اأي من 

الطرف��ني ولكن هذا ل يحول دون اأن يبحث عن احلقيقة مل�ض��لحة 

العدال��ة. اجلدير بالذكر: اأن امل�ض��رع امل�ض��ري تبن��ي هذا الجتاه 

بالفع��ل لي���س فق��ط يف دعاوي الأ�ض��رة، واإمن��ا اأي�ًض��ا يف الدعاوي 

املدنية حيث تبني امل�ضرع ذلك يف املادة 118 من قانون املرافعات 

حيث تن�س على  اأنه للمحكمة ولو من تلقاء نف�ضها اأن تاأمر باإدخال 

من تري اإدخاله مل�ضلحة العدالة اأو لإظهار احلقيقة.
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