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والسالم ىلع املبعوث رمحة للعاملني، نبينا حممد وىلع آهل  احلمد هلل رب العاملني، والصالة 

 وصحبه أمجعني أما بعد:
يف   أن من أسس الرتافع -قاضياً أو متقاضياً -ىلع من بارش العمل القضايئ فإنه ال خيىف 

رسم للقايض  اليت ت"فهذه املعرفة يه  ،ق بهاوما يتعلَّ  معرفة إجراءات اتلقايض املحاكم 
 ،(1) وللمتقاضني طريق سري ادلعوى من ابلداية إىل انلهاية، مع بيان أحاكمها وما يتصل بها"

ٍق للمسألة من اجلهة  وقد  َقِّ تنوعت جهود أصحاب الفضيلة القضاة يف ـهذا املجال، ما بني حمح
وسع  ، وـهذه الكتب مفيدة ملن أراد اتل(3)،  أو دالٍّ ىلع مظان املسائل يف كتب الفقهاء(2) الفقهية

َخر تهتمُّ  
ح
يف ابلحث وانلظر، يف الكم الفقهاء يف القضاء وإجراءاته، كما أن ـهناك مذكرات أ

كمذكرة )اإلجراءات القضائية( ملعايل الشيخ ادلكتور محد باجلانب اتلطبييق العميل 
اخلضريي اليت ما زالت مرجعاً ألصحاب الفضيلة القضاة، إال أن مذكرة الشيخ جاءت 

لًة بذكر اإلجراءات القضائية للك قضية من القضايا، ويه مفيدة بال شك جلميع القضاة    مفصَّ
مرحلة تايلة ملرحلة اتلأسيس   -بالنسبة للمالزم القضايئ -ىلع اختالف ختصصاتهم، لكنها 

تفيد املالزم القضايئ اذلي بدأ فعاًل بانلظر يف   )اإلجراءات القضائية( ذكرةمللنظر، ف
ضايئ حديث اتلخرج ومثله املحايم املتدرب فإنه حيتاج إىل مدخٍل  القضايا، أما املالزم الق 

قبل ادلخول   هح صح ح  تأسييسٍّ يقف فيه ىلع أـهم اإلجراءات اليت ينبيغ العلم بها، وما ينبيغ فَ 
وال خيىف الفجوة بني صياغة كتب الفقهاء وصياغة األنظمة   يف القضايا بانلظر واحلكم،

فجاءت فكرة  من عدم الرتابط والتسلسل، نظمة واللوائحيف األواللوائح املعارصة، مع ما 

 
 (.5)ص -حفظه اهلل-املدخل إىل فقه املرافعات ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 .-حفظه اهلل-ككتاب سري ادلعوى القضائية ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 2)
 .-حفظه اهلل-ككتاب املدخل إىل فقه املرافعات ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 3)
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يف   اتلخرج كون مدخاًل للمالزم القضايئ واملحايم املتدرب حديث إعداد ما حيقق ذلك، يل 
وما يتعلق  العام واختصاصاتها    بمحاكم القضاءاإلجراءات اليت ينبيغ العلم بها فيما يتصل  

عبارته، وتقسيمه بتقسيم أشبه بتقسيم املناـهج اتلعليمية،  تسهيل وحاولت جاـهداً  ،(1)بها
  بنظام املرافعات الرشعية ه ربطاً للقارئ  يف ذلك كَّ   ما ذكرتح   بني معلوماته، وعزوتح   وربطتح 

واللوائح والقواعد  وكذا ما يتعلق به من األنظمة  اذلي ـهو مرجع إجراءات اتلقايض ايلوم 
  ومن ذلك: ،حىت كتابة ـهذه الورقات ذات العالقة

قواعد اتلوزيع ادلاخيل لدلاعوى اليت وافق عليها املجلس األىلع للقضاء بقراره رقم  -1
مة من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم 21/04/1439( يف  221/6/39) عمَّ  ـهوالمح
 ـه. 05/05/1439/ت( يف 1024)

(  66954ري رقم )بالقرار الوزا  اليت صدرت املوافقة عليهاالحئة املوثقني وأعماهلم  -2
َمة من معايل وزير العدل برقم )07/10/1435يف   َعمَّ  ـه. 01/12/1438( يف  6941/ت/13 ـهالمح

 ـهوالحئته اتلنفيذية  28/07/1422( يف  38نظام املحاماة الصادر باملرسوم املليك رقم )م/ -3
ها  وما حلق ـه08/06/1423( يف 4649اليت صدرت املوافقة عليها بالقرار الوزاري رقم )

 من تعديالت. 

املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة ادلائمة والعامة   -4
بمجلس القضاء األىلع واملحكمة العليا الصادرة عن مركز ابلحوث بوزارة العدل يف  

 ـه.1437اعم 

( 310الحئة عمال اخلدمة املزنيلة ومن يف حكمهم الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ) -5
 ـه.07/09/1434 يف

 
واكنت الفكرة جبعله مرشواعً مشرتاكً بيين وبني صاحب الفضيلة الشيخ عبد اهلل بن سليمان الفايز قايض حمكمة ( 1)

نفيذ بالرياض، حبيث يتوىل الشيخ ما يتعلق باتلنفيذ تلكون املذكرة شاملة ملراحل ادلعوى وما بعد احلكم، إال اتل
.  أن الشيخ اعتذر يل ألمر أـهّم وأذن يل بنرش ما مجعتح
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مة هليلكة املحاكم اجلزائية وآيلة سلخ ادلوائر اجلزائية بديوان املظالم  -6 الوثيقة املنظِّ
( 2104/19/37إىل القضاء العام اليت وافق عليها املجلس األىلع للقضاء بقراره رقم )

مة من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )11/06/1437يف   عمَّ /ت( يف 769 ـهالمح
 ـه.04/08/1437

ة بموجب قرار املجلس األىلع للقضاء برقم ) -7 ( يف  47105نتائج حمرض اللجنة المحشلكَّ
 ـهدلراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة وحماكم األحوال 17/08/1439

مة من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )  عمَّ /ت( يف 1115الشخصية المح
 ـه. 28/10/1439

ة بموجب قرار املجلس األىلع للقضاء برقم )نتائج حم -8 ( يف  2826رض اللجنة املشلكَّ
مة من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )29/01/1439 عمَّ /ت( يف  979 ـهالمح
 ـه.12/02/1439

( يف  50335الالحئة املنظمة ألعمال أعوان القضاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )  -9
مة  08/07/1435 عمَّ  ـه.12/07/1435( يف 5400/ت/13من معايل وزير العدل برقم ) ـهالمح

 ـه.26/07/1439( يف 2818الحئة الوثائق القضائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) -10

( يف  5134الالحئة اتلنفيذية إلجراءات االستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم )  -11
 ـه.21/09/1440

أثناء انلظر القضايئ،   اتلقايض إلجراءاتوقسمته إىل مبحثني رئيسيني: األول 
بذكر ما يتعلق باالختصاص ابتدأت  إلجراءات احلكم وما يتعلق به،  واملبحث اثلاين  

ه من قبل القايض ناظر ادلعوى، ثم انلظر يف رشوط  وفحص   يف اململكة  القضايئ 
ادلعوى، وما ينبيغ لسماع ادلعوى اكتلبليغ وما يتعلق به، ثم مراحل ادلعوى من  
ادلعوى واإلجابة وادلفوع، وتكييف ادلعوى، وكيفية معرفة امللكَّف باإلثبات، ثم 

نت فيها أـهم املسائل اليت ينبيغ  وسائل اإلثبات حسب ترتيب انلظام، بيَّ ل ل  جممَ  بيان  
معرفتها، ثم بيَّنت عوارض اخلصومة، وما يتعلق بالقضاء املستعجل، ثم ختمت ذلك  
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قه، مراعياً يف ذلك كه  رح عرتاض ىلع األحاكم وطح باحلكم وما يتعلق به من اال
ما استطعت، فلم أتوسع يف   وقد اخترصتح ،  التسلسل الواقيع لدلاعوى القضائية،

تاج إىل اتلعريف من املصطلحات من كتاب ما حيح  اغلَب  تح ل  قَ اتلعاريف، وقد نَ 
نقلت عن الفقهاء  ، وعزوت ما  -حفظه اهلل-الاكشف ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني  

ع  غريـه  اأضيف إيلهيف الغالب وقد  واملنتىه ورشوحه  من كشاف القناع ا، ولم أتوسَّ
يف املصادر اليت أنقل عنها، رغبة يف إيقاف القارئ ىلع أـهم املصادر اليت ال ينبيغ أن  

مة هلا،   ما  وختلو مكتبته منها وال أن تغيب عن ناظره، يلكون ما يف ـهذه الورقات مقدِّ
وأوجه  فائدة،  من قراءتها للمبتدئني، إال أن املنتيه لن يعدم هموجَّ  الورقاتـهذه 

، شكري إىل لك من أاعنين برأي أو مشورة من أصحاب الفضيلة القضاة وغريـهم 
مت خالصاً لوجهه الكريم متقبَّاًل، إنه كريم جميب.   واهللَ   أسأل أن جيعل ما قدَّ

 واحلمد هلل أواًل وآخراً.. 
 عبد الرمحن بن يوسف اللحيدان                                                                                

 مكة املكرمة                                                                             
                                                                          ayluhaidan@gmail.com  

  ـه27/01/1441                                                                            
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 : أثناء نظر ادلعوى:األولاملبحث  ❖

  املطلب األول: املسائل األويلة: 

 توطئة:  
بعد رفع ادلعوى عليه    ما يتنبه هل القايض بعد إحالة ادلعوى إىل دائرته، واملتخاصمح   لح أوَّ 

نظر  ، ويه ما يتعلق برشوط سماع ادلعوى، ورشوط إقامتها، فيَ األويلة  املسائل  أو ىلع مولكه:  
ثم ينظر   ؟أواًل يف االختصاص وـهل املحكمة اليت رفعت إيلها ادلعوى خمتصة بنظر ادلعوى 

ثم ينظر يف اختصاص ادلائرة املحالة إيلها ادلعوى، وما   ؟ة ماكناً بنظر ادلعوى ـهل يه خمتص
وسأبدأ أواًل فيما يتعلق بالقايض ألنه يسوغ   ،(1) ذلك إال ألن ـهذه األمور من األمور األويلة

 
ح
املرتافع عند الالكم ىلع    بنيِّ موقَف هل الفصل باألمور الشلكية قبل سماع ادلعوى أصاًل، ثم أ

 .ادلفوع 

 

 اتلثبت من رشوط ادلعوى. املسألة األوىل:   •
من رشوطها، ويه    قح من مجلة ما جيب ىلع ادلائرة انلظر فيه قبل السري يف ادلعوى اتلحقُّ 

 إمجااًل: 
أو من يقوم   : ويعىن بها: "أن تكون ادلعوى وادلفع من صاحب احلقِّ الصفة -1

 .(2) مقامه"

 
برقم جاء يف القاعدة الرابعة من قواعد توزيع ادلاعوى املعممة بموجب تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء ( 1)

من املسائل األويلة  -من تلقاء نفسها- ـهما نصه: "تتحقق ادلائرة يف اجللسة األوىل 05/05/1439/ت( يف 1024) 
 املتعلقة باالختصاص ورشوط قبول ادلعوى ويثبت اتلحقق يف حمرض الضبط".

(، ويمكن 1/30)  -اهلل حفظه-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 2)
أن يؤخذ ذلك من أحاكم الفصل األول من ابلاب الرابع من نظام املرافعات الرشعية املتعلق باحلضور واتلوكيل يف 

 اخلصومة.
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أو   نفعٍ  للمديع أو املدىع عليه من جلب   يف الطلب   : ويعىن بها: "املنفعةح املصلحة -2
 . (1)املدىع به، وكذا لك دفاع يثريه املدىع عليه" عن احلقِّ  َضٍّ  دفع  

مما أورده املنظم يف املادة اثلاثلة من نظام   -الصفة واملصلحة- ؤخذ ـهذان الرشطان يح 
 املرافعات الرشعية. 

ت ىلع ذلك املادة ، وقد نصَّ (2) علم به املدىع بهحتريراً يح  ة  ر  أن تكون ادلعوى حمر   -3
 السادسة والستون من نظام املرافعات الرشعية. 

 . -إن اكن ماالً - أن يكون املدىع به حاّل    -4

 بالطلب واإللزام. اتلرصيح   -5

 (3) .بها ا يكذ  ادلعوى عم   أن تنفك   -6
نظام املرافعات الرشعية،  ـهذه الرشوط اليت نص عليها الفقهاء إمجااًل، ويه مبثوثة يف 

 وهلا تفصيالت ليس ـهذا موضع ذكرـها. 
 

 الفرع األول: رشط الصفة:  ▪
ثبت صفة لك  واحد من الطرفني يف ادلعوى، وما يح   جيب ىلع ادلائرة اتلثبت من صفة لكِّ 

  وحمل  م خمتصون بإكمال اإلجراء الالزم أم ال،  واحد من احلاضين يف جملس احلكم، وـهل ـهح 
يف هذه املسألة: أن تتثبت ادلائرة هل للك واحد من الطرفني صفة يف هذه ادلعوى أم   انلظر  

من رشوط    الصفة رشط    يف نظر ادلعوى قبل اتلأكد من ذلك، ألنَّ   السريح   دلائرة  ل  وال يسوغح   ؟ّل

 
 (.1/32)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 (.7/547(، والروض املربع مع احلاشية ) 6/344كتب العلمية ) كشاف القناع ط دار ال( 2)

 ( وما بعدـها، وكشاف القناع28/460تنظر مجلة ـهذه الرشوط يف الرشح الكبري ىلع املقنع مع اإلنصاف ت الرتيك ) ( 3)
ما جيب ىلع (، وبيَّنت الفقرة اثلانية من املادة اثلاثلة من نظام املرافعات الرشعية 6/344ط دار الكتب العلمية ) 

 املحكمة إذا ثبت دليها صوريَّة ادلعوى أو كيديتها.
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: أن يرفع مدٍع دعواه ضد مدىع عليه يطابله: بتسليم مستحقات ومثال ذلك، (1) ادلعوى 
ف رصَ ـهذا املديع ليس ذا صفة يف ـهذه ادلعوى، إذ ذو الصفة ـهو صديقه، فيح   صديقه هل، فإن 

 فهم بأن تقام ادلعوى من قبل صديقه نفسه. انلظر عن دعواه ويح 
 فإن قيل: قد يكون وكياًل عن صاحب الصفة يف ادلعوى؟ 

 فيقال: 
ديع فعت ىلع وجه غري صحيح، وذلك أن الصحيح أن ترفع ادلعوى باسم امل ادلعوى رح   إنَّ 

 ، ويكون ـهو وكياًل ال أن تقام ادلعوى ابتداء باسم الوكيل. (2) صاحب الصفة
 

  الرشوط، مقترصاً يف ذلك ىلع مسائل الواكلة ـهنا أن أشري إىل ما يتعلق بأـهمِّ  نح سح وحَي 
ة اليت يحمكن للقايض الوقوف عليها واتلثبت منها حال انلظر، أما بقية األحاكم  انلظامي

 :(3)الطعن بها ىلع الواكلة فلن أتكلم عنها مكنح اليت يح الفقهية 

 رشوط الواكلة: 
م مجلةً   من الرشوط اليت ينبيغ انلظر فيها ويه:    اشرتط املنظِّ

أعضاء والقضاة  واملمنوعون من اتلوُّكُّ ـهم:    ،(4) اتلوّك    ن هل حق  مم    يكون الوكيل    نأ -1
يف املحاكم ولو اكنت املحكمة اليت أقيمت فيها ادلعوى   والعاملون انليابة العامة 

أن يكونوا والكء عن أزواجهم   ستثىن من ذلك:وي  فيها،  ونغري املحكمة اليت يعمل
 واكتلهم عن ـهؤالء.  لح قبَ ، فتح (5) أو أصوهلم أو فروعهم أو من اكن حتت واليتهم رشاعً 

 : أمرينويكون ثبوت الواكلة بأحد  الواكلة دلى ادلائرة:  ت  ب  ث  أن ت   -2

 
 املادة اثلاثلة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

 املادة احلادية واألربعون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)

 الفقهاء.ئلال يطول الالكم، وخترج ـهذه املذكرة عن ـهدفها، ويحرجع إىل أحاكم الواكلة يف كتب ( 3)
 املادة اتلاسعة واألربعون من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 املادة الرابعة واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
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، وبيَّنت املادة اتلاسعة  (1) رض واكلة صادرة من اكتب عدل أو موث قأن ي   - أ
  رَ قرِّ واألربعون واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية أن ىلع الوكيل أن يح 

من وثيقة واكتله، ىلع أال يتجاوز    ةً قَ صورة مصدَّ ع  ود  ه عن مولكه وأن يح حضورَ 
، ويكيف إحضار أصل الواكلة، ويف ـهذه احلالة يأخذ الاكتب  ذلك أول جلسة

املختص دلى ادلائرة صورة من أصلها، ويوقِّع عليها بما يفيد مطابقتها  
 (2) ألصلها ويودعها يف ملف ادلعوى.

 ( يف  7557/ت/13معايل وزير العدل برقم ): صدر تعميم ولسائل أن يسأل
الصادرة وفقاً للضوابط  القايض باعتماد الواكّلت اإللكرتونية ـه13/02/1440

املشار إيلها يف اتلعميم املذكور، فكيف يمكن اتلأكد من صحة الواكلة؟ وما  
 اإلجراء عند ذلك ؟ 

 :  فيقال
،  وعليه  واكلة( من )اتلحقق إن اتلعميم املذكور أشار إىل ذلك، وذلك من خالل خدمة 

ي املوظف اإلجراء الالزم حيال ذلك، ويود ع صورة من الواكلة بعد اتلثبت منها يف  جر  فيح 
 ملف ادلعوى. 

  : املدع : فإن اكن وكياًل عن  فينظر  جلسة  ل  ه يف أو  ما يفيد توكيل     الوكيل  رض  فإن لم ي   
، وتشطب ادلعوى وفقاً ملا تقتضيه املادة اخلامسة واخلمسون من  اغئبا  فيعترب املديع 

إىل جلسة تايلة    فيمهل:  إن اكن وكيال  عن املدىع عليهنظام املرافعات الرشعية، وأما  
ل وفق أحاكم املادة السابعة  عامَ ـها فيح رض  يلحرض الواكلة أو ما يفيد اتلوكيل، فإذا لم حيح 

 
املادة اخلمسون من نظام املرافعات الرشعية، وتنظر املادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء، والحئة املوثقني ( 1)

م  ـه07/10/1435( يف 66954هم من أعمال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) وأعماهلم املنظمة ملا يصدر عن َعمَّ من المح
 ـه.01/12/1438( يف 6941/ت/13معايل وزير العدل برقم ) 

 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اخلمسني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
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 .(1) واخلمسني
هل اإلجراء املطلوب: ها ّل ت  ولكن   واكلة   أما إن أحرض    ل سواء أكان وكياًل عن  مهَ فيح و 

املديع   لح عامَ فإن لم يكمله فيح  ،املديع أو املدىع عليه جللسة تايلة إلكمال املطلوب
معاملة    لح عامَ عن املدىع عليه فيح وفق أحاكم املادة اخلامسة واخلمسني، وإن اكن وكياًل  

 الغائب وفق ما تقتضيه املادة السابعة واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية.  

دوَّن يف حمرضـها، : ويكون ذلك بتقرير يح ةلس  يف ال    دلى ادلائرة    أن يكون اتلوكيل   -ب
هل املوُّكِّ  الواكلة وما خيوِّ   بنيِّ القايض يف املحرض: حملَّ عليه، ويح   مح بص  يَ   و أاملوُّكِّ    هح عح ويوقِّ 

 (2) للوكيل.

ت الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة احلادية  نصَّ : واملفعول أن تكون الواكلة سارية   -3
املفعول ما لم تقيَّد    ساريةَ َق ب  الواكلة تَ  واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية أنَّ 

بعد ذلك تعميم معايل وزير    رَ دَ ، ولكن َص (3) نفسخ بسبب رشيعبزمن أو عمل أو تَ 
منه   )اخلامسة عرشة( ـهوجاء يف الفقرة 06/06/1437( يف 6198/ت/13العدل رقم )

ا  ه  د  ي  ق  د العمل بالواكّلت بمدة مخس سنوات من تاريخ صدورها، ما لم ي  قي  "ي  ه:  ما نصُّ 
، أو ي  امل   ما هو منصوص عليه رشاع ". بطلها وفق  طرأ عليها ما ي  وّك  بمدة أقل 

هل اإلجراء   -4 املدىع به، أو اتلنازل،    : "فال يصح من الوكيل اإلقرار باحلقِّ املطلوب  أن تو 
اخلصومة، أو اتلنازل عن   ـها، أو ترك  أو الصلح، أو قبول ايلمني، أو توجيهها، أو ردِّ 

ِّ -احلكم  فيه، أو رفع احلجر، أو ترك   الطعن   من طرق   أو عن طريٍق  - أو جزئياً اً يَّ كح
اخلبري، أو ردِّه= ما    القايض، أو اختيار    اعء بالزتوير، أو ردِّ الرـهن مع بقاء ادلين، أو االدِّ 

 
 رافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اخلمسني من نظام امل( 1)
 املادة اخلمسون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
وأسباب انفساخ الواكلة رشاعً )إمجااًل(: موت املوُّكِّ أو الوكيل، أو اجلنون املطب ق من أحدـهما، أو العزل من املوُّكِّ أو  ( 3)

 (.3/468االعزتال من الوكيل، أو احلجر ىلع الوكيل أو املوُّك لسفه، ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 
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 .(1) مفوَّضاً تفويضاً خاصاً يف الواكلة"  ن  كح لم يَ 

 وها هنا تنبيه مهم: 
، أما إن اكن املوُّكِّ حاضاً فقد جاء يف   أن ما أوردته سابقاً: خاصٌّ يف حال غياب املوُّكِّ
رحه الوكيل يف حضور   املادة احلادية واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية ما نصه: "لك ما يقرِّ

ره املوُّكِّ بنفسه،    اجللسة نفسها"، نفاه أثناء نظر القضية يف  إّل إذااملوُّكِّ =يكون بمثابة ما يقرِّ
   (2) فيتبنه هلذا.

 
 الواكلة:   ضبط   

رقم الواكلة وتارخيها ومصدرـها دون مضمونها يف ضبط   املختصُّ  الاكتبح  نح وِّ دَ يح 
 . (3) ادلعوى 

 

 كرثة اّلستمهاّلت من الوكيل: 

لدلائرة   رَ هَ صد املماطلة، فإذا ظَ الوكيل بقَ  ل  بَ رثة االستمهاالت من ق  لدلائرة كَ  رح هَ ظ  قد يَ 
، ويف ـهذا مرااعة  (4)وُّكِّ وكياًل آخراملرافعة، أو أن يح   َل كم  بطلب املوُّكِّ بنفسه يلح   ذلك فلها احلقُّ 

 هلدر األوقات فيما ال يعود بانلفع.  وإيقافح وحفظ حلق اخلصم، 
 
 

 
 ن نظام املرافعات الرشعية.ـهذا نص املادة احلادية واخلمسني م( 1)
( وعلََّل 1/479)  لفضيلة الشيخ القايض ادلكتور نبيل اجلربينينظر اتلوضيحات املرعية نلظام املرافعات الرشعية ( 2)

: أن سكوت املوُّكِّ ىلع ما قرره الوكيل وعدم نفيه ذللك يعد  ذلك: بقوهل: "والسبب يف قبول قول الوكيل حبرضة املوُّكِّ
رضاً وقبواًل بما أجراه، والقاعدة املتقررة أنه )ال ينسب إىل ساكت قول، ولكن السكوت يف معرض احلاجة إىل 

  ابليان بيان(".
لة بموجب القرار الوزاري رقم الالحئة ا(  3) تلنفيذية اثلاثلة للمادة احلادية واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية، واملعدَّ

م  ـهو07/09/1440( يف 5062)  َعمَّ  ـه.09/09/1440( يف 7778/ت/13من معايل وزير العدل برقم ) المح
 املادة اثلاثلة واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 عدد القضايا اليت يق للوكيل الرتافع فيها: 

 الوالكء ىلع حالني:  
 األول: أن يكون الوكيل حماميا :  

 هل الرتافع فيها.  قُّ من القضايا اليت حَي    معنيَّ   د عدد  ويف ـهذه احلال ال حيدَّ 
 من غري املحامني: اثلاين: أن يكون الوكيل  

إىل ثالث قضايا، "فإن بارش الوكيل ثالث   واحدةٍ  قبل ترافعه يف قضيةٍ ويف ـهذه احلال فيح 
   (1)قضايا عن ثالثة أشخاص متعددين: ال تقبل واكتله عن غريـهم".

ح   من ـهذا: الواكلة عن األزواج واألصهار واألقارب حىت ادلرجة الرابعة،  ىَن ث  ستَ وي
يا الوصاية  م وناظر الوقف يف قضاانلظاميون لألشخاص املعنويني، والويص والقيِّ  نَ و  لح ثِّ مَ والمح 

فهم من املادة اثلامنة عرشة من نظام  والقوامة ونظارة الوقف اليت يقومون عليها، وـهو ما يح 
 املحاماة.

 

   :تنبيه 

قُّ   حال املحايم املتدرِّب متوسط بني املحايم، وبني الوكيل من غري املحامني، فيَح 
:  برشطللمتدرب أن يكون وكياًل بأكرث من ثالث قضايا وألكرث من ثالثة أشخاص  

يَِّدت الزيادة فيما اكن وكياًل عن املحايم فيه فليتنبَّه  كونه وكياًل عن املحايم فقط، فقح
 (2) ذللك.

 

 الفرع اثلاين: رشط املصلحة: ▪
ادلائرة يف انطباق رشط املصلحة ىلع املديع    رح ظح ن  معنا بيان معىن رشط املصلحة، فتَ   مَ تقدَّ 

ذا مصلحة فإن ىلع ادلائرة رصف انلظر عن دعواه؛ ألن   ن  كح واملدىع عليه، فإن لم يَ 

 
 ـه.28/07/1422( يف 38رة )أ( من املادة اثلامنة عرشة من نظام املحاماة الصادر باملرسوم املليك رقم )م/الفق( 1)
 الالحئة اتلنفيذية احلادية عرشة للمادة اثلامنة عرشة من نظام املحاماة. ( 2)
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    ومثال ذلك:، (1) املصلحة رشط من رشوط ادلعوى 
أعين بيت  -يف بيته  قد استخدم غرفةً  - وـهو جار  هل-املدىع عليه ٍع بأن أن يديع مدَّ 

  إلزام املدىع عليه بإخراج ـهذه ابلضاعة   بح استخدمها كمخزن بضائع، ويطلح  -املدىع عليه
لَّف  ، فهذه ادلعوى قد خَتَ وال سبباً موجباً لرفع دعواه يع ضراً وال ترضراً دَّ من بيته، وال يَ 

 يع يف إزالة ـهذه ابلضاعة. ال مصلحة للمدَّ املصلحة؛ إذ   طح فيها رَش  
واحدة ويه: وجود املصلحة   حالةً  -رشط املصلحة-م من ـهذا الرشط  املنظِّ ىَن ث  واستَ 

  بها يف سماع ادلعوى يف صور: ىَف كتَ : فيح ة  لَ مَ املحتَ 
،  تدل القرائن ىلع قرب وقوعه  ق  د  حم     ر  إذا اكن الغرض من الطلب اّلحتياط دلفع ض     -1

ىلع افتتاح قاعة أفراح يف يح سكين، ويبدأ باإلنشاء،  خص  م شَ عز  أن يَ  ذلك: ومثال  
 ؛نا تسمع ادلعوى يف مواجهته ولو لم يكن الرضر واقعاً ض عليه اجلريان، فهح عرَت  فيَ 

ل مزنلة الرضر يف احلال.   (2) ألن الرضر يف املآل مزنَّ

، ومثَّلت هل   زوال ديلله عند الزناعش  ي    ق  الطلب اّلستيثاق حل  إذا اكن الغرض من   -2
الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلاثلة بطلب املعاينة إلثبات احلالة، أو إثبات شهادة  

  فواتها. َش خيح 

 
 

 الفرع اثلالث: حترير ادلعوى:   ▪
َ رَ حمرَّ   ن  كح ، فإن لم تَ ةً رَ دعوى املديع حمرَّ   ن  و  من كَ   ادلائرةح   دح تتأكَّ  ا  املديع عمَّ   ها سؤالح مَ ز  ة ل

ُّ ـهو الزم تلحرير دعواه، وليس لدلائرة المح  ت  يف سماع ادلعوى قبل حتريرـها، كما نصَّ  ض 
 عليه املادة السادسة والستون من نظام املرافعات الرشعية. 

 
 املادة اثلاثلة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

 (.1/36)  -حفظه اهلل-املرافعات اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني الاكشف يف رشح نظام ( 2)
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 ت ثالثة أمور:  ع  ة إذا ج   ر  وتكون ادلعوى حمر  
 .(1)املدىع  احلقِّ  بيانح  -1

 األوصاف الرافعة للجهالة يف املدىع به.  رح ك  ذ   -2

 (2) عيه.سبب االستحقاق ملا يدَّ  بيانح  -3

 
 مثال ذلك: 
تسليمه يل، فهذه   ٍع فيقول: إن يل يف ذمة املدىع عليه مبلغاً مايلاً وأطلبح دَّ أن يديع مح 

سأهل  استحقاقه هل، فتَ  َب ىع به وسبَ  املديع فيها املبلغ املدَّ نيِّ بَ ادلعوى غري حمررة، إذ لم يح 
ت يف نظر ادلعوى، وإن  نه سارَ استحقاقه هل، فإن بيَّ   َب عيه وسبَ غ اذلي يدَّ املبلَ   ادلائرة عن قدر  

 (3).لعدم حتريرـها ادلائرة انلظر عن دعواه  فح رص   زاً أو امتنع عن ذلك فتَ ج  عَ  هح ن  بيِّ لم يح 
 فت ادلائرة انلظر عن دعوى املديع لعدم حت ريرـها فإن ـهذا احلكم تنبيه: إذا رَصَ

َر املديع دعواه بعد صدور احلكم ولو   خاضع لطرق االعرتاض، وإذا حرَّ
َرةح احلحكم -ادلائرة   رح ظح ن  اكتسب القطعية فتَ   (4) يف دعواه. -محصد 

  

 
، والقرار الصادر من جملس 21/01/1416( يف  44/6ينظر: القرار الصادر من جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة برقم ) (  1)

املبادئ ـه، وينظر 20/06/1416يف ( 330/5 ـهوالقرار رقم ) 05/02/1415( يف 84/5القضاء األىلع بهيئته ادلائمة برقم ) 
 (.476-475)ص والقرارات الصادر عن مركز ابلحوث بوزارة العدل

من حقيبة تدريبية بعنوان )مهارات نظر ادلعوى اجلزائية( لشيخنا ادلكتور عبد الرمحن بن عبد املحسن ايلحىي ( 2)
القضاء األىلع بهيئته ادلائمة برقم  (، وينظر القرار الصادر من جملس 4القايض باملحكمة العامة بالرياض ص) 

 (.485 ـهوينظر املبادئ والقرارات الصادر عن مركز ابلحوث بوزارة العدل )ص14/07/1420( يف 401/15) 
 املادة السادسة والستون من نظام املرافعات الرشعية ولواحئها اتلنفيذية.( 3)
 نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة السادسة والستني من ( 4)
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 الفرع الرابع: احللول:  ▪
ح م    معنا أنَّ   مَ تقدَّ  اعء باملؤجل  ة، فال جيوز االدَّ ط يف ادلعوى أن تكون حالَّ شرَتَ ن مجلة ما ي

ىع املديع بمبلغ لم حيلَّ فإن  ، وعليه فإذا ادَّ (1)، ـهذا اذلي عليه مذـهب احلنابلةاذلي لم حيلَّ 
 انلظر عن دعواه لعدم حلوهلا.  َف ىلع ادلائرة رَص  

ل إذا اكن بغرض اإلثبات أو اإللزام بادلين   وجيوِّز بعض أـهل العلم سماع ادلعوى باملؤجَّ
 (2) يف أجله.

 

 اخلامس: انفاكك ادلعوى عما يكذبها:  الفرع  ▪
أباه   َل تَ ٍع بأن املدىع عليه قَ يع مدَّ ها: أن يدَّ بح الفقهاء الرتباط ادلعوى بما يكذِّ  ومثََّل 

ر املدىع عليهو قبل عرشين سنة،   مح فهذه دعوى    -مثال-ن سنة  و عرش  حني سماع ادلعوى   عح
 بها.قد اشتملت ىلع ما يكذِّ 

عوى كيدية، اكدلاعوى اليت ليس للمديع املطابلة بها وإنما  فإذا تبنيَّ لدلائرة أن ادل 
عليها رصف انلظر عن ادلعوى، وأجازت املادة اثلاثلة    قصده اإلضار باملدىع عليه: فيجبح 

 يع، وخيضع حكمها باتلعزير لطرق االعرتاض. بتعزير املدَّ  مَ كح لدلائرة أن حَت  
وكذا إذا تبنيَّ لدلائرة أن ادلعوى صورية قد تواطأ فيها املديع واملدىع عليه لغرٍض ما،  

 تعزير الطرفني مجيعاً كما نصت عليه املادة املذكورة.   ارصف انلظر عن ادلعوى، وهل  فيلزمها

  

 
 (.6/502(، ومطالب أويل انلىه ط املكتب اإلساليم ) 6/344كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 1)
 (.28/464اإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) ( 2)
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 . اتلثبت من اّلختصاصاملسألة اثلانية: 
املدىع عليه ومن يمثله:    - كذلك-ظر فيها  املسائل اليت ينبيغ ىلع القايض انلظر فيها، وين  من

ح االختصاص، ويعىن باالختصاص: قَ  من   دٍ والية القايض ىلع منطقة معينة أو نوع حمدَّ  رص 
، وجاء يف القرار الصادر من اهليئة  (1)القضايا، وقد ذكر الفقهاء ـهذه املسألة يف كتب القضاء

ه: "الوالية للقايض أمر  09/01/1419( يف 31/5ادلائمة باملجلس األىلع للقضاء برقم )  ـهما نصُّ
 أساس العتبار حكمه"ا.ـه، ومن ـهنا يتبني منشأ أـهمية ـهذه املسألة مسألة االختصاص. 

سوى  -به لك قاٍض من قضاة املحاكم اتلابعة للقضاء العام    وبنيَّ نظام املرافعات ما خيتصُّ  
 ا. ، وسأتكلم عنها وفق ترتيب انلظام هل- املحاكم اجلزائية

 الفرع األول: اّلختصاص ادلويل:   ▪

 نعقد ملحاكم اململكة يف أحوال:  بنيَّ املنظم أن االختصاص يَ 

 احلالة األوىل: أن يكون املدىع عليه سعوديا :  
حماكم اململكة بنظر ادلعوى ضده، ولو لم يكن هل حمل إقامة   صُّ تَ ويف ـهذه احلالة خَت  

 (2)اعم أو خمتار يف اململكة. 
 ستثىن من ذلك: وي  

، وبيَّنت  (3)خارج اململكة ادلاعوى العينية املتعلقة بعقار  أن تكون ادلعوى من 
 ُّ دعوى تقام ىلع واضع    الالحئة اتلنفيذية املقصود بادلاعوى العينية املتعلقة بالعقار وأنها: "لكح

و االرتفاق،  ايلد ىلع عقار ينازعه املديع يف ملكيته أو يف حق متصل به، مثل: حق االنتفاع أ
 .(4) أو الرـهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار أو دعوى الرضر منه"

 
 (.6/291(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية )10/92ينظر: املغين البن قدامه ط مكتبة القاـهرة ) ( 1)
 املادة الرابعة والعرشون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة الرابعة والعرشون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة الرابعة والعرشين من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 مثال ذلك:
أن يديع لؤي ىلع يزيد السعودي اجلنسية بأنه باعه عقاراً يقع يف مدينة نلدن بمبلغ  

فرغ العقار  إلزام املدىع عليه بأن يح   بح طلح غ العقار باسمه، ويَ ر  ف  وقدره مليون ريال، وأنه لم يح 
املحكمة برصف انلظر عن ادلعوى لكونها خارجة عن اختصاص حماكم   مح حكح تَ باسمه، ف
 اململكة. 

 احلالة اثلانية: أن يكون املدىع عليه غري سعودي:  
 :  فينظر

فاالختصاص منعقد ملحاكم اململكة    إقامة اعم أو خمتار يف اململكة  فإن اكن هل حمل   -1
 (1) بنظر ادلاعوى اليت تقام يف مواجهته.

،  واكن ألحدهم ماكن إقامة يف اململكةوكذا إن اكنت ادلعوى مقامة ىلع أكرث من شخص  
 ( 2) فتختص حماكم اململكة بنظر ـهذه ادلعوى.

 :املطابلة  حمل  إىل   رح ظَ ن  فإن لم تكن اململكة ماكن إقامة هل حقيقة أو اختياراً فيح  -2
 قاً بـ: املطابلة متعلِّ  فإن اكن حملُّ 

 مال موجود يف اململكة،  -

ح  اململكة حملَّ  دُّ عَ تح  أو الزتامٍ  -  ،(3)وئه أو تنفيذهشح ن

ر يف اململكة؛   - ه  ش 
ح
 أو اكنت ادلعوى متعلقة بإفالس أ

 
بماكن اإلقامة العام: املاكن اذلي يسكنه الشخص املادة اخلامسة والعرشون من نظام املرافعات الرشعية، ويقصد ( 1)

ه إيله، كما -أو اخلاص-حقيقة، وماكن اإلقامة املختار : املاكن اذلي خيتاره الشخص يلتلق فيه اتلبليغات اليت توجَّ
 بيَّنت ذلك املادة اتلاسعة من نظام املرافعات الرشعية.

 املرافعات الرشعية.الفقرة )ج( من املادة السادسة والعرشين من نظام ( 2)
تحَعدُّ اململكة ماكناً لنشوء االلزتام: إذا اكن العقد قد أبرم داخل اململكة، وتعدُّ اململكة ماكن تنفيٍذ للعقد: إذا اتُّفق ( 3)

فيه ىلع تأن حمل تنفيذ العقد يف اململكة كياً اكن أو جزئياً، ينظر الالحئتان اتلنفيذيتان األوىل واثلانية للمادة 
 ملرافعات الرشعية. السادسة والعرشين من نظام ا
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 (1) .فتختص حماكم اململكة بنظر هذه ادلاعوى ىلع اتلفصيل السابق 
حماكم اململكة بنظر ادلاعوى   صُّ تَ املطابلة متعلقاً بذلك: فال خَت   ن حملُّ كح لم يَ أما إن 

املحكمة برصف انلظر عن دعوى املديع ىلع غري السعودي اذلي   مح كح رفع عليه، وحَت  اليت تح 
 (2)ال تنطبق عليه ـهذه األحوال.

 :وهل استثناءان
ادلاعوى املقامة ىلع املسلم غري السعودي اذلي ليس هل ماكن إقامة اعم أو   اّلستثناء األول:

خمتار يف اململكة، وذلك يف أحوال بيَّنتها املادة السابعة والعرشون من نظام املرافعات  
 الرشعية، وذلك ىلع اتلفصيل اآليت:  

 راد إبرامه يف اململكة. يح  يف عقد زواٍج  ةً َض إذا اكنت ادلعوى معارَ  - أ

رفوعة من  عقد زواج، واكنت مَ  خَ س  نت ادلعوى بطلب طالق، أو فَ إذا اك -ب
ىت  مدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، قَ الزوجة السعودية، أو اليت فَ 

ى مرفوعة من الزوجة غري  عواكنت أيٌّ منهما مقيمة يف اململكة، أو اكنت ادل 
يها مىت اكن  السعودية املقيمة يف اململكة ىلع زوجها اذلي اكن هل ماكن إقامة ف

ب   َل عَ زوجته وجَ  رَ جَ الزوج قد ـهَ 
ح
د من  ماكن إقامته يف اخلارج، أو اكن قد أ ع 

 أرايض اململكة. 

 هل انلفقة مقيماً يف اململكة.  ت  بَ ل  إذا اكنت ادلعوى بطلب نفقة، واكن من طح  -ج
نسب صغرٍي يف اململكة، أو اكنت متعلقة بمسألة  إذا اكنت ادلعوى يف شأن  -د

مسائل الوالية ىلع انلفس أو املال، مىت اكَن للقارص أو املطلوب احلجر عليه  من  
 ماكن إقامة يف اململكة. 

إذا اكنت ادلعوى متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصية األخرى،   -ـه

 
 املادة السادسة والعرشون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
: املقصود من ـهذه الورقات بيان ما يتعلق باملحاكم العامة، ذلا لم أتعرَّض ملا جاء يف املادة السابعة والعرشين تنبيه( 2)

 من نظام املرافعات الرشعية؛ ألن حمل تطبيقها حماكم األحوال الشخصية. 
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ن    واكن املديع سعودياً، أو اكن غرَي سعوديٍّ مقيماً يف اململكة، وذلك إذا لم يَكح
 ن إقامة معروٍف يف اخلارج. للمدىع عليه ماك

 

  ت  فَ الَ حماكم اململكة بنظر ادلعوى، ولو خَ  املتداعيان واليةَ  َل قبَ أن يَ  اّلستثناء اثلاين:
ع املتداعيان دعواـهما يف حمكمة من حماكم اململكة وطلبا سماع  فَ االختصاص ادلويل إذا رَ 

 : برشطني ديدعواـهما، ويف ـهذه احلال تنظر املحكمة يف ادلعوى ىلع غري السعو 
 ( 1) أال تكون ادلعوى متعلقة بأمر عيين خيتص بعقار خارج اململكة. الرشط األول:

 (2) أن تكون املحكمة اليت رفعت فيها ادلعوى خمتصة بادلعوى نواعً. الرشط اثلاين:

 
 :إذا اكن املدىع عليه غري سعودي وانعقد االختصاص ملحاكم   لسائل أن يسأل

نع  نيِّ بعايله ولكن  اململكة حسب ما بح  من دخول اململكة   - املدىع عليه- مح
 فكيف يكون اإلجراء؟ 

يَّنت الالحئة ذلك ونصها: "إذا اكن املدىع عليه غري السعودي ممنواعً من دخول اململكة  بَ 
 .(3) األنطمة واتلعليمات"فله اتلوكيل حسب 

 

 : انلظر يف اّلختصاص ادلويلاإلجراء العميل للقايض عند  
القايض بعد إحالة ادلعوى إيله يف انطباق االختصاص ادلويل ىلع ادلعوى املنظورة    رح ظح ن  يَ 

  ن  كح انلظر فيها، وإن لم تَ   َل مَ أك    -ىلع ما سبق بيانه-أمامه، فإن اكنت داخل اختصاص واليته  
يع  : أن يدَّ ومن األمثلة الظاهرة ملسألة اّلختصاص ادلويلانلظر عنها،    َف اصه رَصَ من اختص

خارج اململكة، فإن ـهذه  عح اجلنسية بشأن ملكية عقار يقَ  مدٍع ىلع مدىع عليه سعوديِّ 
 

 املادة اثلامنة والعرشون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلامنة والعرشين من نظام املرافعات الرشعية، وسيأيت اإلشارة إىل االختصاص انلويع   ( 2)

 ملحاكم اململكة.

 الرشعية. الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السابعة والعرشين من نظام املرافعات( 3)
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عن االختصاص ادلويل لقضاة اململكة، لكونها من ادلاعوى العينية املتعلقة    ة  جَ ادلعوى خار  
 بالعقار. 

 

 : الفرع اثلاين: اّلختصاص الوّليئ ▪

 يعىن باّلختصاص الوّليئ: 
ح "قَ  ِّ  رص   .(1) عيَّنة"مح  ةٍ قضائية من جهات اتلقايض داخل ادلولة ىلع أقضيَ  ةٍ هَ ج    والية لكح

ادلاعوى والرتافع فيها    ر  ظَ اًل نلَ دخَ مَ   ونح كح الورقات بيان ما يَ وألجل أن الغرض من ـهذه  
 أمام القضاء العام، فإين سأبنيِّ بإجياز اجلهات القضائية يف اململكة، واختصاصاتها. 

 
 :  ثالثة أقسامنستطيع تقسيم اجلهات القضائية يف اململكة إىل 

 اإلدارية(: القسم األول: حماكم ديوان املظالم )املحاكم   
 ،  املادة اثلاثلة عرشة من نظام ديوان املظالمـهذه املحاكم بالقضايا الواردة يف   صُّ تَ وخَت   

 يف اآليت :   صل  املحاكم اإلدارية بالفَ  صُّ تَ "خَت  ا: هَ صُّ ونَ 
م اخلدمة املدنية والعسكرية واتلقاعد  ظح رة يف نح ادلاعوى املتعلقة باحلقوق املقرَّ   - أ

ملوظيف ومستخديم احلكومة واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة أو ورثتهم  
 واملستحقني عنهم .  

  عح ا ذوو الشأن ، مىت اكن مرج  هَ مح دِّ قَ داعوى إلغاء القرارات اإلدارية انلهائية اليت يح  -ب
 عن: الطَّ 

 االختصاص،   عدمح   -
 يف الشلك،   ٍب ي  عَ  وجودح  أو -
 يف السبب،   ٍب ي  أو عَ  -

 
 (.1/141)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
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 م واللوائح، ظح انلُّ  أو خمالفة   -
 أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها،   -
 أو إساءة استعمال السلطة،   -

ـها اللجان شبه القضائية  رح صد  بما يف ذلك القرارات اتلأديبية، والقرارات اليت تح 
 واملجالس اتلأديبية.  

ـها مجعيات انلفع العام وما يف حكمها املتصلة بنشاطاتها ،  رح د  ص  وكذلك القرارات اليت تح 
اكن من الواجب    ارٍ رَ اذ قَ اإلدارة أو امتناعها عن اختِّ   ة  هَ ج    ضح ف  القرار اإلداري رَ   م  ك  يف حح   دُّ عَ ويح 

 َ  ألنظمة واللوائح .   اً لقَ ب  ط   هح اذح عليها اختَّ
 مها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة .  داعوى اتلعويض اليت قدَّ  -ج
 رفا فيها .  ادلاعوى املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طَ  -د
 املختصة.   ةح هَ ا اجل  هَ عح فَ ر  ادلاعوى اتلأديبية اليت تَ  -ـه
 املنازاعت اإلدارية األخرى .   -و
 طلبات تنفيذ األحاكم األجنبية وأحاكم املحكمني األجنبية".  -ز

 

 القسم اثلاين: اللجان شبه القضائية:  
 عنيَّ من القضايا، كما سيأيت،نوٍع مح  ر  ظَ األمر الوالية بنَ  هلا ويلُّ  َل عَ ويه جلان جَ 

 ومنها:  
 

صل يف خمالفات ة بالفَ صَّ واملخالفات اتلمويلية، واملختَ جلنة الفصل يف املنازاعت  -1
 (1)اتلعليمات الرقابية واإلرشافية لرشاكت اتلأمني وإاعدة اتلأمني املرخص هلا.

 
ـه، واملعدلة 02/06/1426( يف  32املادة العرشون من نظام مراقبة رشاكت اتلأمني اتلعاوين الصادر باملرسوم املليك رقم )م/(  1)

ـه، ونحصَّ يف املادة اثلانية والعرشين املعدلة بموجب املرسوم املليك 27/05/1434( يف  30بموجب املرسوم املليك رقم )م/
املذكور بأن تشلك جلنة استئنافية للنظر يف اتلظلمات من قرارات اللجنة، بعد أن اكن ـهذا من اختصاص ديوان 

 املظالم.
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اللجان اجلمركية االبتدائية، واملختصة بنظر مجيع اجلرائم واملخالفات يف نظام   -2
ر يف  ظَ قرارات اتلحصيل، وانلَ ر يف االعرتاضات ىلع ظَ اجلمارك املوحد، وانلَ 

، (1)مة ىلع قرارات اتلغريم املنصوص عليها يف انلظام املذكور االعرتاضات املقدَّ 
يف االعرتاضات ىلع األحاكم الصادرة    رح ظَ ن  ويتبعها اللجان اجلمركية االستئنافية اليت تَ 

 من اللجان االبتدائية. 

خطاء املهنية اليت ترفع بها املطابلة باحلق  األ  ر  ظَ ة بنَ صَّ اهليئة الرشعية الصحية، واملختَ  -3
عنها    جح تح ن  يف األخطاء املهنية الصحية اليت يَ   رح ظَ اخلاص )دية، تعويض، أرش(، وكذا انلَ 

ن ـهناك  كح منفعته أو بعضها ولو لم يَ  د  ق  من أعضاء اجلسم أو فَ  وٍ ض  عح  فح لَ وفاة أو تَ 
 (2) دعوى باحلق اخلاص.

 ـه 10/07/1407( يف  729/8باألمر السايم رقم )  ةاملنازاعت املرصفية املشلكَّ جلنة تسوية   -4
ادلاعوى والقضايا   ر  ظَ ة بنَ صَّ تَ خ  ـه، والمح 11/08/1433( يف 37441واألمر الربيق رقم )

 شَ ن  املرصفية اليت تَ 
ح
ة مثل فتح  ألعماهل املرصفية ابلحتَ  ف  عن ممارسة املرص   أ

 ها ..الخ. االعتمادات، واحلسابات بأنواع

ة باملادة السابعة  ، واملشلكَّ (3) اللجنة املختصة بنظر خمالفات نظام املطبواعت والنرش -5
يف خمالفات انلظام، وإيقاع العقوبات  َظر  بانلَ  صُّ تَ واثلالثني من انلظام ذاته، وخَت  

 . (4) الواردة فيه

 
 ـه.03/11/1423( يف 41املليك رقم )م/ نظام اجلمارك املوحد دلول جملس اتلعاون اخللييج الصادر باملرسوم( 1)
 ـه.04/11/1426( يف 59املادة اثلاثلة واثلالثون من نظام مزاولة املهن الصحية الصادر باملرسوم املليك رقم )م/( 2)
 .ـه03/09/1421( يف 32( الصادر باملرسوم املليك رقم )م/3)
َت بموجب املرسوم املليك رقم )م/(  4) لكِّ ل للمادة األربعني من نظام املطبواعت والنرش= 11/04/1433( يف  20وقد شح  ـهاملعدِّ

جلنة  استئنافية للنظر يف اتلظلمات املقدمة من ذوي الشأن من قرارات اللجنة االبتدائية، وقد اكن االعرتاض سابقاً 
املطبواعت الصادرة أحاكم نظام  واعد عمل اللجان املختصة بانلظر يف خمالفاتيرفع دلى ديوان املظالم، وينظر ق

 ـه.29/05/1440يف 
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ة باملادة اثلاثلة عرشة من  ، واملشلكَّ (1) املنازاعت الواردة يف نظام الكهرباء ضِّ جلنة فَ  -6
 شَ ن  يف املنازاعت والشاكوى واملخالفات اليت تَ  ر  ظَ بانلَ  صُّ تَ نظام الكهرباء، وخَت  

ح
من   أ

  ٍص ص هلم، والزناع بني شخص مرخَّ صناعة الكهرباء، والزناع بني األشخاص املرخَّ 
 هل ومستهلك أو أكرث. 

ة باملادة السادسة والعرشين من الالحئة  نازاعت االستثمار، املشلكَّ نة تسوية مح جل  -7
يف املنازاعت اليت   ر  ظَ بانلَ   ةح ، واملختصَّ (2) اتلنفيذية نلظام االستثمار األجنيب بالسعودية

 شَ ن  تَ 
ح
َ بَ   أ هل بموجب    ٍص ستثمر األجنيب ورشاكئه السعوديني املتعلقة باستثمار مرخَّ المح   ني 

لَّ الزناع نهائياً عن  عمل ىلع تسوية املنازعة ودياً، فإذا تعذَّ تَ وـهذا انلظام،  ر ذلك حح
 طريق اتلحكيم. 

ة باملادة اخلامسة واثلالثني من نظام  يف داعوى براءات االخرتاع، املشلكَّ  ر  ظَ جلنة انلَ  -8
انلباتية   براءات االخرتاع واتلصميمات اتلخطيطية لدلارات املتاكملة واألصناف

جبميع املنازاعت والطعون يف القرارات الصادرة   ة  صَّ تَ خ  ، والمح (3) وانلماذج الصناعية
 بشأن براءات االخرتاع. 

ل يف منازاعت األوراق املايلة، املشلكة بالفقرة )أ( من املادة اخلامسة  ص  جلنة الفَ  -9
ت اليت تقع يف نطاق  بالفصل يف املنازاع  صُّ تَ ، وخَت  (4) والعرشين من نظام السوق املايلة

أحاكم ـهذا انلظام ولواحئه اتلنفيذية، ولوائح اهليئة والسوق وقواعدـهما وتعليماتهما  
 )5(يف احلق اخلاص.

 
 ـه.04/05/1428( يف 154الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) ( 1)

ـه، وصدرت الالحئة اتلنفيذية املذكورة بقرار رئيس جملس 05/01/1421( يف 1صدر انلظام باملرسوم املليك رقم )م/( 2)
 ـه.13/04/1423( وتاريخ 1/20إدارة اهليئة العامة لالستثمار برقم ) 

 ـه.29/05/1425( يف 27الصادر باملرسوم املليك رقم )م/( 3)
 ـه.02/06/1424( يف 30الصادر باملرسوم املليك رقم )م/( 4)
 ـهوذلك 01/06/1439نحقل اختصاص ـهذه اللجنة فيما خيص ادلاعوى اجلزائية إىل املحاكم اجلزائية اعتباراً من تاريخ    ( 5)

 ـهوالقايض باملوافقة ىلع نقل اختصاص ماكتب= 05/02/1439( يف 5/12ء رقم ) بموجب قرار املجلس األىلع للقضا
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جلنة الفصل يف املخالفات واملنازاعت الرضيبية املنصوص عليها يف نظام ضيبة   - 10
واثلالثني من نظام ضيبة  ة بموجب الفقرة )أ( من املادة السادسة ، املشلكَّ (1) ادلخل

 (2) ـه.02/11/1438( يف 113ادلخل املعدلة بموجب املرسوم املليك رقم )م/

 

 القسم اثلالث: حماكم القضاء العام: 
 َ  عدداً من املحاكم يه:  لح مَ ش  وت
ة.  -1  املحاكم العامَّ

 حماكم األحوال الشخصية.  -2

 املحاكم العمايلة.  -3

 املحاكم اتلجارية.  -4

 اجلزائية. املحاكم  -5

 حماكم اتلنفيذ.  -6

 
فهذه األقسام اثلالثة يه اجلهات القضائية املوجودة يف اململكة ايلوم، واالختصاص بينها 

 واليئ، لكون املختصِّ بها جهة معيَّنة، مستقلة عن بايق اجلهات القضائية.
 :وبناء عليه

اختصاص دائرته والئياً   ن  م   تح بُّ ثَ فإذا وردت ادلعوى ىلع ادلائرة: وجب ىلع قاضيها اتلَّ 

 
م =الفصل يف منازاعت األوراق اتلجارية يف ادلاعوى اتلجارية إىل القضاء العام )املحاكم اجلزائية( و َعمَّ من المح

 نَت يف اتلعميم. ـهوفق اآليلة اليت بحيِّ 16/03/1439/ت( يف 998معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 
 ـه.15/01/1425( يف 1الصادر باملرسوم املليك رقم )م/( 1)
وينظر: كتاب كيف حتدد مسار قضيتك لصاحب الفضيلة الشيخ أمحد مشبب القحطاين، مع اتلنبيه إىل أن بعض  ( 2)

اكمل  اللجان اليت ذكرـها الشيخ قد انتقل اختصاصها إىل جهات أخرى بعد مبارشة بعض املحاكم املتخصصة
 اختصاصاتها اكملحاكم اجلزائية.
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ر يف  ظَ ادلعوى والئياً انتقل إىل انلَ  ر  ظَ بانلظر يف دعوى املديع، فإن اكنت خمتصًة بنَ 
رصف انلظر عن دعوى  اً والئياً: فإنه يَ صَّ تَ ، وإن لم يكن خمح  -كما سيأيت-االختصاص انلويع  

 املديع لعدم االختصاص الواليئ بنظر ادلعوى. 
: دعوى يرفعها مدٍع دلى حمكمة اعمة يطالب فيها دائرة حكومية  من أمثلة ذلك

بمستحقاته الوظيفية وفق ما نص عليه نظام اخلدمة املدنية، فإن ـهذه ادلعوى خارجة عن  
، وعليه  -كما مر-االختصاص الواليئ للمحكمة، ومن اختصاص حماكم ديوان املظالم 

ولدلائرة  ص الواليئ هلا بنظر ادلعوى،  فيجب ىلع ادلائرة احلكم برصف انلظر لعدم االختصا
احلكم بذلك يف أي مرحلة من مراحل ادلعوى من تلقاء نفسها أو بناء ىلع طلب أحد  

وسيأيت الالكم عليها عند الالكم ىلع   ، وال يسقط ادلفع بعدم االختصاص الواليئ(1) اخلصوم
 ادلفوع.
 

  

 
 املادة السادسة والسبعون والسابعة والسبعون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
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 الفرع اثلالث: اّلختصاص انلوع.  ▪

ة للقضاء العام ستة حماكم، وختتص لك واحدة من ـهذه سبق أن املحاكم اتلابع
ا اكنت املحاكم العامة  ة املحاكم بانلظر يف أنواع معيَّنة من القضايا، ولمَّ بنظر  خمتصَّ

أن    نح سح ح  القضايا واإلثباتات اخلارجة عن اختصاصات املحاكم األخرى وديوان املظالم= فيَ 
 به املحاكم األخرى اتلابعة للقضاء العام إمجااًل: صُّ تَ أبدأ ببيان ما خَت  

o   :أوّل : حماكم األحوال الشخصية 
ح  صُّ تَ خَت   ت عليها املادة ملة من االختصاصات اليت نصَّ حماكم األحوال الشخصية جب 

 اثلاثلة واثلالثون من نظام املرافعات الرشعية ويه: 
 مجيع مسائل األحوال الشخصية ومنها:  -1

 إثبات الزواج.  - أ

 إثبات الطالق.  -ب

 اخللع.  -ت

 داعوى فسخ انلاكح.  -ث

 الرجعة.  -ج

 انلفقة.  -ح 

 الزيارة.  -خ 

 إثبات األوقاف. -2

 إثبات الوصايا.  -3

 إثبات الغيبة.  -4

 حرص اإلرث.  -5

 ما يتعلق بداعوى اإلرث: كقسمة الرتاكت.  -6

 تعيني وعزل األوصياء وانلظار.  -7
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 األذونات للنظار واألوصياء اليت تستوجب إذن املحكمة.  -8

 األخرس اذلي ال يعرف القراءة والكتابة. إثبات توكيل  -9

 تزويج من ال ويل هلا أو من عضلها أويلاؤـها. -10

 ادلاعوى انلاشئة عن مسائل األحوال الشخصية.  -11

ادلاعوى املرفوعة إليقاع العقوبات املنصوص عليها يف نظام اهليئة العامة للوالية   -12
 ىلع أموال القارصين ومن يف حكمهم. 

املرافعات الرشعية ىلع اختصاص حماكم األحوال  ـهذه القضايا اليت نص نظام
 الشخصية بها. 

بني قضاة املحاكم العامة وحماكم   إشاكل    عَ قَ يف بعض ـهذه الفقرات إمجااًل فقد وَ   وألنَّ 
ـهذا شلكَّ املجلس    من القضايا، وألجَل   ةٍ نَ بأنواع معيَّ   صِّ تَ خ  األحوال الشخصية يف حتديد المح 

( يف 37105بها، وذلك بقرارـها رقم ) ـهذه القضايا وبيان املختصِّ األىلع للقضاء جلنة دلراسة 
معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم  راسة منـه، وعممت نتائج ـهذه ادل 17/08/1439
من   )ثاثلا ( ـهباالعتماد والعمل بموجبها، وقد تضمنت الفقرة 28/10/1439/ت( يف 1115)

ما   - باإلضافة إىل ما سبق-ال الشخصية انلتائج أن من ضمن اختصاصات حماكم األحو
 ييل: 

 ر ولو اكن عقاراً أثناء قيام الزوجية وبعدـها.م أو املؤخَّ املطابلة بالصداق املقدَّ  -1

قامة من أحد الزوجني  ش( املرتوكة يف بيت الزوجية المح ف  املنقوالت )العَ  املطابلة بردِّ  -2
 ضد اآلخر. 

املستندات أيَّاً  م  ي  ل  س  باملطابلة بتَ  -الفرقة دَ ع  ولو بَ -دعوى أحد الزوجني ىلع اآلخر  -3
 اكن موضوعها. 

جوع ىلع األب بما  بالرُّ  ابلة اجلدِّ طَ املطابلة بانلفقة أو الرجوع بها أيا اكن املديع، كمح  -4
 ىلع أوالد ابنته.  هح قَ أنفَ 

َ املطابلة باستخراج املستندات المح  -5  سليمها. رتبطة باألرسة أو ت
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 املطابلة باإلذن بالسفر.  -6

 . -بما فيها ـهبة العقار -ة قَ ر  عوى املتعلقة باهلبة بني الزوجني ولو بعد الفح ادلَّ  -7

 ث الواـهب. بعد وفاة املورِّ  - بما فيها ـهبة العقار-ها ض  ق  دعوى إثبات اهلبة لوارث أو نَ  -8

 املطابلة بقسمة الرتكة ولو اشرتك يف ملكية أعيانها غري الورثة.  -9

 الورثة ضد ابلقية باملطابلة بإثبات القسمة أو نقضها. ادلعوى املقامة من أحد  -10

َ حاسبة أو اإلفصاح عن الرتَّ ادلاعوى بني الورثة بالمح  -11 سليم  كة أو وثائقها أو ت
 رتن بها املطابلة بالقسمة. ق  مستنداتها ولو لم يَ 

  يفِّ َص ادلعوى املقامة من الورثة أو أحدـهم ضد مح  -12
كة أو احلارس القضايئ عليها   الرتَّ

 . -فية أو احلراسة ص  انقضاء اتلَّ  دَ ع  ولو بَ -

13-  َ سليم الوثائق أو املستندات املقامة ضد انلاظر أو  دعوى املحاسبة أو اإلفصاح أو ت
 وكذا ادلعوى ىلع ورثة أيٍّ منهم.  -ولو بعد زوال الصفة عنه - الويص أو الويل 

 . وقف أو ويص رَ إذا اكن أحد الطرفني ناظ   ر  ك  ادلاعوى املتعلقة باحل   -14

املنازاعت املتعلقة بعقود االستثمار واملقاوالت املأذون بها من املحكمة إذا اكن   -15
 َمر. ث  تَ س  ال سارياً ما عدا املطابلة بأجرة العقار المح زَ العقد ال يَ 

 املطابلة بأتعاب الرتافع يف قضايا األحوال الشخصية.  -16

 

o  :ثانيا : املحاكم العمايلة 
ت عليه املادة الرابعة واثلالثون من نظام  حسب ما نصَّ -املحاكم العمايلة  صُّ تَ خَت  

 بما ييل:  -املرافعات الرشعية 
 عويض عنها. املنازاعت املتعلقة بعقود العمل واألجور واحلقوق وإصابات العمل واتلَّ  -1

املنازاعت املتعلقة بإيقاع صاحب العمل اجلزاءات اتلأديبية ىلع العامل أو املتعلقة   -2
 بطلب اإلعفاء عنها. 
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 صوص عليها يف نظام العمل. ن  ادلاعوى املرفوعة إليقاع العقوبات المَ  -3

 املنازاعت املرتتبة ىلع الفصل من العمل.  -4

شاكوى أصحاب العمل والعمال اذلين لم تقبل اعرتاضاتها ضد أي قرار صادر من   -5
التسجيل    أي جهاز خمتص يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، يتعلق بوجوب 

 أو االشرتااكت أو اتلعويضات.

املنازاعت املتعلقة بالعمال اخلاضعني ألحاكم نظام العمل، بمن يف ذلك عمال   -6
 احلكومة. 

املنازاعت انلاشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام اتلأمينات االجتماعية دون إخالل   -7
 باختصاصات املحاكم األخرى وديوان املظالم.

اتلظلمات من قرارات لنة انلظر يف املطابلات املايلة انلاشئة بني عمال  انلظر يف  -8
 )1(.  اخلدمة املزنيلة وأصحاب العمل

 

o  :ثاثلا : املحاكم اتلجارية 
ت عليه املادة اخلامسة حسب ما نصَّ -ر فيما ييل ظَ املحاكم اتلجارية بانلَ  صُّ تَ وخَت  

 : -واثلالثون من نظام املرافعات الرشعية
 دث بني اتلجار. ة اليت حَت يَّ ع  بَ ة واتلَّ املنازاعت اتلجارية األصليَّ يع مَج  -1

  )2(قام ىلع اتلاجر بسبب أعماهل اتلجارية األصلية واتلبعية.ادلاعوى اليت تح  -2

 
نصت ىلع ذلك الفقرة السابعة من املادة احلادية والعرشين من الحئة عمال اخلدمة املزنيلة ومن يف حكمهم الصادرة (  1)

 ـه.07/09/1434( يف 310بقرار جملس الوزراء رقم ) 

ما اكن حمل ادلعوى فيه متعلقاً بعقار كحق ناشئ عن عقار أو نزاٍع يف ملكية عقار  ويستثىن من هاتني الفقرتني:( 2)
أو حق متصل به أو دعوى ضر من العقار نفسه أو من املنتفعني به، وكذا دعوى أقيام املنافع أو اإلخالء أو دفع 

ـهذه ادلاعوى ختتص بها املحاكم األجرة أو املساـهمة فيه أو دعوى منع اتلعرض حليازته أو اسرتداده وحنو ذلك، فإن  
العامة كما نصت عليه الفقرة )أ( من املادة احلادية واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية، وال تأثري لكون= 
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 )1(املنازاعت اليت حتدث بني الرشاكء يف الرشاكت.  -3

إخالل   يع ادلاعوى واملخالفات املتعلقة باألنظمة اتلجارية، وذلك دونَ مَج  -4
  (2)باختصاص ديوان املظالم.

به املحاكم اتلجارية، إال   صُّ تَ عليه نظام املرافعات الرشعية يف بيان ما خَت   ـهذا ما نصَّ 
   َث دَ أنه حَ 

َ
  ل  ج  بعض اتلنازع بني ادلوائر واملحاكم اتلجارية واملحاكم وادلوائر العامة، وأل

 ـه دلراسة  29/01/1439( بتاريخ 2826ذلك شلكَّ املجلس األىلع للقضاء جلنة بقراره رقم )
أنواع القضايا الواردة للمحاكم وادلوائر اتلجارية ومجع االستشاكالت املتعلقة  

ها، وقد انتهت اللجنة إىل بيان مجلة من  لِّ فع باملقرتحات العملية حلَ باالختصاص انلويع والرَّ 
 

=الطرفني تاجرين أو اكنت ادلعوى متعلقة بعمل من األعمال اتلجارية أو اتلبعية، نصت ىلع ذلك الفقرة )ثاثلاً( 
ة دلراسة اإلشاكالت بني املحاكم وادلوائر اتلجارية املعممة من معايل رئيس املجلس من نتائج اللجنة املشلك

 ـه.12/02/1439/ت( يف 979األىلع للقضاء برقم ) 
 كما سيأيت، فحينئذ تكون من اختصاص املحاكم العامة.  تكون الرشكة متعلقة بعقار معنيَّ   نأ  ويستثىن من هذا:(  1)

وجاء تسمية بعض ـهذه األنظمة يف الفقرة اثلاثلة عرشة من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة  ( 2)
م باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية  َعمَّ /ت( بتاريخ 979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) المح

"من األنظمة اتلجارية املشار إيلها يف الفقرة )د( من   ـه باملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة ونصها:12/02/1439
املادة اخلامسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية: نظام الرشاكت، ونظام الواكالت اتلجارية، ونظام السجل 

ظمة اتلجاري، ونظام املحكمة اتلجارية، ونظام ابليانات اتلجارية، ونظام الرـهن اتلجاري"ا.ـه، ومن مجلة تلك األن
ـه، 09/01/1440( يف 10نظام الغش اتلجاري وقد جرى تعديل املادة اثلاثلة عرشة منه بموجب املرسوم املليك رقم )م/

وقد اكن يف نصها اختصاص حماكم ديوان املظالم بالفصل جبميع العقوبات الواردة فيه، فعدلت بموجب املرسوم 
ملختصة الفصل يف مجيع املخالفات واملنازاعت وداعوى املطابلة تتوىل املحكمة ا  املليك املذكور تلكون بهذا انلص: "

 ".باتلعويض انلاشئة من تطبيق أحاكم ـهذا انلظام
/ت( يف 967: ـهذه الفقرة معلقة بناء ىلع ما ورد يف )ثانياً( من تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) تنبيه

من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص ـه، وجاء يف الفقرة )الرابعة عرشة(  01/01/1439
م انلويع لدلوائر اتلجارية  َعمَّ  ـه 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) المح

الفات املخ -حايلاً -باملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة ما نصه: "ال يدخل يف اختصاص املحاكم اتلجارية 
املتعلقة باألنظمة اتلجارية ويكون نظر ما ـهو من اختصاص القضاء العام دلى املحاكم اجلزائية وفقاً للبند 

 ـه(" ا.ـه.18/11/1438( بتاريخ ) 149/4/38)ثانياً( من قرار املجلس األىلع للقضاء رقم ) 
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م من   بها املحاكم اتلجارية مما اكن موضع صُّ تَ االختصاصات اليت خَت   مِّ إشاكل سابقاً، وعح
 ـه باملوافقة ىلع ما  12/02/1439/ت( بتاريخ 979معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )

 ت إيله اللجنة املذكورة، وجاء فيها ما ملخصه:  لَ توصَّ 
ه إىل املادة األوىل من نظام املحكمة اتلجارية الصادر يف اعم  رَ حتديد صفة اتلاجر مَ  -1 دُّ

 (1)ـه.1351

 (2) صفاً مؤثراً يف صفة اتلاجر أو نفيها.ه وَ م  دَ الرتخيص بمزاولة اتلجارة أو عَ  دُّ عَ ال يح  -2

الواردة يف املادة اخلامسة واثلالثني من نظام املرافعات  ةي  ع  ب  اتل  األعمال اتلجارية أن  -3
الرشعية يه: "لك عمل غري جتاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة اتلجارية  

   ومث لوا هلا بما ييل:، (3)رض جتارته"لصدوره من تاجر لغ

 رشاء السيارات من ق بل اتلاجر خلدمة جتارته.  - أ

 رشاء األثاث ملنشأته اتلجارية.  -ب

ده مع ماكتب اخلدمات كماكتب اتلعقيب واتلخليص اجلمريك وماكتب اقح عَ تَ  -ت
 االستشارات اهلندسية، والقانونية. 

 بسبب هذه األعمال من اختصاص املحاكم اتلجارية.  ر  ىلع تاج   ام  ق  فادلاعوى اليت ت  
ل من حالة العقارات كمح عَ املقاوالت بإنشاء املباين اليت تح  -4 قاوالت ابلناء والرتميم  دِّ

 سح وإنشاء اجلح 
َ
وريد  داً بتَ هِّ وحنو ذلك سواء أكان املقاول متعَ   ر  ف  واحلَ   م  د  اق والهَ فَ ن  ور واأل

يف االختصاص  رح ثِّ ؤَ واألدوات أم ال، وكذلك ادلاعوى املتعلقة باتلوريد وال يح  ن  ؤَ المح 

 
م باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية الفقرة )أواًل( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة ( 1) َعمَّ المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 

م المح الفقرة )أواًل( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية ( 2) َعمَّ
  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 

الفقرة )ثانياً( الفقرة )أواًل( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر ( 3)
م اتلجارية  َعمَّ  ـهباملوافقة ىلع ما 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) المح

 توصلت إيله اللجنة.
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فهذه ادلاعوى:  ك العقار، ل  م  أحد الطرفني يَ  قار أو أنَّ حمل اتلوريد وارداً ىلع عَ  نح و  كَ 
املحاكم اتلجارية بنظر ادلاعوى املتعلقة   صُّ تَ خ  ، فتَ فيها إىل طريف الزناع ر  ظ  ن  ي  

 :  احلاّلت اتلايلةيف باملقاوالت أو اتلوريد 

 . ن  ي  رِّدَ وَ أو مح   ني   لَ او  قَ إذا اكن طرفا الزناع مح  - أ

 رِّد أو املقاول. إذا اكن املدىع عليه ـهو املوَ  -ب

  -ت
َ
العقد ألعماهل   مَ برَ إذا اكن الطرف املتعاقد مع املقاول أو املورِّد تاجراً وأ

 ( 1)أو املدىع عليه يف ـهذه احلالة.  ة، أيَّاً اكن املديعيَّ ع  بَ ة أو اتلَّ اتلجارية األصليَّ 

رفع من املقاول أو  بنظر ادلاعوى اليت تح  صُّ تَ من ـهذا أن املحاكم اتلجارية ال خَت   مح هَ ف  ويح 
من نتائج اللجنة املختصة بدراسة   )رابعا (ز الفقرة جح رِّد ضد غري اتلاجر كما جاء يف عَ وَ المح 

من معايل رئيس املجلس  م مَّ عَ المح اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية 
  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة. 12/02/1439بتاريخ  (/ت979)األىلع للقضاء برقم 

ة سواء يف العقار أو غريه  َسَ م  املحاكم اتلجارية بادلاعوى انلاشئة عن السَّ  صُّ تَ خَت   -5
 : من احلاّلت اتلايلةإذا اكنت 

 السمسة.  نح ه  تَ م  إذا اكن الك الطرفني ممن يَ  - أ

 إذا اكن املدىع عليه يمتهن السمسة.  -ب

مسار غري املمتهن للسمسة واكن املدىع عليه تاجراً  إذا اكن املديع ـهو السِّ  -ت
 )2(والعقد ألعماهل اتلجارية األصلية أو اتلبعية. 

  بقضايا السمسة إذا اكن املدىع عليه غريَ  صُّ تَ فهم من ـهذا أن املحاكم العامة خَت  ويح 

 
اً( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر الفقرة )رابعاً( و)خامس( 1)

م اتلجارية  َعمَّ  ـهباملوافقة ىلع ما 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) المح
 توصلت إيله اللجنة.

م شاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية  الفقرة )سادساً( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإل(  2) َعمَّ المح
  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 
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م العقد مع املديع ألعماهل  رب   تاجر وال ممتهٍن للسمسة، أو اكن املدىع عليه تاجراً ولكن لم يح 
لجنة  نتائج المن  )سادسا (ز الفقرة جح عليه يف عَ  صَّ نح اتلجارية األصلية أو اتلبعية، وـهو ما 

من معايل  م  مَّ عَ المح املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية  
 ـهباملوافقة ىلع ما توصلت  12/02/1439بتاريخ    (/ت979)رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم  

 إيله اللجنة. 
املحاكم اتلجارية بنظر داعوى الرضر املقامة ضد اتلاجر بسبب أعماهل   صُّ تَ خَت   -6

ق بالعقار أو ادلاعوى انلاشئة عن حوادث اتلجارية األصلية أو اتلبعية مما ال يتعلَّ 
 (1) السري سواء اكن املديع طرفاً يف العقد مع اتلاجر أو ال.

اعوى انلاشئة عن حوادث  من ذلك أن داعوى الرضر املتعلقة بالعقار وكذا ادل مح فهَ ويح 
 (2) السري من اختصاص املحاكم العامة.

رشاكت اتلعليم واملستشفيات ورشاكت االستشارات اهلندسية ورشاكت املحاسبة   -7
ورشاكت تقديم اخلدمات للحجاج ورشاكت اتلخليص اجلمريك والرشاكت الزراعية  

زاولة هذه األعمال  الرشكة بم    ب  س  ت  ك  من الرشاكت اتلجارية وّل ت   د  ع  ّل ت  وحنوـها = 
إّل يف حالة  املحاكم اتلجارية بنظر ادلاعوى فيها  صُّ تَ ، وعليه فال خَت  اتلاجر ة  ف  ص  

 واحدة: 

تسب صفة اتلاجر يف حدود  ك  فإنها تَ وذلك إذا قامت الرشكة بمزاولة عمل جتاري 
ت  اختصَّ ذلك العمل، فإذا اكنت ادلعوى متعلقة بهذا العمل اتلجاري اذلي زاوتله 

 املحاكم اتلجارية بنظر ـهذه ادلعوى. 
 

م وائر اتلجارية الفقرة )سابعاً( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدل( 1) َعمَّ المح
  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 

نص ىلع ذلك يف عجز الفقرة )سابعاً( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع ( 2)
عَ لدلوائر اتلجارية  م المح  ـهباملوافقة 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) مَّ

ىلع ما توصلت إيله اللجنة، وـهو منصوص عليه يف الفقرتني )أ( و)ج( من املادة احلادية واثلالثني من نظام 
 املرافعات الرشعية.
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قيام مستشىًف بتوريد أدوية ألجل بيعها ىلع الغري، فادلعوى املقامة ىلع   مثال ذلك:
 املستشىف خبصوص ـهذا العقد من اختصاص املحاكم اتلجارية. 

استرياد الرشكة الزراعية بلذوٍر من أجل بيعها ىلع الغري، فادلعوى املقامة    مثال آخر:
  (1)  الرشكة الزراعية يف ـهذه احلالة من اختصاص املحكمة اتلجارية.ىلع

املحاكم اتلجارية بنظر مجيع داعوى الرشاكت سواء أكانت الرشكة من   صُّ تَ خَت   -8
الرشاكت املسماة يف الفقه اإلساليم أو اكنت من الرشاكت املسماة يف نظام الرشاكت  

 (2) يف ذلك: الرشاكت املهنية، والرشاكت ذات النشاط العقاري. لح خح د  السعودي، ويَ 

 تنبيه:
قة  أال تكون الرشكة متعلِّ داعوى الرشاكت:  اختصاص املحاكم اتلجارية بنظر  رشط  

، أما إن اكنت تتعلق بعقار معنيَّ فال يدخل ذلك يف اختصاص املحاكم بعقار معني  
  (3) .يف عقار، فتختص بها املحاكم العامة ة  م  اه  س  لكونها م  اتلجارية؛ 

 

يف داعوى الرشاكت ولو اكنت تلك   رح ظَ يف اختصاص املحاكم اتلجارية: انلَّ  لح خح د  ويَ 
املحاكم اتلجارية بنظر مجيع املنازاعت املتعلقة   صُّ تَ خ  من تركة متوىف، فتَ الرشاكت يف ض  

بعقد الرشكة سواء اكنت بني الورثة أو مع بقية الرشاكء، كطلب تصفية رشكة أو طلب حماسبة  
 (4) حارس قضايئ.مدير، أو طلب إقامة 

 
م اكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية الفقرة )ثامناً( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلش ( 1) َعمَّ المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 
م ئر اتلجارية الفقرة )تاسعاً( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوا ( 2) َعمَّ المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) 
الفقرة )احلادية عرشة( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية (  3)

م   َعمَّ  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله 12/02/1439/ت( بتاريخ  979رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )  من معايلالمح
 اللجنة. 

الفقرة )اثلانية عرشة( من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية ( 4)
م   َعمَّ  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله 12/02/1439/ت( بتاريخ  979)  من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقمالمح
 اللجنة. 
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o   :رابعا : حماكم اتلنفيذ 
 حماكم اتلنفيذ بما ييل:   صُّ تَ خَت  
، وجاء (1) واإلرشاف عليه وذلك يف تنفيذ السندات اتلنفيذية يِّ رب   لطة اتلنفيذ اجلَ سح  -1

 ندات اتلنفيذية يف املادة اتلاسعة من نظام اتلنفيذ ويه:تسمية السَّ 

الصادرة من املحاكم، عدا األحاكم والقرارات  األحاكم والقرارات واألوامر   - أ
 )2(الصادرة يف القضايا اإلدارية واجلنائية. 

 ستثىن من هذا:  وي  
  صُّ تَ خ  ندات اتلنفيذية الصادرة باحلقوق املايلة اخلاصة يف القضايا اجلنائية، فتَ السَّ 

 (3)حماكم اتلنفيذ بتنفيذـها.
 املذيَّ  نيَ م  كِّ حّ أحاكم المح  -ب

َ
 اتلنفيذ وفقاً نلظام اتلحكيم.   ر  م  لة بأ

عليها  قح دِّ َص لة بذلك أو اليت تح ا اجلهات املخوَّ ـهَ رح د  ص  حماض الصلح اليت تح  -ت
 املحاكم.

 .(4) عليها يف نظام األوراق اتلجارية وصح صح ن  األوراق اتلجارية، ويه المَ  -ث

،  (5)القرارات واألوامر الصادرة من اللجان ذات االختصاص شبه القضايئ -ج
 مرَّ معنا بيان بعضها.وقد 

 
به قايض اتلنفيذ، وـهو ما نصت عليه الالحئة  صُّ تَ : أن لك إجراء ال يتطلب اتلنفيذ اجلربي ال خَي  ـهذامن  مح هَ ف  ( يح 1)

 اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلانية من نظام اتلنفيذ.
 املادة اثلانية من نظام اتلنفيذ.( 2)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلانية من نظام اتلنفيذ.( 3)
 ويه الشيك والكمبيالة والسند ألمر.( 4)
 ـهالصادر باملوافقة ىلع نظام اتلنفيذ يف ابلند )ثانياً( منه ىلع ذلك 13/08/1433( يف 53/نص املرسوم املليك رقم )م( 5)

م  ـه07/06/1435( يف 826/8/35وقرار املجلس األىلع للقضاء رقم )  َعمَّ من رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم المح
/ت( 1062س األىلع للقضاء برقم ) ـهـ(، واملؤكد عليه بتعميم معايل رئيس املجل23/06/1435/ت( بتاريخ ) 505) 

 ـه(.15/07/1439بتاريخ ) 
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قة الصادرة يف  ات املوثَّ رَ واملحرَّ  نيَ م  القضائية وأحاكم املحكِّ  األحاكم واألوامرح  -ح 
  - ثل من مبدأ املعاملة بامل   ت  بُّ ثَ بعد اتلَّ -حماكم اتلنفيذ  صُّ تَ خ  بدل أجنيب، فتَ 

 ندات برشوط: بتنفيذ ـهذه السَّ 

 

  رَ دَ املنازعة اليت َص   ر  ظَ ة بنَ حماكم اململكة غري خمتصَّ   ت من أنَّ بُّ ثَ اتلَّ  (1
 فيها احلكم أو األمر. 

ة يف ابلدل  عن جهة خمتصَّ  احلكم أو األمر صادر   ت من أنَّ بُّ ثَ اتلَّ  (2
 ر يف أنظمتها. األجنيب، وفقاً لقواعد االختصاص القضايئ ادلويل املقرَّ 

ِّ  ت من أنَّ بُّ ثَ اتلَّ  (3 ثِّلوا تَ وا باحلضور فح اخلصوم يف ادلعوى قد كح مثياًل  ومح
نوا من ادلفاع عن أنفسهم.  كِّ  صحيحاً، ومح

  م  ك  احلح  ن  و  ت من كَ بُّ ثَ اتلَّ  (4
َ
 . هح ت  رَ دَ ص  نهائياً يف نظام املحكمة اليت أ

  م  ك  ت من عدم معارضة احلح بُّ ثَ اتلَّ  (5
َ
  مٍ ك  حلح  ر  م  أو األ

َ
يف   رٍ صاد   رٍ م  أو أ

 من جهة قضائية خمتصة يف اململكة.  ه  س  ف  املوضوع نَ 

  مح ك  احلح  نَ مَّ َض تَ  يَ أالَّ  (6
َ
ُّ األجنَ  رح م  أو األ َ  يب    ةَ عَ ي  أحاكم الرشَّ   فح ال  ملا خيح

  (1) اإلسالمية.

 اٍت دَ نَ سَ  دُّ عَ ، فإنها تح دلى قايض اتلنفيذ  إذا أقرَّ بها املدين  ةح األوراق العاديَّ  -خ 
األوىل من املادة اخلامسة عرشة من نظام ت عليه الفقرة  تنفيذية حسبما نصَّ 

 اتلنفيذ. 
  ر  ظَ حماكم اتلنفيذ بانلَ  صُّ تَ خ  ، فتَ (2) الفصل يف منازاعت اتلنفيذ مهما اكنت قيمتها -2

 ها ما ييل: يف املنازاعت اتلنفيذية مىت ما اكن حملُّ 

ند بزتوير السَّ فع  ادلَّ   ذلك:  ومثال  د اتلنفيذي،  نَ ة للسَّ يَّ الرشوط انلظامية الشلكَّ   - أ

 
 املادة احلادية عرشة من نظام اتلنفيذ والحئته اتلنفيذية.( 1)

 املادة اثلاثلة من نظام اتلنفيذ.( 2)
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 (1)أو إنكار اتلوقيع عليه. 

املنازاعت املتعلقة باتلنفيذ اجلربي وكذا املنازاعت انلاشئة عن اتلنفيذ  -ب
عن طريق حمكمة اتلنفيذ  ةٍ اعَ بَ مح  يف عنيٍ  اعء العيب  ادَّ  ذلك: ، مثال  اجلربي 

 (2) وفق ما تقتضيه أحاكم نظام اتلنفيذ.

 اتلايلة:  وع  فح بواحد من ادلُّ  هح ضدَّ  ذ  دفع املنفَّ  -ت

 الوفاء. (1

 اإلبراء.  (2

 الصلح.  (3

 تنفيذي.   دٍ نَ سَ  ة بموجب  ون املقاصَّ كَ  ة برشط  املقاصَّ  (4

 احلوالة.  (5

 (3) .يِّ أجيل بعد صدور السند اتلنفيذ  اتلَّ  (6

س واإلفراج، واألمر  ب  ، اكألمر باحلَ يذ  ف  ن  قة باتلَّ القرارات واألوامر املتعلِّ  إصدارح  -3
 (4) باإلفصاح عن األصول، واألمر باملنع من السفر وغري ذلك.

 (5) يف داعوى اإلعسار. رح ظَ انلَ  -4

 (6)قايض اتلنفيذ كذلك: بإثبات اإلاعلة لغرض تقدير الكفاية عند اتلنازع.  وخيتصُّ  -5

يِّ اتلَّ إيقاع احلجز  -6 ظ  ىلع حمل الزناع وذلك يف حالة تنازع االختصاص، ويشرتط  َحفُّ
 ذللك أمران:

 أن حيصل تنازع يف االختصاص بني قايض اتلنفيذ وقايض املوضوع. - أ

 
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلاثلة من نظام اتلنفيذ.( 1)
 اثلاثلة من نظام اتلنفيذ.الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة ( 2)
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلاثلة من نظام اتلنفيذ.( 3)
 املادة اثلاثلة من نظام اتلنفيذ.( 4)
 املادة اثلاثلة من نظام اتلنفيذ.( 5)

 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة احلادية والعرشين من نظام اتلنفيذ.( 6)
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   بح لَ أن يكون الطَّ  -ب
ح
إىل حمكمة اتلنفيذ قبل إحاتله إىل حمكمة قايض    َل ي  ح  قد أ

 املوضوع.

 .(1) من اختصاص قايض اتلنفيذ  يِّ ظ  فُّ حَ اتلَّ   ز  ج  ـهذان الرشطان اكن إيقاع احلَ  دَ ج  فإذا وح 
بإخالء العقار مع   ادرٍ طالب بتنفيذ حكم َص لة بني المح يف املنازعة احلاص   رح ظَ انلَ  -7

 برشط: للعقار،   ل  الشاغ  

 الشاغل للعقار من تنفيذ اإلخالء. امتناع  - أ

 (2) محل الشاغل للعقار لسند تنفيذي يتضمن حقه باستغالل العقار.  -ب

 
 مثال ذلك: 

 مح دَّ قَ تَ ، فيَ معنيَّ  ىع عليه اسمه: أمحد بإخالء عقارٍ أن يكون مع ـهاشٍم حكم  بإلزام مدَّ 
  حملَّ - قايض اتلنفيذ: أن العقار  دح ج  فيفيذ الصك دلى حمكمة اتلنفيذ، بطلب تنَ  م  ـهاش  

َ   -اتلنفيذ  ح خادل، وـهو غَ   هح نح كح س  ي : فإن اكن  ر  ظ  ن  في  يف اتلنفيذ عليه،    دل  خا  عح ناز  عليه، ويح   ذ  املنفَّ   ري 
قار فإن املنازعة  العَ  ني   أو عَ  عة  فَ ن  باستحقاقه لمَ -اًل ثَ مَ  مٍ ك  كحح - يٌّ ذ  ي  ف  ن  تَ  د  نَ مع خادل سَ 

مع خادل سند تنفيذي بذلك   ن  كح بها قايض اتلنفيذ، أما إن لم يَ  ، وخيتصُّ ةً يَّ ذ  ي  ف  ن  تكون تَ 
 (3)بدعوى دلى قايض املوضوع. مح دُّ قَ اتلَّ  -أي خلادل يف ـهذا املثال-باإلخالء، وهل  مح زَ ل  فيح 

إذا   قايض اتلنفيذ كذلك بتحديد طريقة تنفيذ احلكم الصادر بزيارة صغريٍ  صُّ تَ خَي   -8
 (4) كم عليها.احلح  صَّ نح لم يَ 

يف داعوى اتلعويض انلاجتة عن املماطلة يف أداء احلقوق اليت حصلت بعد قيد   رح ظَ انلَ  -9
 

ىل للمادة اثلاثلة والعرشين من نظام اتلنفيذ، ويستمر ذلك حىت الفصل تنازع االختصاص، الالحئة اتلنفيذية األو( 1)
فإذا انقىض اتلدافع فيكون استدامة احلجز أو رفعه من اختصاص من استقر األمر باختصاصه بانلظر أخرياً كما 

 نصت عليه الالحئة اتلنفيذية املذكورة بعايله.
 العارشة للمادة اثلانية والسبعني من نظام اتلنفيذ.الالحئة اتلنفيذية ( 2)
 الالحئة اتلنفيذية العارشة للمادة اثلانية والسبعني من نظام اتلنفيذ.( 3)
 املادة السادسة والسبعون من نظام اتلنفيذ.( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
39 

 (1) طلب اتلنفيذ.

 
  

 
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلاثلة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
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o :خامسا : املحاكم الزائية 
 :(1) املحاكم الزائية إجاّل  باآليت ص  ت  ت   

 : قضايا املطابلة بالقصاص. أوّل  
 : قضايا احلدود. ثانيا  
 : قضايا اتلعزير. ثاثلا  
 : قضايا األحداث. رابعا  

 
 تفصيال  باآليت:   ص  ت  وت   

 قضايا املطابلة بالقتل أو إتالف يشء من ابلدن قصاصاً أو حداً.  -1

ة،  دَّ ن عقوبته إتالفاً للنفس أو ما دونها كـ: حد الر  قضايا املطابلة بإقامة حدٍّ تتضم  -2
 حر، وحد احلرابة، وحد الزنا باملحصن، وحد السقة. وحد السِّ 

 قضايا املطابلة بالقتل تعزيراً.  -3

 ة يف نظام املخدرات. رَ قضايا املطابلة بالعقوبات املقرَّ  -4

املخدرات واملؤثرات  قضايا املخدرات الواردة يف املادة اثلامنة واثلالثني من نظام  -5
 العقلية. 

 قضايا احلدود غري اإلتالفية كـ: حد الزنا لغري املحصن، وحد القذف، وحد املسكر.  -6

 عزير. قضايا املطابلة باتلَّ  -7

كقضايا تزوير رخص اإلقامة، ورخص القيادة،  (2)م عزير املنظَّ قضايا املطابلة باتلَّ  -8
قوبات املنصوص عليها يف  ورخص السري، وجوازات السفر، وسجالتها، وإيقاع الع 

 
 العرشون من نظام القضاء. املادة( 1)
املبادئ العامة الواردة يف املحور اثلاين من وثيقة ـهيلكة املحاكم اجلزائية وآيلة سلخ ادلوائر اجلزائية بديوان املظالم ( 2)

م  ـه11/06/1437( يف 2104/19/37اجلزائية اليت صدر بها قرار املجلس األىلع للقضاء برقم )  َعمَّ من معايل رئيس المح
 ـه.04/08/1437 /ت( يف769املجلس األىلع للقضاء برقم ) 
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 نظام األسلحة واذلخائر، والعقوبات الواردة يف نظام ماكفحة غسل األموال.

 (1)  قضايا األحداث. -9

 (2) داعوى احلق اخلاصة املقامة ممن أصابهم ضر من اجلريمة. -10

، وكذا تقيم الويل ىلع من أصابه  (3) إقامة الويل ىلع ناقص األـهلية إن اكن متهماً   -11
 . (4)جريمة واكن ناقص األـهلية يلطالب باحلق اخلاص نلاقص األـهليةضر من 

داعوى اتلعويض عن الرضر اليت أصابت املحكوم عليه بسبب ادلعوى اجلزائية   -12
 (5) نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكرث من املدة املقررة.

 (6) .تلنفيذيةالعقوبات املنصوص عليها يف نظام اتلنفيذ والحئته ا -13

 
 

 

o  :سادسا : املحاكم العامة 
ت املادة احلادية واثلالثون من نظام املرافعات الرشعية ىلع اختصاصات املحاكم نصَّ 

ها  م  ك  مجيع ادلاعوى والقضايا واإلثباتات اإلنهائية وما يف حح  ر  ظَ بنَ  صُّ العامة، وأنها ختتَ 

 
 ـه11/06/1437( يف 2104/19/37وثيقة ـهيلكة املحاكم اجلزائية الصادر بشأنها قرار املجلس األىلع للقضاء برقم ) ( 1)

م   َعمَّ ـه، وينظر: كتاب كيف حتدد مسار 04/08/1437/ت( يف  769من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) المح
 . 89-87ب القحطاين صقضيتك لصاحب الفضيلة أمحد بن مشب

املادة السابعة واألربعون بعد املئة من نظام اإلجراءات اجلزائية، ويتنبَّهح إىل ما نحصَّ عليه يف املادة اثلاثلة واخلمسني ( 2)
 بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.

 املادة اتلاسعة واألربعون بعد املئة من نظام اإلجراءات اجلزائية.( 3)
ن   املادة(  4) اثلامنة واألربعون بعد املئة من نظام اإلجراءات اجلزائية، وتكون الوالية حمصورة يف ادلعوى املنظورة، وتدوَّ

 يف ضبطها دون إصدار صك بذلك، ينظر الالحئة الرابعة بعد املئة من لوائح نظام اإلجراءات اجلزائية.
 زائية.املادة اخلامسة عرشة بعد املئتني من نظام اإلجراءات اجل( 5)
 املادة اثلمانون واملادة السابعة واثلمانون من نظام اتلنفيذ ولواحئه اتلنفيذية.( 6)
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به اجلهات   مرَّ معنا ما ختتصُّ اخلارجة عن اختصاص اجلهات القضائية األخرى، وقد 
ُّ (1) القضائية  هح رح ظَ عنها فهو من اختصاص املحاكم العامة، وبيَّنت املادة ما هلا نَ   جَ رَ ما خَ   ، فلكح

 خاص من القضايا واإلنهاءات ويه:  هٍ بوج  
 : لح ادلاعوى املتعلقة بالعقار، وتشمَ  -1

 ة العقارات. لكيَّ املنازعة يف م   - أ

 بالعقار.  لٍ ص  متَّ   حبقٍّ عة ة أو املنازَ املطابَل  -ب

َ  -ت  ه. من العقار نفس   ر  داعوى الرضَّ

 داعوى الرضر من املنتفعني بالعقار.  -ث

 داعوى أقيام املنافع.  -ج

 داعوى اإلخالء.  -ح 

 داعوى أجرة العقار.  -خ 

 داعوى املساـهمة يف العقارات. -د

 داعوى منع اتلعرض للحيازة. - ذ

 داعوى اسرتداد احليازة.  - ر

ظر ادلاعوى املتعلقة  املحاكم العامة بن    ص  تت  انلظام ىلع خالف ذلك، و  صَّ نح ما لم يَ  -2
 (2) .ولو اكنت بني رشكتني جتاريتني أو بني تاجرين -السابق ذكرها -بالعقار  

 . ه  ت  ار أو وقفيَّ قَ ة العَ إصدار صكوك االستحاكم بملكيَّ  -3

ظام املرور  ادلاعوى انلاشئة عن حوادث السري وعن املخالفات املنصوص عليها يف ن  -4
 (3) والحئته اتلنفيذية.

 
 . 20ص( 1)
م الفقرة )ثاثلاً( من ( 2) َعمَّ نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم    من معايل
تنظر املحاكم العامة ادلاعوى انلاشئة عن حوادث السري فقط، أما املتعلقة باملخالفات املرورية املنصوص عليها= ( 3)
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املرافعات  يف املادة اثلاثلة واثلالثني من نظام دَ رَ مجيع اإلثباتات اإلنهائية عدا ما وَ  -5
وعدا اإلثباتات  الرشعية ويه اإلنهاءات اليت ختتصُّ بها حماكم األحوال الشخصيَّة،  

 )1(املتعلقة بمسائل األحوال الشخصية. 

ة دلى املحكمة، مثل  امَ قَ يلة اليت تتعلق بادلعوى األصلية المح يف املسائل األوَّ  رح ظَ انلَ  -6
 (2) ادلعوى. ط  ب  رثة والوالية، ويكون ذلك يف َض الوَ  رص   حَ 

 
املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر  وجاء يف نتائج اللجنة  

بتاريخ  (/ت979)من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم م مَّ عَ المح اتلجارية 
= مجلة من األمور اليت يستند عليها يف    ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة12/02/1439

 بيان االختصاص، ويه:
 داعوى املقاوالت اليت تنطبق عليها ـهذه األحوال: -7

 من ليس بتاجر.  قام من املقاول ضدَّ ادلاعوى اليت تح  - أ

ه ل  مَ ربم العقد من أجل عَ لم يح  رٍ تاج   دلاعوى اليت تقام من املقاول ضدَّ ا -ب
ِّ بَ أو اتلَّ  اتلجاري األصيلِّ   (3) .يع 

وريد حسب اتلفصيل السابق ذكره يف قضايا املقاوالت يف الفقرة  وكذا داعوى اتلَّ  -8
 (4) السابقة.

 
لِّق العمل ب ها استناداً ىلع تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء رقم =يف نظام املرور والحئته اتلنفيذية فقد عح

 ـه.09/04/1436/ت( يف 609) 
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة احلادية واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة احلادية واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
م  )رابعاً( من الفقرة( 3) َعمَّ نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم  
م من نتائج اللجنة املختصة بدرا الفقرة )خامسا(  (  4) َعمَّ سة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم  
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  ٍن ه  تَ م  املدىع عليه اذلي ليس بتاجر، وال مح  قام ضدَّ ة اليت تح َسَ م  داعوى السَّ  -9
 (1) مسة.للسَّ 

 قام ىلع الرشاكت اتلايلة:  ادلاعوى اليت تح  -10

 املستشفيات.  - أ

 اتلعليم. -ب

 االستشارات اهلندسية.  -ت

 املحاسبة.  -ث

 تقديم اخلدمات للحجاج. -ج

 خدمات اتلخليص اجلمريك.  -ح 

 الرشاكت الزراعية.  -خ 

 ش  ن   من ذلك: ادلاعوى اليت ت  ىن  ث  ت  س  وي  
 
من مزاولة رشكة من الرشاكت السابق ذكرها   أ

ظر هذه ادلعوى املتعلقة بهذه املعاملة من اختصاص  جتاري، فيكون اّلختصاص يف ن    ل  م  لع  
 (2) املحاكم اتلجارية، كما سبق ذكره.

11- .  (3) ختتص املحاكم العامة بنظر قضايا الرشاكت اليت تتعلق بعقار معنيَّ

 

 
م الفقرة )سادساً(  (  1) َعمَّ من نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية المح

  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم  
ختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع نتائج اللجنة امل ينظر تفصيل ذلك يف الفقرة )ثامناً( من( 2)

م من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم  َعمَّ  ـهباملوافقة 12/02/1439بتاريخ  ( /ت979) لدلوائر اتلجارية المح
وقد ذكرتها الفقرة املذكورة ىلع سبيل اتلمثيل، إّل أن ذلك اكف  يف كون املحكمة ، ىلع ما توصلت إيله اللجنة

 العامة خمتصة بما ذكر بعايله.
نتائج اللجنة املختصة بدراسة اإلشاكالت املتعلقة باالختصاص انلويع لدلوائر اتلجارية الفقرة )احلادية عرشة( من  (  3)

م من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم   َعمَّ  ـهباملوافقة ىلع ما توصلت إيله 12/02/1439بتاريخ    ( /ت979)المح
 اللجنة. 
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 اتلنبيه عليه:    ومما جيدر  
ملحاكم العامة الواقعة يف املحافظات واملراكز اليت ليس فيها حماكم متخصصة=  أن ا

انلظام ىلع كونها    صَّ تنظر مجيع ادلاعوى والقضايا واإلثباتات اإلنهائية وما يف حكمها، ولو نَ 
وداعوى قسمة   ةَ يَّ ج  و  حماكم املحافظات ادلاعوى الزَّ  رح ظح ن  من اختصاص حمكمة أخرى، فتَ 

 (1) ر املجلس األىلع للقضاء خالف ذلك.قر  ما لم ي  الرتاكت وغريـها، 
ره ومما   املجلس األىلع للقضاء:  قر 

من قاٍض    رح ظَ ن  اعوى اتلجارية اليت تح تقييد اختصاص املحاكم العامة يف املحافظات بادلَّ 
   (2)فرد، ويه اليت ال تزيد قيمتها عن ثالثمئة ألف ريال.

 
  

 
 املادة اثلانية واثلالثون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
م   ـه24/02/1439( يف  201/5/39قرار املجلس األىلع للقضاء برقم ) (  2) َعمَّ من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم المح

 ـه.26/02/1439/ت( يف 911) 
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 اإلجراء العميل عند انلظر يف اّلختصاص انلوع: 
مكن  عوى، ويح ت ادلعوى إىل ادلائرة فإن ىلع قاضيها انلظر يف االختصاص انلويع لدلَّ دَ رَ إذا وَ 

 : قسمنيبيغ ىلع ادلائرة انلظر فيه إىل ن  تقسيم االختصاص انلويع اذلي يَ 

 األول: اّلختصاص انلوع العام:  •
االختصاص انلويع العام ملحاكم وزارة العدل، ويه الست السابق  وأعين بذلك: 

ذكرـها: املحاكم العامة، وحماكم األحوال الشخصية، واملحاكم العمايلة، واملحاكم 
 
ح
يف مسألة   رح ظَ حيلت دعوى إىل دائرة فعىل قاضيها انلَّ اتلجارية، وحماكم اتلنفيذ، فإذا أ

إيلها بنظر ـهذه ادلعوى أم ال، فإذا لم   ت  عَ ف  رح املحكمة اليت  صُّ تَ االختصاص انلويع، وـهل خَت  
ظر عنها لكونها خارجة عن االختصاص  ف انلَّ ـها فعليه أن حيكم برَص ر  ظَ ة بنَ خمتصَّ  ن  كح تَ 

َ انلويع للمحكمة، وـهذا ما سح  ، وبعد  (1) يف نظام املرافعات الرشعية باالختصاص انلويع ّمِّ
اخلصوم   مح ل  ع  ة وتح عوى إىل املحكمة املختصَّ ادلائرة ادلَّ  لح ي  اكتساب احلكم القطعية: حتح  

 . (2)بذلك
  :تنبيه 

ة بنظر  ى املحكمة )األوىل( أنها املختصَّ رَ إذا أحيلت ادلعوى إىل املحكمة اليت تَ 
  عَ رفَ أن تَ  - أعين املحكمة )اثلانية(-ادلعوى، فصدر منها حكم بعدم اختصاصها، فعليها 

 (3) ماً.رارـها ملز  للمحكمة العليا للفصل فيه، ويكون قَ  -اكتسابه القطعية -بعد  مَ ك  احلح 

 اثلاين: اّلختصاص انلوع داخل املحكمة:   •
بنظر بعض ادلاعوى دون بعض، فإن   ختتصُّ  ة  َص فإذا اكن يف املحكمة دوائر متخصِّ  

 
 الرشعية.ينظر الفصل اثلاين من ابلاب اثلاين من نظام املرافعات ( 1)

 املادة اثلامنة والسبعون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
لة بالقرار ( 3) الفقرة )ب( من الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلامنة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية، واملعدَّ

م  ـه12/02/1439( يف 421الوزاري رقم )  َعمَّ  ـه.12/02/1439( يف 7007/ت/13من معايل وزير العدل برقم ) المح
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ح
َ ىلع القايض اذلي أ ر قَ ال  حيلت هل دعوى ختح يف    تح بَ ث  باً يح راراً مسبَّ ف اختصاص دائرته أن يصدِّ

ها إىل ادلائرة  ثَ عَ ب  ها إىل رئيس املحكمة يلَ لح ي  ، ثم حيح (1) لسة األوىلحمرض الضبط قبل ميعاد اجلَ 
ر يف ذلك حىت موعد اجللسة (2) ة بنظر ـهذه ادلعوى املختصَّ  : انعقد  األوىل، فإن تأخَّ

القايض انلظر يف املعامالت املحالة إىل  وعليه فإن ىلع  ،  (3) االختصاص دلائرته بنظر ادلعوى 
 بنظرها  دائرته بشلك دوري يلتأكد بأنه خمتص  

ح
ت إىل ادلائرة األخرية بعد اتلوزيع  لَ حي  ، فإذا أ

 ورَ 
َ
ح بأنها غَ  - أيضاً -ت أ مسبٍَّب   ارٍ رَ عيدـها إىل رئيس املحكمة بقَ ة بنظر ادلعوى: فتح خمتصَّ  ري 

 . (4) من تاريخ ورودـها  لٍ مَ جاوز مخسة أيام عَ  الضبط خالل مدة ال تتت يف حمرَض ثبَ يح 
 ( 5) اً.مَ لز  مح  هح ارح رَ نازع، ويكون قَ رئيس املحكمة يف ـهذا اتلَّ  لح ص  ف  ويَ 
 و
ح
ت بمبالغ  ة يف بعض املحاكم واليت اختصَّ َص من ادلوائر املتخصِّ  دٍ دَ شري ـها ـهنا إىل عَ أ

 ختصيصها بإجياز: دح نَ معيَّنة ومستَ 
بنظر ادلاعوى اليت تزيد قيمتها ىلع    بنظر ادلاعوى الكبرية:  وختتصُّ ة  ادلوائر املختصَّ  -1

)الرياض،  مئة مليون ريال من ثابت أو منقول يف املحاكم العامة يف املدن اتلايلة: 
مكة، املدينة، ادلمام، بريدة، أبها، جازان، جنران، ابلاحة، حائل، تبوك، ساكاك، عرعر،  

، ويكون تفعيل عمل تلك    ئف، مخيس مشيط(جدة، األحساء، اخلرب، اخلرج، الطا
ادلوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء املحاكم وفقاً للصالحيات 

 
مالفقرة األوىل من القاعدة اخلامسة من قواعد توزيع ادلاعوى ( 1) َعمَّ ة بموجب تعميم معايل رئيس املجلس األىلع المح

 ـه.05/05/1439/ت( يف 1024للقضاء برقم ) 
الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلامنة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية واملضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2)

م  ـه12/02/1439( وتاريخ 421)  َعمَّ  ـه.12/02/1439( بتاريخ 7007/ت/ 3من معايل وزير العدل برقم ) المح

مع ادلاعوى الفقرة اثلاثلة من القاعدة اخلامسة من قواعد توزي( 3) َعمَّ ة بموجب تعميم معايل رئيس املجلس األىلع المح
 ـه.05/05/1439/ت( يف 1024للقضاء برقم ) 

مالفقرة اثلانية من القاعدة اخلامسة من قواعد توزيع ادلاعوى ( 4) َعمَّ ة بموجب تعميم معايل رئيس املجلس األىلع المح
 ـه.05/05/1439/ت( يف 1024للقضاء برقم ) 

ماثلاثلة من القاعدة اخلامسة من قواعد توزيع ادلاعوى الفقرة ( 5) َعمَّ ة بموجب تعميم معايل رئيس املجلس األىلع المح
 ـه.05/05/1439/ت( يف 1024للقضاء برقم ) 
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 (1)  املمنوحة هلم نظاماً.

بنظر قضايا الرتاكت اليت  ة بنظر ادلاعوى والرتاكت الكبرية: وختتصُّ ادلائرة املختصَّ  -2
حماكم األحوال الشخصية يف املدن  تزيد ىلع مئة مليون ريال من ثابت أو منقول يف  

، (2) اتلايلة: )مكة، املدينة، ادلمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، األحساء، الطائف(
 (3) ف من ثالثة قضاة.وتؤلَّ 

بنظر ادلاعوى املايلة اليت ال تزيد قيمتها    ة يف املحاكم العامة: وختتصُّ يَّ ادلوائر اجلزئ   -3
 (4) عن عرشين ألف ريال.

رية يف املحاكم العامة: وختتص بانلظر يف ادلاعوى انلاشئة عن حوادث  ادلوائر املرو  -4
السري، يف املدن اتلايلة: )الرياض، مكة، املدينة، جدة، بريدة، ادلمام، اخلرب، الطائف،  
األحساء، أبها، حائل ، تبوك، ساكاك، ابلاحة، جازان، جنران، مخيس مشيط،  

 (5) ف من قاٍض فرد.القطيف(، وتؤلَّ 

املختصة بنظر قضايا املساـهمات العقارية: ومقرـها: املحكمة العامة  ادلائرة  -5
بالرياض، وختتص بنظر قضايا املساـهمات العقارية وادلاعوى املتصلة بها اتصااًل ال  
يقبل اتلجزئة، وادلاعوى انلاشئة عنها أو املرتتبة عليها ادلاخلة ضمن اختصاص  

 للقضاء ندب رئيس ادلائرة  املحكمة العامة يف الرياض، ولرئيس املجلس األىلع
وعضويها أو انتدابهم نلظر قضايا املساـهمات العقارية يف املحاكم العامة  

 
، ينظر: تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء رقم صدرت موافقة املجلس األىلع للقضاء بإنشاء ـهذه ادلوائر ( 1)

 ـه.05/09/1439/ت( يف 1089) 
 ـه.05/09/1439/ت( يف 1089ينظر: تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء رقم ) ( 2)

م   ـه23/07/1438( يف  105/2/38قرار املجلس األىلع للقضاء برقم ) (  3) َعمَّ من معايل األمني العام ملجلس القضاء األىلع المح
 ـه.28/08/1438( يف 23468برقم ) 

 ـهىلع إنشاء ادلوائر اجلزئية يف 14/07/1438( يف 100/2/38املجلس األىلع للقضاء بقرارـها رقم ) صدرت موافقة ( 4)
َم ذلك من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )  مِّ  ـه.01/08/1438/ت( يف 912املحاكم العامة، وعح

 ـه.09/04/1436/ت( يف 609تعميم رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) ( 5)
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 (1) األخرى.

ادلوائر املتخصصة يف املحاكم اجلزائية، وجاء يف الوثيقة املنظمة هليلكة املحاكم   -6
افَق عليها  واملواجلزائية وآيلة سلخ ادلوائر اجلزائية بديوان املظالم إىل القضاء العام 

َمة   ـهو11/06/1437( يف 2104/19/37من املجلس األىلع للقضاء بقرارـها رقم ) عمَّ المح
 ـهاإلشارة 04/08/1437/ت( يف 769من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )

مت الوثيقة املذكورة  إىل مجلة من ادلوائر املتخصصة يف املحاكم اجلزائية، وقسَّ
حماكم اململكة ىلع أربع مستويات، حماكم رئيسية، وحماكم غري رئيسية، ودوائر  

، وحماكم اعمة تنظر القضايا اجلزائية دون ختصيص  جزئية داخل املحاكم العامة
، وجاء تسمية املدن اليت تحَعدُّ  -اكملحاكم يف املحافظات اليت ال يوجد بها سجن-

املحاكم اجلزائية فيها رئيسية أو غريـها يف املحور الرابع من الوثيقة املذكورة،  
 وحاصلها أن ادلوائر املتخصصة يف املحاكم اجلزائية اكآليت:  

 :دوائر القصاص واحلدود  -أ

صح بعضها لقضايا القصاص واحلدود اإلتالفية وتشلكَّ من   (1 وخيصَّ
 ثالثة قضاة،  

 . وبعضها لقضايا احلدود غري اإلتالفية وتشلكَّ من قاٍض فرد  (2

 : دوائر القضايا اتلعزيرية - ب

م عدا املخدرات، وتشلكَّ من   (1 وخيصص بعضها لقضايا اتلعزير املنظَّ
 ثالثة قضاة أو قاٍض واحد حسب احلاجة،  

وبعضها لقضايا املطابلة باتلعزير اإلتاليف أو القضايا املشمولة   (2
باملادة اثلامنة واثلالثني من نظام ماكفحة املخدرات وتشلكَّ من ثالثة  

عزيرية )اتلعزير املرسل( وخيرج عن  قضاة، وبعضها بلايق القضايا اتل 

 
 ـه.29/05/1437( يف 6964ر املجلس األىلع للقضاء رقم ) قرا  ( 1)
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اختصاص دوائر اتلعزير املرسل انلظر املطابلة بالقتل تعزيراً، وتشلكَّ  
 ـهذه ادلوائر من قاٍض فرد. 

 وتشلكَّ من قاٍض فرد.   دائرة قضايا األحداث -ت
 

   ة بانلظر يف  فيه املختص   يف قضي ة ت  م  ك  دائرة ح   إىل أن ك   ه  ي  ب  ن  كما جيدر اتل
ت ىلع ذلك الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة اثلامنة والعرشين  أتعابها كما نص  

 من نظام املحاماة. 
 من ذلك:   ن   ث  واست  

  أن يكون حمل  
 
، فإن ادلعوى  تعاب متابعة اإلجراءات دون خصومةاستحقاق األ

 ذلك  من اختصاص املحكمة العامة كما نصت ىلع -واحلالة ـهذه-املتعلقة بنظر األتعاب 
الفقرة )العارشة( من ابلند )ثانياً( من نتائج اللجنة املشلكة دلراسة القضايا الواردة إىل  
املحاكم العامة وحماكم األحوال الشخصية واملعممة من معايل رئيس املجلس األىلع  

 ـهباالعتماد والعمل بموجبها، حيث بيَّنت أن ذلك  28/10/1439/ت( يف 1115للقضاء برقم )
  - دون ترافع -تابعة اإلجراءات بأتعاب مح  ةح ابَلَ طَ ها: "المح ص املحكمة العامة ونصُّ من اختصا

 "ا.ـه. سواء اكنت متعلقة بمسائل األحوال الشخصية أو غريها

 الفرع الرابع: اّلختصاص املاكين.  ▪

 :  تمهيد
ح عىن باالختصاص املاكين: "قَ يح    والية القايض ىلع مَ رص 

َ
ادلولة ال  كنة من إقليم م  اكن أو أ

 .(1)ـها"زح يتجاوَ 

 
 (.1/142)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
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 املحكمة املختصة ماكنا :أوّل :  
  لُّ املحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها ماكن إقامة املدىع عليه إن اكن هل حَمَ  ويه

هل ماكن إقامة يف اململكة فيكون االختصاص للمحكمة اليت يقع    ن  كح ، فإن لم يَ ومٍ لح ع  إقامة مَ 
، ويف حال لم يكن للمديع ماكن إقامة يف اململكة  (1) يف نطاق اختصاصها ماكن إقامة املديع

 (2) حماكم مدن اململكة.  إقامة دعواه يف أيِّ  هح فلَ 
 

 تعدد ماكن إقامة املدىع عليهم:ثانيا :  
يف نطاق اختصاصها   عح قَ املدىع عليهم فيكون االختصاص للمحكمة اليت يَ  دَ فإن تعدَّ 

 دعواه أمامها بينها.  مح ي  ق  تار املديع املحكمة اليت يح ساوي خَي إقامة األكرثية، ويف حال التَّ 
 (3) قام يف بدل املدىع عليهادلعوى تح   بنيَّ نظام املرافعات الرشعية أنَّ 

ح
ن ملن أ قيمت  ، ومكَّ

ادلعوى عليه يف غري ماكن إقامته حق ادلفع بعدم االختصاص املاكين إال أحوااًل يسرية بينها  
 . -كما سيأيت-انلظام 
 

َ  -أعين املدىع عليه-رفع دعوى ىلع شخص ما يف مدينة جدة وـهو فعندما تح  سكن يف  ي
ادلعوى بعدم   دفع دلى ادلائرة ناظرة، فإن للمدىع عليه أن يَ -مثالً - مدينة أخرى اكلرياض 

َ  ه  االختصاص املاكين، لكون    خارج نطاق اختصاص املحكمة.  نح كح س  ي
 

 
 الفقرة األوىل من املادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 ادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.الفقرة اثلانية من املادة الس( 2)
الفقرة األوىل من املادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية، ويستثىن من املادة ما يأيت مما يتعلق بمسائل (  3)

 األحوال الشخصية.
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 ات اّلختصاص املاكين:ي  ن  ث  ست  م  ثاثلا :  
يكون اّلختصاص فيها   أحوال   -السابق ذكره - اّلختصاص املاكين  حكم ستثىن مني  

عليها نظام   بالرغم من العلم به نص   -أو املدىع عليهم-يف غري ماكن إقامة املدىع عليه 
 املرافعات الرشعية:  

وعندئذ   :(1)وجود رشط بني الطرفني ىلع حتديد ماكن إقامة ادلعوى عند الزناع -1
قا بعدح ىلع تكون املحكمة املختصة املحكمة الواقعة يف ابلدل املحدد ما لم يتف 

 . (2)خالفه

   ( 3) فإن للمديع بانلفقة أن يقيم دعواه يف املحكمة اليت تقع يف بدله.  :ادلعوى بانلفقة -2

ومن عضلها أويلاؤـها، فلها اخليار    دعوى املرأة يف املسائل الزوجية واحلضانة والزيارة -3
 (4) بني إقامتها يف بدلـها أو يف بدل املدىع عليه.

اليت تقع يف بدٍل غري بدل  املدىع عليه، فللمديع  السري  ادلاعوى انلاشئة عن حوادث -4
اخليار يف إقامة ادلعوى يف املحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها ماكن وقوع 

 (5) احلادث، وبني إقامتها يف ماكن إقامة املدىع عليه.

ولو اكنت خارج ماكن إقامة   ا م  ه  ي  فس  لقاء ن  ن ت  نة م  ان حمكمة معي  م  ص  إذا اختار اخل   -5
 (6) لك منهما.

، فقد أجازت الالحئة  يف إدخاهل مصلحة العدالة أو إظهار احلقيقة ن  عند إدخال م   -6
اخلصم    مَ ز  ل  اتلنفيذية األوىل للمادة اثلمانني من نظام املرافعات الرشعية لدلائرة أن تح 

 
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 املادة السابعة واألربعون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 الفقرة األوىل من املادة اتلاسعة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 الفقرة اثلانية من املادة اتلاسعة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.الفقرة اثلاثلة من املادة اتلاسعة ( 5)
ة خمتصة نواع  كما نصت عليه املادة السابعة واألربعون من نظام املرافعات الرشعية، ( 6) برشط كون املحكمة املختار 

 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
53 

لة خارج ماكن إقامة   املدَخل.  باحلضور أمامها ولو اكنت املحكمة املدخ 

ل ه   -7 م  ا  أيام العمل يف ب دل   ع  ي م  ق  ن  املدىع عليه م  و  ت الالحئة اتلنفيذية اثلانية  نصَّ : ك 
َ للمادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية ىلع أن الع   ة بماكن إقامة  رب 

املدىع   نح و  : ويه كَ ة  ت حال  ن  ث  واست  اً ملاكن عمله، فَ ال  املدىع عليه، ولو اكن ذلك خمح 
 دل عمله.  ادلعوى يف بَ  عح مَ س  ؛ فتح ه  ل  مَ عَ  دَل  اً أيام العمل يف بَ مَ ي  ق  عليه مح 

ة بنظر ادلعوى:  : فإن املحكمة املختصَّ ناقص األهلية إذا اكنت ادلعوى مقامة ضد   -8
ماكن إقامة    َف يه املحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها ماكن إقامة الويل، ولو خالَ 

 (1) ماكن إقامة انلاظر.  عح بَ ت  الوقف فاالختصاص يَ  ناقص األـهلية، ومثلها ادلعوى ضدَّ 

ع ادلعوى يف القضايا  رف  ]وهو خاص باملحاكم العمايلة[ ت   ومن املستثنيات كذلك: -9
ت ىلع ذلك  العمايلة يف املحكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها ماكن العمل، نص  

  -  ـهونصها: "أ22/02/1440( يف  14د )أوّل ( من األمر املليك رقم )م/الفقرة )أ( من ابلن 
قدم إىل مكتب  ة اتل  ة أن يسبق رفعها أمام املحكمة العمايل  جيب يف ادلعوى العمايل  

خذ اإلجراءات الالزمة  يلت   - اذلي يقع ماكن العمل يف دائرة اختصاصه-العمل 
وزير العمل واتلنمية اّلجتماعية باتلنسيق مع وزير   ر  د  ص  لتسوية الزناع وديا ، وي  

ل بما ورد يف  عم  القواعد املنظمة ذللك" ا.ه، وجاء يف الفقرة )ب( ما نصه: "ي    -العدل
الفقرة )أ( من هذا ابلند ملدة )ثالث( سنوات اعتبارا  من مبارشة املحاكم العمايلة  

جيوز  بقرار من جملس   تمديد هذه املدة  -عند اّلقتضاء-اختصاصاتها، و
 الوزراء.."الخ.  

 
احلق فيما عداـها  تح بح ث  ـهذه األحوال يه األحوال املستثناة من االختصاص املاكين، ويَ 

 للخصم يف ادلفع بعدم االختصاص املاكين.  
 

ية، وينظر: كتايب سقوط احلق يف نظام الالحئة اتلنفيذية السادسة للمادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشع(  1)
 ( وما بعدـها.22املرافعات الرشعية ولواحئه اتلنفيذية )ص
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َ   عح ف  وللخصم ادلَّ  ـهذا احلق    طح قح س  فيها بعدم اختصاص املحكمة ماكناً بنظر ادلعوى، وال ي
 إال يف أحوال:  

 (1) فع به يف أول دفاع أو طلب يف ادلعوى.ترك ادل -1

  ه  غ  بعدم االختصاص املاكين عن اجللسة األوىل بعد تبلُّ  ع  ف  إذا اغب من هل احلق بادلَّ  -2
 (2)بها.

َ اً، فإذا رَ مَ ك  أو حح   ةً قَ ي  بعدم االختصاص املاكين حق    ع  ف  من هل احلق بادلَّ   لح تنازح  -3 من هل    يض 
  االختصاص املاكينِّ فع بعدم احلق بادلَّ 

ح
قيمت فيها  بإكمال ادلعوى يف املحكمة اليت أ

لب الطرفان سماع دعواـهما يف بدٍل غري بدل   ه، وكذلك إذا طَ قُّ حَ  َط قَ ادلعوى سَ 
فع بعدم االختصاص املاكين ادلَّ  -واحلالة ـهذه-ق للمدىع عليه إقامتهما فإنه ال حَي  

 (3) بعد ذلك.

 

  :تنبيهات 
عل  -1 كم برصف انلظر عن ادلعوى ألجل اّلختصاص  للقايض سلطة يف احل  لم جي 

قام يف بدل إقامة املدىع  ادلعوى تح  للمدىع عليه، إذ أنَّ  ض  وذلك ألنه حق حَم   ؛املاكين
 َ ، فإذا  (4)بها ـهذا احلق طح قح س  عليه، وقد بنيَّ نظام املرافعات الرشعية األحوال اليت ي

  نعقداً لدلائرة دة نلظر ادلعوى، واكن االختصاص مح املحدَّ تبلَّغ املدىع عليه باجللسة 
 

 املادة اخلامسة والسبعون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
( استناداً ىلع الالحئة اتلنفيذية السادسة للمادة اخلامسة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية، واملضافة بموجب 2)

 ـه.09/09/1440يف  ( 7778/ت/13)م معايل وزير العدل برقم تعمي

املادة السابعة واألربعون من نظام املرافعات الرشعية، وينظر كتايب سقوط احلق يف نظام املرافعات الرشعية ولواحئه ( 3)
 (.25اتلنفيذية )ص

نفيذية، ويف املادة السابعة واألربعني من وذلك يف املادة اخلامسة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية ولواحئها اتل( 4)
انلظام إشارة إىل ما يسقط ـهذا احلق كذلك، وينظر كتايب سقوط احلق يف نظام املرافعات الرشعية ولواحئه اتلنفيذية 

 (.26-25ص) 
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َ رضح فلم حَي   نواعً   ط. سقح  املدىع عليه ولم يدفع حبقه باالختصاص املاكين فإن حقه بها ي
 
ح
بنيِّ أنه ليس للقايض انلظر يف ـهذا من تلقاء نفسه، ألنه حق  وإنما ذكرت ـهذا ـها ـهنا: أل

 دي للنظر فيه. مكفول للمدىع عليه وال يسوغ للقايض اتلص
 

 ؟ أم ّل السجني   م  ك  هذا احل    ل  شم  ، فهل ي  ني   ج  مسألة مهمة: ويه حال الس   -2
أن املحاكم ايلوم أخذت بما تقتضيه اتلعليمات من   دح الواقع اتلطبييق جَن  بانلظر إىل 

جني فإن  بأن املدىع عليه سَ  رب   يع إن لم خيح ، والواقع أن املدَّ (1)األخذ باتلبليغ اإللكرتوين
ىع عليه باجللسة املحددة من  لُّغ املدَّ بَ فإذا ثبت لدلائرة تَ  :املحكمة ال تتنبه ملثل ـهذا، وعليه

واقع اإلفادة اإللكرتونية ثم ثبت هلا بعد ذلك: أن املدىع عليه اكن سجيناً وقت اتلبليغ فهل  
  حقه يف  جنيللسَّ  َل فَ أن انلظام قد كَ  ووجه اإلشاكل:يسقط حق السجني بهذا ادلفع أم ال؟ 

قيمت ادلعوى يف بدل آخر  ، فإذا أ(2)ه يف ابلدل اليت ـهو مسجون فيهاأن تقام ادلعوى ضدَّ 
ع ادلعوى حسب ما بحنيِّ بعايله، وـهذا ـهو موضع اإلشاكل،  مَ س  ت اإلفادة بأنه قد تبلَّغ فتح دَ رَ ووَ 

و ىل مرااعة حال املسجون؛  
َ
ألنه حمبوس احلرية وّل يستطيع احلضور إىل املحكمة وادلفع  واأل

 مقترصا  رسائل الوال. بعدم اّلختصاص كحال غريه، بل ربما ّل يبلغه اتلبليغ لكونه 
املدىع عليه من كونه سجينا     حال    إلكرتونيا  عند اتلبليغ  للمحكمة  ني   ب  واملفرتض: أن ي  

 . املحكمة اإلجراء الالزم حيال ذلك ذ  خ  ت  سجني، تل   أو غري  
بق االختصاص ، بل يَ مؤثر  ري   ادلعوى غ    د  ي  اختالف ماكن إقامة املدىع عليه بعد ق   -3

 (3) ت فيها ادلعوى.دَ يِّ للمحكمة اليت قح 

، دون نظر إىل حمل  بعدد الرؤوس ماملعترب باألكرثية يف حال تعدد املدىع عليه  -4

 
بتاريخ  (14388 ـهاملبين ىلع األمر رقم ) 04/05/1439/ت( يف 1020تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) ( 1)

  ـهاملتضمن املوافقة ىلع استعمال الوسائل اإللكرتونية يف اتلبليغات القضائية.25/03/1439

 املادة اتلاسعة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)

 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السادسة واثلالثون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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 (1) نصيب لك واحد منهم. ر  د  ادلعوى وقَ 

 (2) وحنوه: فالعربة بماكن إقامة ناظر الوقف. إذا اكن املدىع عليه وقفا   -5
 املطلب اثلاين: اتلبليغ. 
 

 األوىل: ماكن اتلبليغ.املسألة  •

، ويقصد بماكن اإلقامة: "املاكن  (4) أو عمله  (3) ة املدىع عليهبليغ يف حمل إقاماتليكون  و
ل يعد ماكن إقامة الشخص  نح طح ق  اذلي يَ  ه الشخص ىلع وجه االعتياد، وبالنسبة إىل ابلدو الرحَّ

 . املاكن اذلي يقطنه عند إقامة ادلعوى 
 .(5) عليه يف مقر عملهوجيوز أن يبلَّغ املدىع 

وبالنسبة إىل املوقوفني والسجناء: يعد ماكن إقامة الشخص املاكن املوقوف فيه أو  
 .(6) املسجون فيه"

كيف   -إن شاء اهلل تعاىل-وسيأيت الالكم ىلع من لم يعرف هل ماكن إقامة، وسأبني ـهناك 
 يكون تبليغه. 

 املسألة اثلانية: وسائل اتلبليغ:  •
، (7) وسائل اتلبليغ يف حماكم اململكة، فيمكن اتلبليغ عن طريق املحرضينتنوَّعت 

 
 للمادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اخلامسة ( 1)
الالحئة اتلنفيذية السادسة للمادة السادسة واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية، وقد أعدتها للتنبيه عليها ( 2)

 ألـهميته، وإال فقد سبق ذكرـها.
 املادة السادسة واثلالثون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 لرابعة عرشة من نظام املرافعات الرشعية.املادة ا( 4)
 املادة الرابعة عرشة من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
 املادة اتلاسعة من نظام املرافعات الرشعية.( 6)
 نصت عليه املادة احلادية عرشة من نظام املرافعات الرشعية.( 7)
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، ويمكن أن  (1)ويمكن أن يكون اتلبليغ عن طريق العنوان الوطين للشخص املبلَّغ
 يكون عن طريق الوسائل اإللكرتونية وذلك عن طريق: 

  لح مَ املختصة، والعَ إرسال الرسائل انلصية إىل اهلاتف املحمول املوثَّق دلى اجلهة  -1
ىلع أن يكون ذلك عن طريق اجلوال املسجل يف خدمات )أبرش( دلى وزارة  

 ادلاخلية. 

 اإلرسال ىلع الربيد اإللكرتوين للشخص الطبييع أو املعنوي إذا اكن:  -2

 جمال الربيد اإللكرتوين اعئداً للمبلَّغ.    - أ

ناً يف عقد بني طريف ادلعوى.  -ب  أو اكن مدوَّ

 كرتوين اخلاص به. أو يف املوقع اإلل  -ت

 أو موثقاً دلى جهة حكومية.   -ث

اتلبليغ عن طريق أحد احلسابات املسجلة يف أيٍّ من األنظمة اآليلة   -3
 (2) احلكومية.

 

 : وقت اتلبليغ.اثلاثلةاملسألة  •

ح  شرتط يف صحة اتلبليغ أن يكون: ما بني رشوق الشمس إىل غروبها، وأال يكون يف  ي
ح  الرضورة ويكون اتلبليغ منتجاً فيها إذا اكن    ستثىن من ذلك حاالتح أيام العطل الرسمية، وي

 (3)  من القايض.  كتايبٍّ  ذلك بإذنٍ 
 
 

 
 الرشعية.اللوائح اتلنفيذية للمادة احلادية عرشة من نظام املرافعات ( 1)
( بتاريخ 14388 ـهاملبين ىلع األمر رقم ) 04/05/1439/ت( يف 1020تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) ( 2)

  ـهاملتضمن املوافقة ىلع استعمال الوسائل اإللكرتونية يف اتلبليغات القضائية.25/03/1439
 املادة اثلانية عرشة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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 منه اتلبليغ.  ح  ص  : من ي  الرابعةاملسألة  •
 

 اتلبليغ من ك من:  ح  يص  
ن من شخص أو أشخاص : وـهو قسم من أقسام لك حمكمة يتكوَّ (1) املحرضين -1

 . (2) عليهم يف ماكن إقامتهم وما يوُّك إيلهم من مهامهم تبليغ املدىع تح مهمَّ 

فيجوز أن يكون اتلبليغ عن طريق بعض الرشاكت اخلاصة كما  القطاع اخلاص:   -2
ـهو احلال يف بعض املحاكم يف اململكة، وتطبق ىلع موظيف ـهذه الرشاكت  

 .(3) القواعد واإلجراءات املنظمة ألعمال املحرضين

وقي دت   صاحب ادلعوى للمدىع عليه، صاحب ادلعوى: فيصح تبليغ املديع  -3
الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة احلادية عرشة من نظام املرافعات الرشعية أن  
حمل ذلك: إذا اكن اتلبليغ بوساطة العنوان الوطن، ورشطت تلحقق اتلبليغ: 

ن إرسال  إحضار صاحب ادلعوى "إفادة من أحد مقديم خدمة الربيد تتضم  
 اتلبليغ لعنوان املدىع عليه وصحة نسبة العنوان الوطن إيله". ورقة 

 :  حاّلناستخالف حمكمة ابلدل اذلي يقيم فيه املدىع عليه: وذللك  -4

أن يكون املدىع عليه مقيماً داخل اململكة، فيكون اتلبليغ عن طريق   -أ
    (4) املحكمة العامة للبدل اذلي يقيم فيه.

ملكة ودوتله من ادلول ادلاخلة يف  أن يكون املدىع عليه يقيم خارج امل  -ب
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضايئ واتفاقية تنفيذ األحاكم واإلنابات 

تخذ اإلجراء وفق ما  يح فواإلعالنات القضائية دلول جملس اتلعاون اخللييج، 

 
 الفقرة األوىل من املادة احلادية عرشة من نظام املرافعات الرشعية. ( 1)
َل اتلبليغ اإللكرتوين يف بعض املحاكم من مهمة املحرضين.( 2) ع   إذ جح
 الفقرة اثلانية من املادة احلادية عرشة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 والالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة.املادة العرشون من نظام املرافعات الرشعية، ( 4)
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َعدِّ  إىلويرجع تقتضيه ـهاتان االتفاقيتان،  من وزارة  ادليلل اإلرشادي المح
من وكيل الوزارة للشؤون القضائية امللكف برقم م مَّ عَ المح العدل 

،  االتفاقيتني املذكورتني بعايله  ـهاملستند ىلع04/08/1437( يف 6297/ت/13)
وتضاف مدة ستني يوماً إىل املواعيد املنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة  

 .(1)الزيادة عليها عند االقتضاء

كون ذلك يف حال اكن ماكن إقامة املدىع عليه خارج وزارة اخلارجية: وي -5
من غري ادلول ادلاخلة يف   اليت يسكنها املدىع عليه ولة ادل ت ناململكة، واك 

 َ :  هاتني احلاتلنيها، فيف م  اخلة عناوين حماك  ل ادلولة ادلَّ رس  تح  م  االتفاقيات، أو ل
عليه حسب  تكتب املحكمة إىل وزارة اخلارجية إليصال اتلبليغ إىل املدىع

ضاف مدة ستني يوماً إىل املواعيد : تح أيضاً  ، ويف ـهذه احلال(2) الطرق ادلبلوماسية
 .(3) املنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة الزيادة عليها عند االقتضاء

 

 : اتلبليغ املنتج آلثاره. اخلامسةاملسألة  •

وحضوره أقوى من اعتبار  إذا تبلَّغ املدىع عليه ىلع أي حال وحرض فإن العربة حبضوره،  
 . اتلبليغ من عدمه 

 يف اتلبليغ:   نظرفي  أما إذا لم حيرض 

 احلالة األوىل: اتلبليغ لشخص املدىع عليه:  ▪
غ وكيله، فإن اكن اتلبليغ  غ املدىع عليه بنفسه بادلعوى، أو يتبلَّ عىن بذلك: أن يتبلَّ ويح 

ه إيله اتلبليغ أو وكيله: فإن من وح  ص  خ  لشَ  ح جِّ - املدىع عليه  دُّ عَ سمع حضورياً، ويح ادلعوى ت

 
 املادة احلادية والعرشون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 املادة اتلاسعة عرشة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة احلادية والعرشون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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حضورياً، وال يلزم تبليغ   اهمح ك  حح  دُّ عَ فيح ت ادلائرة مَ كَ يف حكم احلاض، وإن حَ  -الغائب
 (1).املدىع عليه باحلكم 

 احلالة اثلانية: اتلبليغ لغري شخص املدىع عليه: ▪
فت   الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية   وعرَّ

 : "ما عدا تبليغ املدىع عليه لشخصه أو وكيله". وـهواتلبليغ لغري شخص املدىع عليه   معىن 
غ ابنه أو أبوه أو  غ املدىع عليه لغري شخصه: كما إذا تبلَّ فإذا اكن األمر كذلك وتبلَّ 

لغري شخصه مرتني، فإذا   غَ نتجاً آلثاره حىت يتبلَّ مح  دُّ عَ عاد، وال يح فإن اتلبليغ يح الساكن معه 
معت ادلعوى غيابياً استناداً ىلع الفقرة األوىل من املادة السابعة  غ لغري شخصه مرتني: سح تبلَّ 

   (2) واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية.

 ة:احلالة اثلاثلة: تبليغ من ّل يعرف هل ماكن إقام
ف املديع للمدىع عليه حمل إقامة، فإن ىلع ادلائرة استيفاء ما جاء يف الفقرة  ر  ع  إذا لم يَ 

)ط( من املادة السابعة عرشة من نظام املرافعات الرشعية، وذلك بأن تكتب ادلائرة إىل  
األمارة أو املحافظة أو من تنيبه األمارة أو املحافظة للبحث عن املدىع عليه، فإذا ورد  

ملدىع عليه أو بعدم وجود عنوان معروف هل دلى اجلهات املعنية: فإنه اجلواب بتعذر تبليغ ا
الفقرة اثلاثلة من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية،  يعمل بمقتىض 

ا   فتسمع ادلائرة ادلعوى وحتكم يف موضوعها، ويعد حكمها غيابياً يف حق املدىع عليه، ولمَّ
يمكن تبليغ املدىع عليه باحلكم لعدم معرفة عنوان هل:  مستثناة، وال  ةاكنت ـهذه حال 

 
 املرافعات الرشعية.الفقرة اثلانية من املادة السابعة واخلمسني من نظام ( 1)
: اختلفت مناـهج القضاة يف تفسريـهم للفقرة األوىل من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية، تنبيه( 2)

فمنهم من محلها ىلع ما ذكرنا بعايله، ومنهم من قال: بأن لك دعوى ينظر فيها القايض يف لك ثاين جلسة، سواء 
بلغ، وقد اكن هلذه املسألة أثر كبري يوم أن اكن اتلبليغ مقترصاً ىلع اتلبليغ عن طريق أتبلغ املدىع عليه أم لم يت

حمرضي اخلصوم وحنوـهم، أما مع ما نعيشه من تيسري اهلل لعباده باتلبليغ اإللكرتوين فقد قلَّت ذيول ـهذه املسألة، 
 د ىلع األصابع وهلل احلمد واملنة.تطبيقاتها، حىت صارت ادلاعوى اليت ال تبليغ فيها تع -حبمد اهلل-وقلَّت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
61 

فإن ادلائرة ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف تلدقيقه وجوباً استناداً ىلع الالحئة اتلنفيذية  
 اثلامنة للمادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية. 

 

 : مسائل متفرقة. السادسةاملسألة  •

ا اكن اتلبليغ من أـهم    لمَّ
ح
  ىلع ما مىض مسائَل   َق حل   املسائل اليت ينبيغ ضبطها فإين أرى أن أ

 ينبيغ أن تكون معلومة للقايض واملتقايض:  
 إذا حرض املدىع عليه يف جلسة واحدة ثم اغب فهل جيب إاعدة تبليغه؟  -1

  إذا حرض املدىع عليه يف أيِّ 
َ
ت ادلائرة نظر  لَ مَ ك  جلسة من جلسات ادلعوى ثم اغب أ

ادلعوى كأنه حاض، ألن حضوره بمثابة اتلبليغ بل أقوى، وال جيب ىلع ادلائرة إاعدة تبليغ  
ل  عامَ لشخصه فلم حيرض، فال جيب إاعدة تبليغه، ألنه يح   غَ ، وكذا احلكم إذا تبلَّ (1)املدىع عليه

 معاملة احلاض، وذلك ما لم حيصل ما يوجب قطع حكم اتلبليغ كما سيأيت.
 

 اتلبليغ؟   حكم  هل هناك ما يقطع -2

غ املدىع عليه لشخصه أو حرض جلسة من جلسات ادلعوى ثم اغب فإن  إذا تبلَّ 
 َ   ن  ولك   املدىع عليه، قِّ حضورياً يف حَ  -إن حكمت-ها مح ك  حح  دُّ عَ ادلعوى ويح  عح مَ س  املحكمة ت

لتيغ حكمه، وجيب بعدـها أن تعاود ادلائرة تبليغ املدىع  ع بها اتلبليغ ويَ نقط  ـهناك حاالت يَ 
   وذلك يف أحوال:عليه 

 األوىل: أن يصل اعرض من عوارض اخلصومة: 
أو تركها، وقد بنيَّ املنظم ـهذه األحوال باتلفصيل يف   وقف ادلعوى أو انقطاعها :لح ث  م  

 ابلاب السابع من نظام املرافعات الرشعية. 
 كأن يموت أحد طريف ادلعوى قبل تهيؤ ادلعوى للحكم.   :مثال انقطاع اخلصومة

 
 الفقرة اثلانية من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية. ( 1)
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شفهياً يف جلسة من اجللسات رغبته    ادلائرةأن يقرر املديع دلى  :  (1)مثال ترك اخلصومة
 يف ترك ادلعوى مع احتفاظه باحلق يف إكمال دعواه مىت أراد ذلك. 

 اثلانية: أن يصل انفصال يف ادلعوى:  
ح وذلك مثلح  م  قدِّ فإذا اغب املديع عن جلسة من اجللسات ولم يح ادلعوى،  َب طَ ش  : أن ت

املديع بإكمال دعواه: فيجب   َب غ  ه ادلائرة: فإن ادلائرة تشطب ادلعوى، فإذا رَ لح بَ ق  عذراً تَ 
إاعدة إجراءات اتلبليغ استناداً ىلع الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة السابعة واخلمسني من  

 نظام املرافعات الرشعية. 

 شطب ادلعوى:  -3
 .  (2)عىن به: "حذف ادلعوى من جدول القضايا بال حكم فيها"ويح 

ح بيَّنت املادة اخلامسة واخلمسون من نظام  ب فيها  طَ ش  املرافعات الرشعية احلال اليت ت
 ادلعوى:  

جلسة من جلسات ادلعوى، ومىض الوقت املحدد للجلسة ب املديع عن  وذلك إذا تغيَّ 
 (3) م بعذر تقبله املحكمة.دون حضوره، ولم يتقدَّ 

هل أن يطلب استمرار    قُّ حَي    -ولو اكن غياب املديع بغري عذر -  طب للمرة األوىلوبعد الش  
،  (4)عاد تبليغ املدىع عليهد هل ادلائرة موعداً جديداً نلظر دعواه، ويح دِّ حَ انلظر يف ادلعوى، فتح 

 كما سبق بيانه يف الصفحة السابقة. 
 

ترك اخلصومة: "ـهو تنازل املديع عن دعواه القائمة أمام املحكمة مع احتفاظه باحلق املدىع به حبيث جيوز هل جتديد ( 1)
نفيذية األوىل للمادة اثلانية والتسعني من نظام املرافعات الرشعية، املطابلة به يف أي وقت" ـهذا نص الالحئة اتل

 وبيَّنت املادة املذكورة: كيفية إثبات ترك اخلصومة وصوره فلريجع هل.
(، وعزاه ملعجم 1/501اتلوضيحات املرعية نلظام املرافعات الرشعية لفضيلة الشيخ القايض ادلكتور نبيل اجلربين ) ( 2)

 (.2/1199العربية املعارصة لدلكتور أمحد خمتار ) اللغة 

املادة اخلامسة واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية، والالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة، وينظر كذلك: املادة اتلاسعة (  3)
 واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية.

 ظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة السابعة واخلمسني من ن( 4)
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مرة  شطب ادلعوى للفتح  فإن أاعد املدع الغياب بعد ذلك بدون عذر تقبله املحكمة:
ر قرار من املحكمة العليا باإلذن  صدح لزم الستمرار انلظر يف ادلعوى بعد ذلك: أن يَ اثلانية، ويَ 

 (2)ذلك يف لك مرة يغيب فيها بعد ذلك.  لح عَ ف  ، ويح (1)بسماع ادلعوى بعد شطبها
 ه ألمور:  ويتنب  
 تقبل  عذره، وهلا أالَّ ذر املديع، راجع تلقدير ادلائرة، فلها قبول انلظر يف عح  : أنَّ أوّل  

 ب  ه، فإن قَ رَ ذ  عح 
حستفاد من  استمرت يف نظر ادلعوى وحددت موعداً جديداً، واذل ذره ت عح لَ ي ي

ىلع الشطب من   املرتتبة: أنه يف حالة قبول العذر فال جتري األحاكم الرتاجع عن الشطب
 ذلك.   عح بَ ت  إاعدة اتلبليغ وما يَ 

 من األمور:  ة  لَ ادلعوى مجح    ب  ط  يرتتب ىلع شَ   : ثانيا  
رفع اإلجراءات اتلحفظية   للمدىع عليه بعد شطب ادلعوى: طلبح  قُّ حَي   - أ

 
َ
، إال أن الرفع وما يتعلق به راجع إىل تقدير  (3) ها ادلائرةت  رَ ج  والوقتية اليت أ

 ادلائرة. 

 (4) م من لزوم إاعدة إجراءات اتلبليغ.ما تقدَّ  -ب
 

  بح ط  ر الشَّ ثِّ ؤَ : ال يح ثاثلا  
َ
ت ادلائرة انلظر يف  لَ مَ ك  ىلع إجراءات ادلعوى السابقة، بل مىت أ

يف ذلك: أنه إذا اغب   بح بَ  ىلع ما سبق ضبطه، سوى ما يتعلق باتلبليغ، والسَّ ىَن ب  ادلعوى فيح 
بلَّغ باملوعد اجلديد، ألنه إن راجع  املدىع عليه أن يح   ت، فإن من حقِّ بَ ط  املديع عن اجللسة وشح 

ه معرفة املوعد اجلديد بعد شطبها، وليس  رَب خ  يح ها فسَ ب  ط  بعد شَ   بأنه ال موعد فيها، فمن حقِّ
ل  م  ك  نة املديع ثم اغب بعدـها، فتح ت ادلائرة بيَّ عَ م  ذلك جاٍر ىلع اإلجراءات األخرى، كما إذا سَ 

 
 املادة اخلامسة واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
ذية السادسة الالحئة اتلنفيذية السابعة للمادة احلادية واثلالثني من نظام املرافعات الرشعية، والالحئة اتلنفي( 3)

 والسابعة للمادة اخلامسة بعد املئتني.

 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 حيث انتهت.  من ادلائرة 
 

فيها أقوال اخلصوم وطلباتهم   ت  طَ ب  ضح  بأن فيها م  ك  للحح  : إذا اكنت ادلعوى صاحلةً رابعا  
- فللمدىع عليه  =ت األسباب اليت تستطيع ادلائرة احلكم يف ادلعوى بها دَ ج  وح اخلتامية، وَ 

ت  مَ كَ فيها، فإن حَ  مَ كح ب من ادلائرة أن حَت  طلح أن يَ  - طب ادلعوى إن اكن حاضاً حني شَ 
 (1) حكمها غيابياً يف حق املديع، وـهذه حالة فريدة لم تتكرر يف غري ـهذا املوضع.  دُّ عَ ادلائرة فيح 

 املطلب اثلالث: الواب. 

ه اجلواب،  ها للمدىع عليه وسأتلت هرة، وجَّ ا حمرَّ هَ أت  فرَ  ادلائرة ت ادلعوى ىلع َض ر  إذا عح 
 .أمام احلاكم  عىن باجلواب: القول اذلي يرد به املدىع عليه ىلع دعوى املديع ويح 

حشرَتَط يف اجلواب أن يكون مالقياً لدلعوى، رصحياً جمزوماً به من غري تردد.  (2) وي
ع عن اجلواب  ن  تَ م  وإما أن يَ  َب ي  : فإما أن جيح حاّلنادلعوى فللمدىع عليه  ض  ر  وعند عَ 

 :(3)رصاحة أو حكماً 
 أن يقول: ال أقر وال أنكر.  ومثال اّلمتناع عن الواب رصاحة
  : ومثال اّلمتناع عن الواب حكما  

يع  الٍق لدلعوى، كأن يدَّ جبواب غري مح  َب ي  أن جيح
 
َ
َ  بح ي  ج  غاً من املال فيح املدىع عليه مبلَ  َض رَ ق  مدٍع بأنه أ من املديع   شرت  املدىع عليه بأنه لم ي

 شيئاً. 
ه بأنه إن لم  تح عليه ذلك ثالثاً و رح رِّ ك  تح باجلواب، وادلائرة  هح رح تأمح فيف ـهذه األحوال  مح فه 

  
 (4) ه الوجه الرشيع.قِّ حب ى رَ ج  عد ناالًك عن اجلواب وسيح يح فسَ  ب  جيح

  فال يلو جوابه من أحوال:عن دعوى املديع  -املدىع عليه-وأما إن أجاب 
 

 املادة السادسة واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية، والالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة.( 1)
 (.6/507(، ومطالب أويل انلىه ط املكتب اإلساليم ) 6/333الكتب العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار ( 2)
 (.5/296(، ومنتىه اإلرادات ت الرتيك ) 6/340كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )  ينظر: ( 3)
منتىه (، واملادة السابعة والستون من نظام املرافعات الرشعية، و6/340ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) (  4)

 (.5/287اإلرادات ت الرتيك ) 
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َق َص أن يح  احلال األول: ح  دِّ  إقراراً، وـهو  سّمَّ املدىع عليه املديع يف مجيع دعواه، فهذا ي
 (1) .ة  نَ طلب من املديع بيِّ  بإقراره، وال يح ىَف كتَ وسيلة من وسائل اإلثبات، فيح 

 ومثال ذلك:  
ح اً قدره مئة ألف ريال غَ ٍع بأنه أقرض املدىع عليه مبلَ يع مدَّ أن يدَّ  ه يف  دَ دِّ سَ ىلع أن ي

ح  ىَض رمضان وقد مَ  ، ب إلزام املدىع عليه بالسدادلح ط  د املدىع عليه شيئاً ويَ دِّ سَ األجل ولم ي
 . جيب املدىع عليه بأن ما ذكره املديع صحيحفيح 

 بح لَ ط  وتفصياًل، ويف ـهذه احلال يح   ةً لَ ىع عليه دعوى املديع مجح  املدَّ   رَ ك  ن  أن يح   احلال اثلاين:
 بات بإذن اهلل تعاىل. ابلينة وسيأيت الالكم ىلع وسائل اإلثمن املديع  

 ومثال ذلك:  
اً ويطلب  بَ ص  غَ  -اليت صفتها كذا وكذا -  ٍع بأن املدىع عليه أخذ سيارتهيع مدَّ أن يدَّ 

ادلائرة    بح لح ط  ، فتَ إلزامه بردـها، فيجيب املدىع عليه بأن ما جاء يف دعوى املديع غري صحيح
 نة من املديع. ابليِّ 

ق املدىع عليه املديع يف بعض دعواه وينكر ابلايق، فهنا يطلب   احلال اثلالث:  أن يصدِّ
 . من املديع ابلينة ىلع ما أنكره املدىع عليه

سبعة  17.000اقرتض منه مبلغاً قدره : أن يديع مدٍع ىلع مدىع عليه بأنه مثال ذلك
جاء يف  عرش ألف ريال ويطلب إلزام املدىع عليه بسدادـها، فيجيب املدىع عليه بأن ما 

عرشة آالف ريال، فهنا أقر بعرشة آالف    10.000ض منه سوى  رَت  ق  ادلعوى غري صحيح وأنه لم يَ 
 وأنكر ابلايق، فتطلب ادلائرة من املديع ابلينة ىلع املبلغ الزائد إلنكار املدىع عليه هل. 

موضويع اكإلبراء أو  ق املدىع عليه املديع يف دعواه، ويدفع بدفع  دِّ َص أن يح   احلال الرابع:
 السداد وحنو ذلك. 

فه بأنه: "قول يقرره    - حفظه اهلل-  الشيخ ابن خنني  وسّمَّ  ـهذا ادلفع بـ"دفع ادلعوى"، وعرَّ

 
 (.6/333(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 5/287ينظر: منتىه اإلرادات ت الرتيك ) ( 1)
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 . (1)املدىع عليه للرد ىلع دعوى املديع يف موضوعها"
 أن يدَّ   مثال ذلك:

َ
ض املدىع عليه مبلغاً قدره مئة ألف ريال يف رمضان  رَ ق  يع مدٍع بأنه أ

ح   ـهـ وأن األجل قد حلَّ 1441ه يف بداية اعم  دَ  ـهىلع أن يسدِّ 1440اعم    من د املدىع عليه  دِّ سَ ولم ي
املدىع عليه بأن ما ذكره املديع يف دعواه   بح ي  ج  شيئاً ويطلب إلزام املدىع عليه بالسداد، فيح 

 اكمل مبلغ القرض. بأنه: سدد  دفعمن القرض فصحيح، وي 
ي جانب املديع، ودعواه  يقوِّ  ض  ر  إقراره بالقَ وٍع، دَّ عليه إىل مح فها ـهنا انقلب املدىع 

 (2) به من السداد.  عَ فَ من املدىع عليه ابلينة ىلع ما دَ   بح لَ ط  معاملة ادلعوى، فيح   لح عامَ بالسداد تح 
 ع املدىع عليه بدفع شيلك قبل جوابه عن موضوع ادلعوى: فَ د  أن يَ  احلال اخلامس:

الرشعية مايَز بني اجلواب وبني ادلفع الشيلك، فجعل لدلفع  يالحظ أن نظام املرافعات 
الشيلك أمداً يسقط به، وـهو الطلب أو ادلفاع، جاء يف املادة اخلامسة والسبعني من نظام  
املرافعات الرشعية أن ادلفع بأي دفع شيلك: "جيب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع يف ادلعوى  

لم يبد منها"، وذللك جعل املنظم الالكم ىلع ادلفع   أو دفع بعدم القبول وإال سقط احلق فيما 
 بعد الالكم ىلع اجلواب وإجراءاته. 

ويرى بعض الفقهاء أن ادلفع من أوجه اجلواب عن ادلعوى، ألنه بكل حال قول جييب 
به املدىع عليه عن دعوى املديع، وعليه فقد رأيت أن أؤخر الالكم ىلع ادلفوع الشلكية  

 مجعاً بني االجتاـهني. 
  

 
 (.1/399)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 (.28/450(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/341العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب ( 2)
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 املطلب الرابع: ادلفوع. 

فوع املوضوعية فقد  ، أما ادلُّ ةً ة، وإما أن تكون شلكيَّ ا أن تكون موضوعيَّ وع إمَّ فح ادلُّ 
 
َ
 (1) .ا إيلها يف احلال الرابع من أحوال اجلواب ىلع ادلعوى نَ رَش  أ

إجراءات  طعون اليت يوجهها املدىع عليه يف  بها: العىَن ة فيح وع الشلكيَّ فح وأما ادلُّ 
وما بادلفوع اإلجرائية، "واملراد به: قول  -حفظه اهلل-، ويسميها الشيخ ابن خنني (2) ادلعوى 

ل به إىل بطالن  يف معناه  ره املدىع عليه يطعن به يف أمر من إجراءات ادلعوى يتوصَّ يقرِّ
 (3) اإلجراء أو وجوب إاعدته ىلع الوجه الصحيح".

 مطلقة.  فوع ، ود  مؤقتةفوع د  ويه ىلع نوعني: 

 املسألة األوىل: ادلفوع املؤقتة. •

طلب أو دفاع، فإذا   إبداء ـهذه ادلفوع قبل أيِّ  بح ج  ، فيَ (4)بوقت" ةح دَ فوع املحدَّ "ويه ادلُّ 
 ه بادلفع بها مستقباًل. حقُّ  َط قَ ابتداء سَ بها املدىع عليه  ع  فَ د  لم يَ 

ادلفع  ها: " املرافعات الرشعية ونصُّ ت عليها املادة اخلامسة والسبعون من نظام ونصَّ 
ببطالن صحيفة ادلعوى، أو بعدم االختصاص املاكين، أو بإحالة ادلعوى إىل حمكمة أخرى  

أو   ٍب لَ طَ  بها، جيب إبداؤه قبل أيِّ  ةٍ طَ ب  أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتَ  ه  لقيام الزناع نفس  
 ".منها دح ب  فيما لم يَ  احلقُّ   َط قَ دفاع يف ادلعوى أو دفع بعدم القبول، وإال سَ 

: أن يرفع مدٍع يسكن يف مدينة الرياض دعواه يف حمكمة يف الرياض ضد مدىع  ومثاهلا
عليه يسكن يف مدينة جدة، فإذا حرض املدىع عليه إىل اجللسة املحددة لسماع ادلعوى  

أو تغيَّب عن حضور ـهذه اجللسة رغم تبلغه بها فإن حقه   فعرضت عليه ادلعوى وأجاب

 
 .65ص( 1)

 (.594نظرية ادلعوى لدلكتور حممد نعيم ياسني ط دار اعلم الكتب )ص( 2)
 (.1/401)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 3)
 (.1/401)  -حفظه اهلل-ام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني الاكشف يف رشح نظ( 4)
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 يسقط يف ادلفع بعدم االختصاص املاكين. 
 ويقال مثل ذلك يف ادلفوع املنصوص عليها يف املادة املذكورة.

طح إذا   ويدخل يف ذلك: ادلفع بوجود رشط حتكيم بني املتخاصمني؛ فإن ـهذا ادلفع يسقح
ه  املدىع عليه قبل أي طلب ت ىلع ذلك الفقرة األوىل من املادة  لم يبد  أو دفاع كما نصَّ

 احلادية عرشة من نظام اتلحكيم. 
 مثال ذلك: 

يع ه سلََّمه مبلغاً قدره مليون ريال  بأن  اسمه سليمان  عليه  ىعً ىلع مدَّ   عبد احلكيم   أن يدَّ
مخسون يف ىلع سبيل الرشكة يف بيع األجهزة الكهربائية ىلع أن هل نسبة من األرباح قدرـها 

املئة، وأن املدىع عليه قد صىفَّ الرشكة ولم يسلِّم هل املدىع عليه نصيبه من رأس املال 
ه، فيدفع املدىع عليه بأن بينهما رشط   واألرباح ويطلب إلزام املدىع عليه بتسليمه حقَّ

لع ادلائرة ىلع العقد املربم بينهما فتجد صحة ما دفع به املدىع عليه، فهذ  ا دفع  حتكيم، فتطَّ
 صحيح دفع به املدىع عليه يف وقته الصحيح. 

أيَّ طلب قبل ادلفع باتلحكيم فإن حقه باتلحكيم  َب لَ عوى أو طَ أما إن أجاب عن ادلَّ 
 يسقط. 

 

 املسألة اثلانية: ادلفوع املطلقة. •

، يَّد بقيدٍ قَ ، ولم تح (1) فوع اليت جيوز إبداؤـها يف أي مرحلة من مراحل ادلعوى""ويه ادلُّ 
بعدم   ع  ف  ادلفوع الواردة يف املادة السادسة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية، اكدلَّ ويه 

فع بسبق  أو ادلَّ للمديع يف ادلعوى،    ةَ فَ فع بأنه ال ص  اختصاص املحكمة والئياً أو نوعياً أو ادلَّ 
َ الفصل يف ادلعوى  ة من  ، وجيوز ادلفع بها يف أي مرحلحبال طح قح س  فهذه ادلفوع مطلقة ال ت

 بها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع املدىع عليه بها.  مَ كح مراحل ادلعوى، وللمحكمة أن حَت  
يع فيها ىلع  كأن يقيم املديع دعوى دلى املحكمة العامة يف الرياض ويدَّ  مثال ذلك:

 
 (.1/402)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
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املدىع عليهم   بح ي  ج  سمة الرتكة، فيح ق   َب لح ط  بأن بني أيديهم أموال وادله املتوىف، وَي  ه  ت  إخوَ 
ة ما جاء يف دعوى املديع، ثم يدفعون يف جلسة أخرى بأن ـهذه ادلعوى خارجة عن  بصحَّ 

من ادلفوع  عَ ف  ؛ ألن ـهذا ادلَّ ع  ف  بهذا ادلَّ  احلقُّ  مح هح لَ االختصاص انلويع للمحكمة العامة، فَ 
 َ  عوى. مرحلة من مراحل ادل ، وجيوز ادلفع بها يف أيِّ حبالٍ  طح قح س  املطلقة اليت ال ت

 

 املسألة اثلاثلة: الطلبات العارضة:   •
لب العارض: " قول وما يف معناه يأيت به اخلصم بعد قيام ادلعوى والسري فيها   بالطَ عىَن يح 

وقبل قفل باب املرافعة من   -مما لم يرد يف الطلبات اليت افتتحت بها ادلعوى أو صحيفتها-
إضافته أو دخول طرٍف يف اخلصومة وحنو ـهذه زيادة يف الطلب أو نقص أو تغيري سبب أو 

 . (1)الطلبات"
ويقابل الطلبات العارضة: الطلبات األصلية، ويه الطلبات اليت نصَّ عليها املديع يف  

 (2) صحيفة دعواه.
 

 الطلبات العارضة للمدع: 
 للمديع اتلقدم بها ويه:   قُّ بيَّنت املادة اثلاثلة واثلمانون الطلبات العارضة اليت حَي  

ما يتضمن تصحيح الطلب األصيل، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت   - أ
 أو تبينت بعد رفع ادلعوى. 

اًل للطلب األصيل، أو مرتتباً عليه، أو متصاًل به اتصااًل ال  -ب ما يكون مكمِّ
 يقبل اتلجزئة. 

ما يتضمن إضافة أو تغيرياً يف سبب ادلعوى مع إبقاء موضوع الطلب األصيل  -ج
 

 (.1/446)  -حفظه اهلل-خنني الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن ( 1)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلاثلة واثلمانني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
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 ىلع حاهل. 

 طلب األمر بإجراء حتفظي أو وقيت. -د

 ما تأذن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب األصيل. -ـه

 
أن  ويتبني من ـهذه الفقرة األخرية )ـه( أن رشط قبول الطلب العارض من املديع: 

َ فإذا تقدَّ  وعليه، بادلعوىيكون متصال   ارتباط   م املديع بطلبه العارض: فعليه أن يبنيِّ
، فإذا ناقض الطلب العارض الطلب األصيل يف ادلعوى  (1) الطلب بموضوع ادلعوى أو سببه

 (2) فإنه يتعنيَّ ىلع ادلائرة رفضه.
  قُّ اليت حَي   ارضةوبيَّنت اللوائح اتلنفيذية للمادة اثلاثلة واثلمانني أمثلة ىلع الطلبات الع

 فلريجع هلا.  للمديع اتلقدم بها
 

 الطلبات العارضة للمدىع عليه:   
  قُّ بيَّنت املادة الرابعة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية الطلبات العارضة اليت حَي  

 للمدىع عليه اتلقدم بها ويه: 
ادلائرة بمبادلة احلق  : "حكم القضائية ة  واملقاص  طلب املقاصة القضائية،  - أ

اذلي يطلبه املديع باحلق اذلي يطلبه املدىع عليه، مع بقاء ما زاد عنهما يف  
ح (3) ذمة من وجبت عليه" ا  هَ ت  نَ عدة رشوط بيَّ  بهذا الطلبط للتقدم شرَتَ ، وي

 ويه:   الرابعة واثلمانني من الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة

ال لغريه وال يف    ه  ت  مَّ لآلخر يف ذ    ن  ي  دَ   ة  املقاصَّ   يَف رَ أن يكون للكٍّ من طَ  (1

 
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلاثلة واثلمانني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 افعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلاثلة واثلمانني من نظام املر( 2)
 (.2/705اتلوضيحات املرعية نلظام املرافعات الرشعية لفضيلة القايض ادلكتور نبيل اجلبريين ) ( 3)
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 ذمة من ـهو نائب عنه. 

 اً وصفة. سَ ن  ج   ني   لَ أن يكون ادلينان متماث   (2

 حلواًل وتأجياًل، فال يقاصُّ حالٌّ  نييَ أن يكون ادلينان متساو   (3
 ل. بمؤجَّ 

ح    رح ظَ ن  القضائية ثبوت دين املدىع عليه عند نظر ادلعوى، بل تح  ة  ط يف املقاصَّ شرَتَ وال ي
 (1) ثبوته خالل نظر ادلعوى، ثم جتري املقاصة بعد ثبوته. ادلائرة 

عليه الرشوط املذكورة   قح ب  طَ ن  ة بما يف ذمتيهما مما ال تَ  اخلصمان ىلع املقاصَّ اَض وإذا ترَ 
 (2) ومردُّ إثباته من عدمه لدلائرة.نظر ادلائرة يف طلبهما ـهذا بعايله فتَ 

من ادلعوى األصلية أو من إجراء    هح قَ حَل    رٍ احلكم هل بتعويض عن َضَ   بح لَ طَ  -ب
 فيها.

ها أو بعضها، أو  للمديع بطلباته كِّ  مَ كَ  حيح يرتتب ىلع إجابته أالَّ  ٍب لَ طَ  أيُّ  -ج
 ملصلحة املدىع عليه.  دٍ هل بها مقيدة بقي   مَ كَ أن حيح 

 يكون متصاًل بادلعوى األصلية اتصااًل ال يقبل اتلجزئة.   ٍب لَ طَ  أيُّ  -د

 ما تأذن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بادلعوى األصلية.  -ـه
 

وبيَّنت اللوائح اتلنفيذية للمادة الرابعة واثلمانني أمثلة ىلع الطلبات العارضة اليت حيق  
 ا فلريجع هلا.للمدىع عليه اتلقدم به

 
ذلك،    نَ وحتكم املحكمة يف موضوع الطلبات العارضة مع ادلعوى األصلية إن أمكَ  

 (3) وإال استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد حتقيقه.

 
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة الرابعة واثلمانني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 فعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة الرابعة واثلمانني من نظام املرا ( 2)
 املادة اخلامسة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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 املطلب اخلامس: تكييف ادلعوى. 

 : توطئة
  َل ص  منها تل   رَ ستخرج املؤثِّ تيف الواقعة، و   رَ ظح ن  تَ أن    افعليه  ادلائرة ادلعوى ىلع    ض  ر  عند عَ 

نظر يف صحة العقد من عدمه، ومن انطباق الرشوط  تَ فأخرياً إىل الوصف الرشيع للواقعة، 
بعد   تنظرإىل غري ذلك مما ـهو الزم لصحة العقد، ثم  ... ر رشوط األراكنوفُّ ىلع العقد، ومن تَ 

، وتأيت بعد ذلك مرحلة  اإلثبات ذلك يف الطلب اذلي قرره املديع يف دعواه، وما يلزم هل من
 حلكم.ا

  صبح َملََكةً ي للقضاء واإلفتاء ال حيتاج إىل وقت كبري تلنقيح الوقائع، بل  املمارس املكرث  و
 هل. 

)توصيف األقضية(  يف كتابه القيِّم  -حفظه اهلل-وقد ذكر الشيخ عبد اهلل ابن خنني 
  هح لَ العلة، فجعَ   ه الفقهاء يف تنقيح مناط  رَ كَ اً ما ذَ رَ اًل وحمرِّ ـهذه املسائل بيشء من اتلفصيل، ناق  
يغ أن يستغين عنه  بَ ن  عن اتلعريف ال يَ  ـهذا غينٌّ  هح منصبَّاً ىلع الوقائع القضائية، وكتابح 

 ص قاضياً اكن أو متقاضياً.املتخصِّ 
مؤلَّف للمتمكنني واملتوسطني يف العلوم   - حفظه اهلل-أن كتاب الشيخ  دح ولكن أج  

لألوصاف اليت عليها مدار األحاكم الفقهية، ذلا وألن   ك  ر  د  أن القارئ مح  ضح رَت  ف  الرشعية، ويَ 
ه للمبتدئني  ممن هلم إملام يسري   - أو متقاضني  مالزمنيسواء أكانوا -ما حنن بصدده موجَّ

عقد   األوصاف املؤثرة يف لكِّ  ف رَ ع  املعيار اذلي به تح فقد رأيت أن أسوق باألحاكم الفقهية = 
ل عليه  من العقود اليت يه حمل اتلقايض اغبلاً  ، حبيث إذا ضبطها القايض أو املتقايض سهَّ
 . -بإذن اهلل-ذلك تكييف أي دعوى تحع َرضح عليه 

 إىل ما يأيت:   ة  عَ ا راج  هَ ل  مَ وـهذه األصول يف جمح  
: ما يعرف به العقد أو السمات  وأعن بهعقد من العقود،  ر للكِّ وصف املؤثِّ : الأوّل  

 الظاـهرة للك عقد. 
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 : اثلمرة من العقد. ثانيا  
 : حكم العقد من حيث اجلواز واللزوم. ثاثلا  
 : الزتامات لك واحد من املتعاقدين. رابعا  

 أن    وأزعم
َ
،  قدراً كبرياً من فقه ـهذه األبواب  بطَض فقد    دٍ ق  عَ   ـهذه األمور من لكِّ   كَ رَ د  من أ

 
َ
   أغلب املسائل اليت تدور حوهلا ادلاعوى. - كذلك-  كَ رَ د  وأ

حمل  -  العقد  إىل أن املديع قد يسّمِّ   ع  راج    -السابق ذكرـها-احلاجة إىل ـهذه األمور    وحملُّ 
إجارة   ه  ي  كة وـهو قرض بفائدة ربوية، وقد يسمِّ مثاًل: عقد رَش  ه  ي  مِّ سَ بغري اسمه، فيح  -ادلعوى 

 . وـهو جعالة، وحنو ذلك من األمور اليت تتقارب أحاكمها
ن العقد من العقود  كح واألوصاف إذا لم يَ إىل ـهذه األصول  اجح تَ ومن جهة أخرى حيح  

 وباملثال يتضح املقال: املشهورة، 
مخسون ألف ريال،   اـه قدر لٍ مَ عَ  ة  رَ مبلغ أج   سالم  أن هل يف ذمة املدىع عليه لعٌّ  يعيدَّ 

العقد املربم بني الطرفني   بيعةطَ عن  ائرة ادل سألح تَ ، فاإلزام املدىع عليه بسدادـه بح ويطلح 
إذا أتم  ع هل معاملة دلى جهة حكومية ىلع أن هل اب  تَ ه اتفق مع سالم بأن يح فيقول لع: بأنَّ 

َ   ن ألف ريال، وأنَّ ومخس  50.000مبلغاً قدره  املعاملة    ع إكمال العمل. ط  تَ س  ساملاً ألىغ واكتله ولم ي
   بح طال   املديع ما يح فسّمَّ 

ح
  ؛ ألن العقد فيه ىلع انلتيجة، (ل  ع  ( وـهو يف احلقيقة )جح ةً رَ ج  به )أ

لواحد منهما فسخ   قُّ رفني وال حَي  من الطَّ  واحدٍ  والفرق بينهما أن عقد اإلجارة الزم للكِّ 
َ العقد، خبالف عقد اجلعالة اذلي  زح جيح العقد لكونه عقداً   خَ س  واحد من الطرفني فَ  للكِّ  وِّ

 (1) جائزاً.

 
مع اتلنبيه: إىل ما ذكره الفقهاء إىل أن للمجعول هل حق املطابلة بأجرة مثله إذا بدأ يف العمل ثم فسخ اجلاعل العقد ( 1)

)أوصاف عقود املعاوضات املؤثرة يف بعد ذلك، وـهذا املطلب ـهو حمل حبث يف رسالة ادلكتوراه اليت بعنوان: 
 اتلكييف( أسأل اهلل أن يسهل تمامها.
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 املطلب السادس: امللك ف باإلثبات. 

باإلثبات، فإن القاعدة   فاً اخلصمني ملكَّ  نظر أيُّ تَ أن  ادلائرةت ادلعوى اكن ىلع عَ م  إذا سح 
، ولكن جمال تطبيق ـهذه  (1) ))ابلينة ىلع املدع وايلمني ىلع من أنكر((الرشعية أن 

ىع دعوى ابتداء  ادَّ  ن  املدىع عليه، فمَ  املديع وجانب   : جانب  جانيب ادلعوى القاعدة يف الك  
دفع بدفع مؤث ٍر  خمال ٍف ملا ثم  رٍ بأم   عيه، ومن أقرَّ اكنت عليه ابلينة ألن األصل عدم ما يدَّ 

عيه املديع= ربِّ بعض  عَ اذلي أقرَّ به، وذللك يح  األصل  يع خالَف اكن عليه ابلينة ألنه يدَّ  يدَّ
)املدع(    قونلا:  فيتنبه إىل أن الفقهاء عن ـهذه القاعدة بقوهل: القول قول انلايف بيمينه، وعليه  

ويتبني ذلك  ، ىع خالف األصلمىت ما اد   ني   م  ص  من اخل   واحد   ا  ىلع ك  م  ك  ح   ق  ل  ط  ، ي  وصف  
 باملثال:  

 الصورة األوىل: 
عرشة آالف ريال وذلك    10.000فارس بأن هل يف ذمة أسامة مبلغاً من املال قدره  يع  أن يدَّ 
، فتحعرض ادلعوى ىلع أسامة  يم املبلغ هلل  س  ويطلب إلزامه بتَ  ،منه هح َض اقرتَ  ٍض ر  من بايق قَ 

نكر ما جاء يف دعوى املديع، فها ـهنا نطلب من فارس ابلينة ىلع صحة ما جاء يف دعواه؛ فيح 
 براءة اذلمة. ألن األصل 

 الصورة اثلانية:  
ن ألف ريال  و عرش 20.000استأجر منه شقة بمبلغ قدره بأنه  جعفر ىلع ح  يع صال  أن يدَّ 

 
( 1711( ومسلم ) 4552(، ويف ابلخاري )251ويه قاعدة جممع عليها، نقل اإلمجاع عليها ابن املنذر يف اإلمجاع )ص( 1)

انليب ملسو هيلع هللا ىلص:  من حديث ابن عباس واللفظ ملسلم من طريق ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ابن ابن عباس عن
))لو يعطى انلاس بدعواـهم الدىع ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن ايلمني ىلع املدىع عليه((، وجاء عند ابليهيق 

( من طريق عبد اهلل بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن األسود عن ابن أيب 20253يف معرفة السنن واآلثار ) 
يلمني ىلع من أنكر((، ومن طريق الفريايب عن اثلوري عن مليكة عن ابن عباس: ))ولكن ابلينة ىلع املديع وا 

نافع بن عمر، وقال: )وـهو غريب(، وبكل حال، فالقاعدة جممع عليها كما نقله ابن املنذر، ويدل عليه حديث 
ج يف الصحيحني، واحلديث اذلي أخرجه ابلخاري )  ( من حديث ابن مسعود 221( ومسلم ) 2515ابن عباس املخرَّ

 نليب ملسو هيلع هللا ىلص: ))شاـهداك أو يمينه((.مرفواعً عن ا
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ح   اً وأن جعفر ر األجرة واملدة د  جعفر بالعقد وقَ  رَّ ق  د األجرة ويطلب إلزامه بسدادـها، فيح دِّ سَ لم ي
نكر ما  فيح  ذلك ىلع صالٍح  َض عرَ األجرة هل، فيح  تُّ دَ وتاريخ االبتداء ..الخ ويقول: ولكين سدَّ 

  لح وـهو العقد، واألص   من جعفر، ألنه أقرَّ بأصلٍ  ةَ نَ ابليِّ  بح طلح جاء يف دفع املدىع عليه، فهنا نَ 
ب من جعفر  طلَ ـهنا ـهو صالح، فيح  رح ك  ن  زائد ىلع العقد، واملح ع، وادلفع يشء دفَ أن األجرة لم تح 

 ابلينة ىلع السداد. 
وـهاتان الصورتان اللتني ذكرتا بعايله من الصور الظاـهرة اليت ال تكاد ختىف، ولكن  

هٍ فَ وتَ   قهٍ حتتاج إىل ف    ر  وَ صح ثمَّ   بق ىلع القايض واملتقايض ابلحث  ملحل ادلعوى أو االداعء، فيَ   قُّ
،  (1)ا بعض القضاة األفاضلهَ عَ لقول قوهل، ويه مبثوثة يف كتب الفقهاء، وقد مَجَ فيمن ا

 وإيقاف القارئ ىلع املفتاح، واهلل اهلادي إىل الصواب.واملقصود اإلشارة 
  

 
أعين بذلك مذكرة الشيخ عبد اإلهل بن عبد الرمحن الصقييه جزاه اهلل خرياً وعنون هلا بـ)القول ملن يف املعامالت ( 1)

املايلة والزوجية واجلنايات واإلقرار وادلاعوى والقضاء(، ويف املسألة حبوث أكاديمية كبحث الشيخ إبراـهيم بن 
 السماري بعنوان: )املحكوم به من قويل الطرفني يف األحوال الشخصية(.منصور 
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 املطلب السابع: وسائل اإلثبات. 

 تمهيد: الرشوط العامة يف اإلثبات. 

 : توطئة
ا اكن القضاء واحلح  نتيجة   مح ك  ناشئاً من معرفة حقيقة ما وقع، فاحلح  ةٍ عَ واق   يف أيِّ  مح ك  لمَّ

إنكم تتصمون إيل ولعل  : ))ملسو هيلع هللا ىلص حقيقتها، وألجل ذلك قال انليب ريِّ غَ للواقعة، وال يح 
بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فإنما أقيض ىلع حنو ما أسمع، فمن قضيت هل  

أن   ملسو هيلع هللا ىلص فقد بنيَّ انليب  ،(1) نلار((من حق أخيه بيشء فال يأخذه فإنما أقطع هل قطعة من ا
"ألن املحكوم هل من حقِّ أخيه اكن "يقطع بتحريم ما حكم    حقيقة الواقعة، ريِّ غَ احلكم ال يح 

َم هل بما خيالف انلص أو اإلمجاع" ك  ، (2) هل به قبل احلكم، فال حَي لُّ هل باحلكم، كما لو حح
  تح بح ث  الوسائل اليت تَ  ملسو هيلع هللا ىلصر صالح للك زمان وماكن، وألجل ذلك بنيَّ انليب وـهذا الرشع املطهَّ 

ا اكنت ـهذه ادلولة تتبىن تطبيق رشع اهلل  لَ بها ـهذه الوقائع، ويه مفصَّ  ة يف كتب الفقهاء، ولمَّ
فقد بنيَّ نظام املرافعات الرشعية اإلجراءات اليت ينبيغ اتباعها عند األخذ بكل وسيلة من  

 ت. وسائل اإلثبا
من نظام املرافعات الرشعية: "جيب أن تكون الوقائع املراد    املئةجاء يف املادة األوىل بعد  

ا"، وقد اشتملت ـهذه املادة بوهلح قَ  بادلعوى، منتجة فيها، جائزاً  ةً قَ إثباتها أثناء املرافعة متعلِّ 
 إمجااًل ىلع سبعة رشوط: 

 رة يف ادلعوى. أن تكون مؤث   -1

تضيع اجلهود ويتعب اخلصوم يف إثبات واقعة ال تأثري هلا ىلع ادلعوى   وذلك ألجل أالَّ 
ة يف  جَ ت  ها: "الوقائع املن  املنظورة، وبيَّنت الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة املذكورة املراد ونصُّ 

 رة يف ادلعوى نفياً أو إثباتاً". ادلعوى يه: املؤثِّ 

 
 ( واللفظ هل.1713( ومسلم ) 2680أخرجه ابلخاري ) ( 1)

 (.4/297الاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
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 أن تكون متعلقة بادلعوى.  -2

وسيلة ال تؤثر يف إثبات ادلعوى   ادلعوى باإلثبات، فلكُّ حمل ىلع  عودَ : أن تواملراد بذلك
ح   . عح مَ س  أو جزء منها أو تقوِّي جانباً فيها= ال ت

قة  جاء يف الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة األوىل بعد املئة ما نصه: "الوقائع املتعلِّ 
 ادلعوى أو جزء منها". ي إثباتها مبارشة أو غري مبارشة إىل إثبات بادلعوى: ما يؤدِّ 

 الوقوع.  ة  ن  ك  م  م   الواقعة  أن تكون  -3

 . (1) قاًل أو حساً أو رشاعً  ختالف عَ وذلك بأالَّ 
لّع   يع حممد ىلع لعٍّ بأنه قتل أباه قبل عرشين سنة، وعمر : أن يدَّ فمثال خمالفة العقل 

    سبع عرشة سنة.
 ومثال خمالفة احلس: 

 قتل أباه، وأبوه يح مشاـهد حاض.أن يديع سامر ىلع املثىن بأنه 
 ومثال خمالفة الرشع: 

  100.000أن يتوىف أمحد، وليس هل من الورثة إال ابنان، ـهما: عبد اهلل وعبد الرمحن، وخلَّف  
سبعون ألف ريال،  70.000مئة ألف ريال ليس هل غريـها، فيديع عبد اهلل بأن إرثه من وادله 

 الرشع.   فمثل ـهذه ادلعوى ال تسمع، ألنها ختالف
 

 ا  بها. ف  عرت   أّل تكون م   -4

ه إىل  بَّ نَ تَ اً بالواقعة املراد إثباتها؛ فال فائدة من إثباتها، لكن يح رَّ ق  فإذا اكن املدىع عليه مح 
 أن ـهذا ما لم يكن يف إثبات الواقعة مزيد فائدة.

 أّل تكون متواترة وما يف حكمها.  -5

طلب ابلينة ىلع وجود مدينة اسمها دمشق، فهذا أمر معلوم يستوي علمه   ومثال ذلك:

 
 نصت ىلع ذلك الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة األوىل بعد املئة.( 1)
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 عند اجلميع، فال حاجة إىل إثباته. 

 أّل تكون من األمور ابلاطنة اليت يتعذر اّلطالع عليها.  -6

مثل أن تثبت ابلينة ما يف نية مدٍع أو مدىع عليه، فهذا ال يقبل؛ ألن انلية أمر باطن  
 . ال يمكن االطالع عليه

  .ة  ي  ف  ن  ّل م   ة  ب  وج  أن تكون م   -7

كونه   ح  ض  وباملثال يت  يف الشهادة يف اجلملة،  ط  رَش  باإلثبات بالشهادة، وـهو  وـهذا خاصٌّ 
 رشطا :  

نكر يع عبد العزيز بأنه سلََّم عبد اخلالق مبلغاً قدره أربعون ألف ريال قرضاً، فيح يدَّ   كأن  
َ عبد اخلالق، وحيح  بأنه ليس يف ذمة املدىع عليه )عبد اخلالق( أي مبلغ،  شهد رض شاـهداً ي

ح انليف غَ  قبل، ألنَّ ـهذا ال يح  لح ث  فم   إنساناً   مَ مكن لإلنسان أن يالز  ، وال يح ٍط ب  َض ن  وال مح  دٍ حمدَّ  ري 
املدىع عليه من املديع حني غياب  ، فقد يكون اقرتاضح ويف مجيع أوقاته أحواهل ىلع لكِّ 

 . - مثالً -الشاـهد 
  مح ل  به ع    َط ي  يمكن أن حيح    حمصوراً   اً دَ الشهادة ىلع انليف إذا اكن حمل انليف: حمدَّ   لح بَ ق  وقد تح 

 َ مبلغ يف املجلس اذلي   من عبد العزيز أيَّ  م  ل  تَ س  الشاـهد مثل أن يشهد بأن عبد اخلالق لم ي
حصوهل بالعادة   ىلع الظنِّ  بح ل  غ  كذا وكذا، وكذلك إذا اكن يَ  اكن يف يوم كذا وكذا يف وقت

 (1) اكلشهادة ىلع احنصار اإلرث.
 

 الفقهاء. عليها نص الرشوط اليت أشار إيلها املنظم، ويه يف مجلتها رشوط  لح مَ جمح   هـهذ 
إيقاف القارئ ىلع واقع اتلطبيق القضايئ وألن نظام  ه الورقات وألن املقصود من ـهذ 

َ املرافعات الرشعية بنيَّ اإلجراءات اليت  ح س  ت  عند اإلثبات، فس ادلائرةعليها  ري 
ح
ح ش  أ فيما يأيت  ري 

تعريف لك وسيلة منها، وذكر رشوطها  اً نَ إىل أصول وسائل اإلثبات وفق ترتيب املنظم، مبيِّ 
 

(، وما سبق من رشوط الواقعة: ملخص من الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية 6/412لقناع ) ينظر: كشاف ا( 1)
 ( وما بعدـها.1/555)  -حفظه اهلل-اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
79 

  للقدح، وحملُّ   وموانعها اليت يقف منها انلبيه ىلع اإلثبات الصحيح من اإلثبات اذلي ـهو حملٌّ 
 .(1) اتلفصيل يف ذلك كتب الفقهاء

  

 
بليس، ينظر: كتاب الطرق احلكمية البن قيم اجلوزية، وتبرصة احلاكم البن فرحون، ومعني احلاكم أليب احلسن الطرا ( 1)

 ومواضع ذكر ابلينات من كتب الفقه املذـهبية، وينظر من الكتب املعارصة وسائل اإلثبات لدلكتور حممد الزحييل.
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 املسألة األوىل: اإلقرار.  •

فه الفقهاء بأنه: ")إظ    اً أو  ظَ ف  ما عليه لَ   ارٍ تَ خمح   ٍف لَكَّ مح   ارح هَ وعرَّ
َ
س أو  رَ خ  كتابة أو إشارة من أ

 .(1)("هح قح د  ص    نح ك  م  ثه بما يح مكن إنشاؤه هلما )أو( ىلع )مورِّ ه( مما يح ويلِّ ه أو مح ولكِّ  ىلع مح 
 ىي ني   مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ :اهلل عز وجل ومنه قول

 خت  حت جت  هب مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ  جئ يي

ح  ،(2) َّ حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هتمت  باالعرتاف، ومنه قول سّمَّ وي
 .(3) ((واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارجها: ))ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
 

 رشوط صحة اإلقرار: 
 لصحة اإلقرار رشوط:  ط  رت   ش  ي  

 فاً. لَكَّ مح  رُّ ق  مح أن يكون ال -1

 اً. تارَ أن يكون خمح  -2

  باإلشارة املفهومة من األخرس. ىَف كتَ قاً، ويح أن يكون ناط   -3

  الصيبِّ  إقرارح   حُّ ابللوغ، ويص   -4
َ
 هل باتلرصف فيه. نَ ذ  فيما أ

رُّ حمجوراً عليه.  -5  )4(أال يكون املق 

ا: هَ ت عليها املادة اتلاسعة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ونصُّ وـهذه الرشوط نصَّ 
ح  َ اً، غَ ارَ تَ : اعقاًل، بالغاً، خمح رُّ ق  يف صحة اإلقرار أن يكون المح  طح رَتَ ش  "ي   لح بَ ق  عليه، ويح  رٍ و  حمجح  ري 

 إقرار املحجور عليه للسفه يف لك ما ال يعد حمجوراً عليه فيه رشاعً". 

 
 (.6/453كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 1)
 (81سورة آل عمران اآلية )( 2)

 (.1697( ومسلم ) 2314أخرجه ابلخاري ) ( 3)

 (.5/389( وما بعدـها، ومنتىه اإلرادات ت الرتيك ) 6/452العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب  ( 4)
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َ جَّ لته حح واإلقرار يف مجح  ح  ة  ة قارص  َ قرِّ م  ىلع ال    ومثال ذلك: ، (1)سوغ االحتجاج به ىلع الغري، فال ي
مخسة وثالثون   35.000نيَّ نوعها بثمن قدره يف رشاء سيارة بَ  لعيلٍّ  ل  ي  ف  ادىع صالح أن زكياً كَ 

ها بعد سنة، وأن علياً لم يدفع ثمن السيارة، ويطلب إلزام زيك  نَ مَ ثَ  عَ دفَ ألف ريال، ىلع أن يَ 
ٌّ زَ  بسداد ما يف ذمة مكفوهل، فأقرَّ  عليه به، فإن   مَ ك  اثلمن، وحح  ر  د  وبقَ  د  ق  بالكفالة وبالعَ  يك 

 . رِّ ق  مح  الىلع قارصة ة  جَّ ىلع لع؛ ألن اإلقرار حح  ةٍ جَّ ليس حبح  ن زيكٍّ ـهذا اإلقرار م  
قال: "واتلحقيق أن يقال: إن املخرب إن   حيث هل ه ابن تيمية يف الكم خمترَصٍ نَ ذلك ما بيَّ  هح ج  ووَ 

ٍع، وإن أخرب بما ىلع غريه  أخرب بما ىلع نفسه فهو مقر، وإن أخرب بما ىلع غريه نلفسه فهو مدَّ
، فالقايض والوكيل واملاكتب والويص  عليه فهو خمرب، وإال فهو شاـهد لغريه: فإن اكن مؤتمناً 

واملأذون هل لك ـهؤالء: ما أدوه فهم مؤتمنون فيه، فإخبارـهم بعد العزل ليس إقراراً، وإنما ـهو  
 . (2)خرب حمض"

 أنواع اإلقرار:  
 اإلقرار نواعن: 

"وـهو ما حيصل أمام ادلائرة، أثناء السري فيها، متعلقاً  إقرار قضايئ:: انلوع األول •
َقرِّ بها"  .(3)بالواقعة المح

 فقيوده ثالثة: 
 أمام ادلائرة.  َل صح أن حَي   -1

 انلظر.  يف ادلعوى حمّل   ري   أن يكون أثناء السَّ  -2

َقرِّ بها.  -3  أن يكون متعلقاً بالواقعة المح

 

 فيه أحد القيود اثلالثة املاضية.  وـهو ما اختلَّ   انلوع اثلاين: اإلقرار غري القضايئ: •

 
 املادة اثلامنة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

 (.527األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ت اخلليل )ص( 2)

 الرشعية.الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلامنة بعد املئة من نظام املرافعات ( 3)
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 بني اإلقرار القضايئ واإلقرار غري القضايئ:   ق  ر  والف  
، وأما اثلاين فيحتاج إىل إثبات  القايضأن األول ال حيتاج إىل إثبات ألنه حصل أمام نظر  

 (1) فيثبت بوسائل اإلثبات املقررة رشاعً.
  

 
 ينظر: الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلامنة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. ( 1)
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 املسألة اثلانية: ايلمني.  •

احلقِّ املدىع به نفياً أو إثباتاً   تأكيدح بأنها: "  تفرِّ وعح ،  عن ايلمني القضائيةالالكم ـهنا    وحملُّ 
عند االقتضاء من قبل املرتافعني أو أحدـهما بذكر اسم اهلل أو صفة من صفاته أمام القايض  

 . (1) املختص وإذنه"
جملس احلكم، وال اعتبار  : ويه اليت تكون يف غري ا: ايلمني غري القضائيةه  م  ي  س  وق  

 (2)هلذه ايلمني اليت تكون خارج جملس القضاء.
 مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱقول اهلل تعاىل:  مرشوعية ايلمني وديلل 

))لو يعطى انلاس  : ملسو هيلع هللا ىلصم معنا قول انليب ، وتقدَّ (3)اآلية َّ ...حل جل مك لك  خك حك جك
 .(4)املدىع عليه((بدعواهم ّلدىع ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن ايلمني ىلع  

ُّ   وحملُّ  انلاكح والطالق والرجعة واإليالء والوالء واالستيالد    سوى حق آلديم،    ايلمني: لكح
والنسب والقذف والقصاص سوى ما ثبت يف احلديث الصحيح بشأن القسامة؛ ألن ـهذه  

 (5) األمور ال تثبت إال بشاـهدين فأشبهت احلدود.

 الفرع األول: أنواع ايلمني.  ▪
 :أنواعلقضائية ىلع ايلمني ا

 : األصلية: ايلمني  انلوع األول •
، ويه اليت تنفرد عن ابلينة، ويه الواردة  (6) ا القانونيون بايلمني احلاسمةهَ ي  يسمِّ   ويه اليت 

 
 (.2/9)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)

 املادة اثلانية عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. ( 2)

 (.77سورة آل عمران آية ) ( 3)
 ( واللفظ هل.1711( ومسلم ) 4552أخرجه ابلخاري ) ( 4)

 (.5/384(، ومنتىه اإلرادات ت الرتيك ) 6/448ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
 (.365إلسالمية لدلكتور حممد الزحييل )صينظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة ا( 6)
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 ،(1) احلديث))لو يعطى انلاس بدعواهم ّلدىع ناس دماء رجال وأمواهلم..((:  ملسو هيلع هللا ىلصيف قول انليب  
 :ومثاهلا

اثنا عرش ألف ريال إىل   12.000بدراً اشرتى منه سلعة بمبلغ قدره يع سالم بأن أن يدَّ 
ح  لح األجَ  أجل، وقد حلَّ  ر املدىع ك  ن  ويطلب إلزام املدىع عليه بتسليمه اثلمن، فيح  هح د  دِّ سَ ولم ي

بأنه ليس هل    مح هَ ف  طلب من املديع ابلينة فيقرر بأنه ليس دليه بينة، فيح عليه دعوى املديع، فيح 
 املدىع عليه ايلمني.  فح ل  ح  ، فيَ دىع عليهإال يمني امل 

 وهذه ايلمني:  
ح  عح طَ ق  تَ   فيما بعد فله احلقُّ  ةً نَ د املديع بيَّ جَ ، واملعىن: أنه لو وَ (2) احلقَّ  طح ق  س  اخلصومة وال ت

مسقطة  ال ايلمني اليت حلفها املدىع عليه منهية لدلعوى و دُّ عَ بإاعدة إقامة ادلعوى، وال تح 
 للمطابلة. 

ح  هذه: فومن جهة أخرى ىلع   َف لَ لشخص فحَ  اكن عليه مال   ن  احلق، فمَ  طح ق  س  ايلمني ال ت
ح  ، وباملقابل:  يف اآلخرة  عليه   ب  به، وحماسَ   ب  الَ طَ ، بل ـهو مح ديانة  عنه   هح طح ق  س  إنكاره فإن ـهذا ال ي

  (3) ولو بعد احلكم بهذه ايلمني. هل املدىع عليهذَ إذا بَ  ىع بهما ادَّ   أخذح  احلقِّ فإن لصاحب 
هت  (4) برشطها -عند من يقول بها- حتت ـهذا انلوع: ايلمني املردودة لح خح د  ويَ  ، فإذا وجِّ

 :  ومثاهلاايلمني ىلع خصم فطلب ردـها ىلع خصمه فحلفها فإنها من قبيل ـهذه ايلمني، 
عرشون ألف ريال وأن األجل قد حل   20.000أن يديع قاسم بأنه أقرض لؤياً مبلغاً قدره 

ولم يسلمه لؤي ما يف ذمته ويطلب إلزامه بتسليم املبلغ، فينكر لؤي ادلعوى، ويقرر قاسم 
قول املدىع عليه ال أحلف وأرد ايلمني ىلع  ليس هل بينة ويطلب يمني املدىع عليه، في بأنه

 
 ( واللفظ هل.1711( ومسلم ) 4552أخرجه ابلخاري ) ( 1)

 (.6/448ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
 (.5/384(، ومنتىه اإلرادات ت الرتيك ) 6/448ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)
ها: اشرتاك املديع ( 4) واملدىع عليه بالعلم بمحل ايلمني، أما إن انفرد املدىع عليه بالعلم بمحل ايلمني فإنه إن ورشطح

 (.1/231لم حَي ل ف قض عليه بانلكول، ينظر: الطرق احلكمية ط دار اعلم الفوائد ) 
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املديع، فإذا حلف املديع حكم ىلع املدىع عليه باملبلغ اذلي يف ذمته، تلقوي جانب املديع  
 بنكول املدىع عليه. 

 واملراد: 
 
َ
من املديع بأنه ليس هل يف   عَ م  املدىع عليه بعد ذلك شاـهداً مثاًل بأنه سَ  رَضَ ح  أنه إذا أ

سماع ابلينة؛ ألن ايلمني   عح نَ م  بايلمني املردودة ال يَ  مَ ك  مطابلة، فإن احلح  ذمة املدىع عليه أيَّ 
ح  عح طَ ق  تَ   . -كما سبق بيانه -احلق  طح ق  س  اخلصومة وال ت

 انلوع اثلاين: ايلمني املكملة:  •

، فإذا أحرض مدٍع بينة  (1)  تكون مع ابلينة الضعيفة، فابلينة: اسم ملا يبني احلقويه اليت 
يتقوَّى، فتكون ايلمني يف جانبه؛ ألن ايلمني تكون يف جانب    هح بَ أو شهدت هل قرينة فإن جان  

 . (3) : قىض بشاـهد ويمنيملسو هيلع هللا ىلص، وديللها حديث ابن عباس أن انليب (2) أقوى املتداعيني
 :  ومثاهلا

ثالثة   23.000بثمن قدره  -بنيَّ نوعها-يديع خادل بأن عماراً اشرتى منه سيارة أن 
ح  وعرشون ألف ريال إىل أجل، وأن األجل قد حلَّ  ده، ويطلب إلزام املدىع عليه  دِّ سَ فلم ي

طلب من خادل ابلينة ىلع صحة ما  نكر املدىع عليه دعوى املديع، فيح بسداد ما يف ذمته، فيح 
فيحلِّف القايض املديع   يشهد بواقع احلال، عدالً   شاـهداً واحداً جاء يف دعواه فيحرض

 . تكملة للبينة

 انلوع اثلالث: يمني اّلستظهار: •

"ويه يمني يؤديها اخلصم مع بينته الاكملة بناء ىلع طلب من القايض من تلقاء نفسه أو  

 
 (.1/64(، والطرق احلكمية ) 35/392جمموع الفتاوى البن تيمية )( 1)

 (.1/192(، والطرق احلكمية ) 24/147جمموع الفتاوى البن تيمية )( 2)

 (.1712أخرجه مسلم ) ( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
86 

 .(1)طلب اخلصم توجيهها من القايض دلفع ريبة أو شبهة وشك واحتمال"
وحملُّها: إذا اكن املدىع عليه اغئباً أو ال يستطيع أن يدفع عن نفسه اكدلعوى ىلع ويل  

، "ويف حكمها حتليف  (2) املديع حىت مع بينته الاكملة الصغري واملجنون، فيحلِّف القايض
 . (3)املديع مع بينته الاكملة عند الريبة ىلع ما رجحه بعض الفقهاء"

أن لدلائرة توجيه يمني    املئة وجاء يف الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة احلادية عرشة بعد  
 حيتاج يف ـهذه ايلمني إىل  االستظهار وما يف حكمها ألحد اخلصمني عند االقتضاء، وأنه ال

 طلب من اخلصم. 
 

 الفرع اثلاين: صيغة ايلمني.  ▪

َ لطابلها، فإذا أراد توجيه ايلمني فعَ  قٌّ ايلمني حَ  ة الوقائع اليت يريد  بدقَّ  ليه أن يبنيِّ
 .(4) القايض صيغة ايلمني الالزمة رشاعً  دُّ ع  عليها، ويح  ه  م  ص  استحالف خَ 

َ غَ  رة اليت تكون عليها  للقايض سلطة تقديرية يف حتديد الوقائع املؤثِّ ل  عَ أن انلظام جَ   ري 
حتليف   ادلائرةلزم ال عالقة هلا بادلعوى فال يَ  ىلع واقعةٍ  هح فَ ي  ل  ب اخلصم حَت  لَ ايلمني، فإن طَ 
 .(6) ة طالب ايلمني، وكذا إذا ظهر لدلائرة عدم أحقيَّ (5) اخلصم عليها

 

 ايلمني. الفرع اثلالث: صفة عرض  ▪

صيغة ايلمني ىلع   ضح اخلصم يف توجيه ايلمني فإنها تعر   ب  لَ لطَ ت ادلائرة إذا استجاب
 

 (.2/12)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 (.8/207(، واملبدع رشح املقنع ط دار الكتب العلمية ) 6/354ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)

 (.2/13)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 3)
 املادة احلادية عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة احلادية عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
 اتلنفيذية اثلاثلة للمادة احلادية عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة ( 6)
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 َ فه من اعقبة احللف الاكذب مشافهة دون ذكر ذلك يف الضبطاملطلوب حتليفه، وختح ، ومن  (1) وِّ
صحيح  جاء يف  ،  (2) ذلك ختويفه بأن ـهذه ايلمني يمني غموس، وأن ايلمني الغموس من الكبائر

فقال: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهما أن أعرابياً أىت انليب  (3) ابلخاري 
(( قال:  ثم عقوق الوادلين((، قال: ثم ماذا؟ قال: ))اإلرشاك باهلل: ))ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ما الكبائر؟ فقال  

اذلي يقتطع مال امرئ  : وما ايلمني الغموس؟ قال: ))(( قلتح سو  م  الغ    ني   م  ايل  ثم ماذا؟ قال: ))
 ((. مسلم هو فيها اكذب

اهلل وهو عليه   ق   ه ل  ىلع مال امرئ مسلم بغري حق   ف  ل  من ح  : ))ملسو هيلع هللا ىلصوقول انليب 
 مف خف حف جف  مغ  ُّٱذلك من كتاب اهلل:  مصداَق  ملسو هيلع هللا ىلص (( ثم قرأ رسول اهلل غضبان

قاهلا عندما أراد  ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف بعض ألفاظ ـهذا احلديث أن انليب (4) اآلية َّ جك مق حق
 مرشوعية اتلخويف. ، فهذا ديللح (5) بني يديه أحد اخلصوم أن حيلف ايلمني 

 الفرع الرابع: ماكن أداء ايلمني.  ▪

"ال تكون ايلمني وال انلكول عنها إال أمام قايض ادلعوى يف جملس القضاء، وال اعتبار  
 .(6) "ههلما خارج 

 :حاتلانويستثىن من ذلك  
القايض أو من   لح ق  تَ ن  من احلضور فيَ  هح عح نَ م  يَ  ر  ذ  ايلمني عح  عليه ت  هَ جِّ : إذا اكن ملن وح األوىل

 (7) يبه تلحليفه يف ماكنه.ن  يح 

 
 الالحئة اتلنفيذية الرابعة للمادة احلادية عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 (.6675صحيح ابلخاري ) ( 2)
 (.6290صحيح ابلخاري ) ( 3)
 (.138احلديث يف صحيح مسلم )( وينظر 77سورة آل عمران آية ) ( 4)
 (.138صحيح مسلم )  ( 5)

 املادة اثلانية عرشة باملئة من نظام املرافعات الرشعية.( 6)
 املادة الرابعة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 7)
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َ  عليه ت هَ جِّ : إذا اكن من وح اثلانية سكن خارج نطاق اختصاص املحكمة، ويف  ايلمني ي
 َ  ( 1) يف ماكن إقامته. ه  ة ماكناً تلحليف  املحكمةح املحكمَة املختصَّ ف ل  خ  تَ س  ـهذه احلال ت
ا اخلصم يف جملس  هَ ي   اخلصمان أمام القايض فال اعتبار بايلمني اليت يؤدِّ رَض وإذا حَ 

 .(2)احلكم دون إذن ادلائرة 
أدائها  ر تنازهل عن احلضور عند ا، إال إذا قرَّ هَ أن تكون ايلمني يف مواجهة طابل    واألصلح 

 (3)مقبول. رٍ ذ  دون عح  عن اجللسة املحددة لسماع ايلمني  عن احلضور  َف أو ختلَّ 

 ت عليه.ه  ج  ايلمني ىلع من و   ض  ر  الفرع اخلامس: ع   ▪

 : أحوالت عليه ايلمني  هَ جِّ ملن وح 
، وهل  عرض القايض عليه ايلمني..الخ أن يكون حاضاً أمام القايض فيَ  :األوىلاحلالة 

 :  صور ثالث 
َ األوىلالصورة  ي ادلائرة اإلجراء الالزم جتاه  ر  ف، فهنا جتح  ل  باحللف، وحَي   دَّ ع  ستَ : أن ي

  بها. ض  ق  ايلمني، وتَ 
بيان   ادلائرة ب منه لح ط  تَ قها بادلعوى، فهنا ع يف جوازـها أو تعلُّ از  نَ : أن يح اثلانيةالصورة 

 به وإال ألزمه باجلواب باالستعداد بايلمني أو االمتناع عنها.  تذلك، فإن اقتنع
َ  ف  ل  عدم استعداده حبَ  رَ رِّ قَ : أن يح اثلاثلةالصورة  فال جييب أو يمتنع   َت كح س  ايلمني، أو ي

عد  يح ف فسَ ل  نا ينذره القايض ثالثاً بأنه إن لم حَي  عن اجلواب عنها بعد إلزام القايض هل بها فهح 
 (4) ه الوجه الرشيع.جرى حبقِّ ناالًك وسيح 

 أن يكون اغئباً عن جملس احلكم: :ةاثلانياحلالة 

 
 املادة الرابعة عرشة باملئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 لمادة احلادية عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية اثلانية ل( 2)
 املادة اخلامسة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
(، وـهو ما نصت عليه الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلاثلة 6/338ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 4)

 الرشعية. عرشة بعد املئة من نظام املرافعات
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 وهل صورتان:  
لزوم حضوره ألداء  غ بايلمني ماكن إقامة، فيبلَّ   عليه ت  هَ جِّ علم ملن وح : أن يح الصورة األوىل

املرافعات  ايلمني استناداً ىلع الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة السابعة واخلمسني من نظام 
ح  تقبله املحكمة   رٍ ذ  دون عح  َف بوجوب حضوره ألداء ايلمني، وأنه إذا ختلَّ  رح عَ ش  الرشعية، وي

قىض عليه بانلكول وفق ما تقتضيه املادة اثلاثلة عرشة بعد املئة، فإذا لم عد ناالًك، ويح فسيح 
 ت ادلائرة اإلجراء الرشيع باعتبار املدىع عليه ناالًك. رَ  أج  رضح حَي  

ت ادلعوى ىلع  عَ م  سح  ايلمني ماكن إقامة، بأن   عليه  يعلم ملن وجهت : أالَّ ة اثلانيةالصور 
 :(1) عرف هل ماكن إقامةمن ال يح 

َمعح ة فإن ادلعوى  نَ بيِّ   للمديع أيُّ   ن  كح لم يَ فإن   حس  املديع    َل توصَّ يَ حىت    -يف ـهذه احلال-   ال ت
 (2) .املدىع عليه الغائب  حلقِّ   ظ  ف  ويف ـهذا ح   ،ملاكن إقامة املدىع عليه 

 مثال ذلك: 
  - يف دعواه هح نح ويبيِّ -اشرتى منه جهاز كمبيوتر  ويديع بأنه  بندر ضد م سلمان تقدَّ أن يَ 

ح لٍ سبعة آالف ريال إىل أجَ   7.000قدره    غٍ بمبلَ  طلب  شيئاً وَي   ه  ن  مَ م من ثَ لِّ سَ ، وأن املدىع عليه لم ي
نيَّ عند إقامة دعواه  بَ و للمدىع عليه ماكن إقامة،عرف ر بأنه ال يَ قرِّ إلزامه بالسداد، ويح 

ل إىل تبليغ  صَّ وَ تَ ت اإلفادة من وزارة ادلاخلية بأنه لم يح دَ رَ ، ووَ (3)السجل املدين للمدىع عليه
 َ ري ادلائرة يف نظر ادلعوى استناداً ىلع الفقرة اثلاثلة من املادة السابعة  س  املدىع عليه، فهنا ت

 س  ، فيح املرافعات الرشعيةواخلمسني من نظام 
َ
بأنه   رَ املديع عن بينته ىلع دعواه، فإن قرَّ  لح أ

ب يمني املدىع عليه، فيف ـهذه احلال وألنه ال يمكن توجيه ايلمني  لَ ة، وطَ نَ ليس دليه بيِّ 
 

 كما إذا سمعت ادلعوى استناداً ىلع الفقرة اثلاثلة من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 (.6/353(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 4/241ينظر: الاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية ) ( 2)

واألربعون من نظام املرافعات الرشعية ما يلزم أن تشتمل عليه صحيفة ادلعوى، وجاء يف ابلند نصت املادة احلادية  (  3)
 ـهبشأن اتلبليغ بالوسائل 04/05/1439/ت( يف 1020)ثانياً( من تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء رقم )

َل عليه صحيفة ادلعوى: رقم  تَم  اهلوية أو رقم السجل اتلجاري للمدىع اإللكرتونية أن يحضاَف ملا جَي ب أن تَش 
 عليه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
90 

حسَمعح واحلالة ـهذهلعدم معرفة عنوان املدىع عليه فإن ادلعوى  ىلع  املديع  ق َف حىت ي ال ت
غته املحكمة بايلمني، وصار كحال  د هل عنواناً بعد ذلك بلَّ جَ ، فإن وَ (1) هعنوان للمدىع علي 

 الصورة األوىل.  

 الفرع السادس: ّل تكون ايلمني إّل يف مواجهة طابلها:  ▪
جاء يف املادة اخلامسة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية أن ايلمني ال تكون  

 إال يف مواجهة طابلها، إال أن 
َ
م قد أ  :  حالنيـهذا احلق يف  َط قَ س  املنظِّ

 . (2): إذا تنازل طالب ايلمني عن حقه يف سماعهااألول
: إذا ختلَّف طالب ايلمني عن احلضور عن اجللسة املحددة لسماع ايلمني دون  اثلاين

 .(3)باجللسة ه  غ  عذر مع تبلُّ 
 
 

  

 
وذلك ألن من رشط احلكم بانلكول تبلغ املدىع عليه بايلمني، فإذا لم يتبلغ اكن احلكم بانلكول جمحفاً يف حق ( 1)

(، وكشاف القناع ط 4/241املدىع عليه ألنه لم يتبلغ، وينظر: الاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية ) 
  (.6/353كتب العلمية ) دار ال

املادة اخلامسة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، والالحئة األوىل هلا، ونصها: "إذا قرر طالب ايلمني تنازهل (  2)
 عن احلضور فيدوَّن ذلك يف الضبط".

 املادة اخلامسة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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 املسألة اثلاثلة: املعاينة.  •

 ر  ع  الزناع لمَ   عَ ه موض  ب  القايض أو نائ    ةح دَ اـهَ شَ "ويه مح 
، سواء  منه ملقتٍض رشيعٍّ   ق  واتلحقُّ   ه  ت  فَ

 -إىل املحكمة  ه  ب  ل  أكان ذلك جبَ 
َ
 .(1) أم بالوقوف عليه يف موضعه" -نَ كَ م  إن أ

 بات املعاينة يه: وج  و"مح 
 ه باإلشارة إيله. ن  ي  ادلعوى ىلع عَ   به تلحرير  ىَع ة املدَّ نَ عايَ مح  - أ

عاَينَة  -ب  طبيق الشهادة ىلع موضع اتلنازع.ود عليه تَل هح ش  هود للمَ القايض مع الشُّ مح

عاَينَة  -ت  القايض موضع الزناع للكشف واإلحاطة حبقيقته. مح

 .(2) إثبات معالم واقعٍة حيتمل أن تكون حمل نزاع أمام القضاء مستقبال" -ث

 فتكون املعاينة باعتبار أحد ـهذه املوجبات املذكورة.
َّ  ين  رَ مان تاج  أن يكون املتخاص   لوارد يف الفقرة )أ(ومثال ا   -مثال -ار ابلخور من جتح

 َ َ عَ ابلخور إىل املحكمة يلح  حرَضَ ابلخور بأنواع كثرية، فيح  هَ ب  تَ ش  وي  الزناع.  ه حملَّ الطرفان كونَ  نيِّ
نة  معيَّ  أن يكون االختالف بني اخلصمني متعلقاً بأرٍض  ومثال الوارد يف الفقرة )ب(

َ فيها، فيَ   واحد من اخلصمني أراٍض   نة، وللكِّ يف منطقة معيَّ  َ   حرضح شهادتهم ىلع    هَ ب  تَ ش  الشهود، وت
 الزناع.  فقة الشهود تلطبيق الشهادة ىلع األرض حملِّ القايض بر   جح رح خ  موضع الزناع، فيَ 

فيخرج   للقايض، بهماً لم يتبنيَّ الزناع مح  ن يكون حملُّ أ  الفقرة )ت(ومثال الوارد يف 
 برفقة طريف ادلعوى ألجل ذلك.  القايض

طلب مدٍع خروج ـهيئة انلظر إلثبات أعمال حيدثها  أن ي ومثال الوارد يف الفقرة )ث(
 املدىع عليه يف العقار اذلي استأجره منه. 

َ : وبعد االنتهاء من املعاينة ب ومن  اين والاكت  عَ مح ال هح عح بنتيجة املعاينة يوقِّ  حمرض  ر رَّ "حيح
 .(3) القضية"  ط  ب  يف َض   َت بَ ث  من اخلرباء واخلصوم ويح  رَضَ حَ 

 
 (.2/35)  -حفظه اهلل-نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني الاكشف يف رشح ( 1)
 (.2/36)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني  ( 2)

 املادة اتلاسعة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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مكن أن تكون املعاينة إثباتاً حلالة واقعة قبل رفع دعوى فيها، وتعد يف ـهذه احلال  ويح 
 نظام املرافعات الرشعية. دعوى مستعجلة كما نصت عليه املادة السادسة بعد املئتني من  
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 املسألة الرابعة: الشهادة.  •

 تعريف الشهادة.  ▪

 .(1)ىلع وجه الشهادة" ٍص تَ لغريه ىلع غريه دلى خمح   قٍّ من حَ  هح مح لَ ع  بما يَ  د  اـه  "ويه إخبار الشَّ 
 .(2)م معنا الكم ابن تيمية اذلي بنيَّ فيه أحوال اإلخباروتقدَّ 

ة ىلع املشهود عليه وغريه، وذلك أن  جَّ كونها حح  ة  هَ أقوى وسائل اإلثبات من ج   والشهادةح 
رِّ ال تتعداه، أما الشهادة فمتعدِّ  ق  ىلع املشهود عليه   ة  جَّ ، فيه حح ة  يَ اإلقرار حجة قارصة ىلع المح

 (3) واملشهود هل والشاـهد أيضاً.
 

 الفرع األول: رشوط الشاهد.  ▪

ا اكنت الشهادة  ح للشاـهد  َط رتح  بهذه املرتبة فقد اش  ولمَّ ال تقبل الشهادة بدونها،   ط  و  رشح
   رشوط ستة:ويه  ، هاف  لُّ عند خَتَ عن ىلع الشهادة وللمشهود عليه الطَّ 

ل الشهادة صبيَّ ابللوغ أداءً   نَ و  من ـهو دح  شهادة لح بَ ق  : فال تح ابللوغ  -1 اً ثم ، أما إذا حتمَّ
 ب  قح  غَ لَ بَ 

 (4) ت شهادته.لَ

 قبل شهادة املجنون وحنوه. : فال تح ل  ق  الع   -2

إشارته؛ ألن الشهادة يحعترَب فيها   ت  مَ ه  شهادة األخرس ولو فح  لح بَ ق  فال تح  :الالكم -3
 (5).إذا أداها كتابة إّلايلقني، 

 
 (.2/51)  -حفظه اهلل-ح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني الاكشف يف رش ( 1)

 .81ص( 2)

(، وتبرصة 6/86(، ورشح خمترص خليل للخريش ) 5/196(، وحاشية ابن اعبدين ) 11/24ينظر: املبسوط للسخيس ) ( 3)
ويتصور كونها حجة ىلع الشاـهد: إذا قبلت شهادته (، 5/64(، ونهاية املحتاج للرميل ) 2/53احلاكم البن فرحون ) 

ًة عليه. ٍ ثم اداعـها بعد احلكم بادلعوى، فتحعدُّ شهادته حجَّ  يف دعوى بَعني 

 (.5/359(، ومنتىه اإلرادات ت الرتيك ) 6/425ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 4)
 (.5/359نتىه اإلرادات ت الرتيك ) (، وم6/417ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
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  ( 1)َّيث ىث نث مث ُّٱقبل شهادة الاكفر، لقول اهلل تعاىل: فال تح  :اإلسالم -4
اكن من أـهل اذلمة، ولو اكنت شهادته  والاكفر ليس منا، وال تقبل شهادة الاكفر ولو  

: ويه شهادة أـهل  القرآن بنص   ةواحد  ة  ستثىن من ذلك حال  وي  ه، ل  ث  م   رٍ اكف   ضدَّ 
الكتاب بالوصية يف السفر ممن حرض املوت عند مسلم واكفر، وذلك عند عدم  

 زث  رث يت  ىت نت مت زت ُّٱوجود مسلم، وديلل ذلك قوهل تعاىل: 
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 ني  مي زي ري  ٰى ين ىن نن  منزن رن مم  ام
 )3(.(2) َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

ل وال معروٍف فال تح  :احلفظ -5 َ بكَ  قبل شهادة مغفَّ م يف هح لح ث  أو نسيان، وم   ٍط لَ ة غَ رث 
 َ ، (4)وا طح ل  سوا، أو غَ ـهذا العرص شهادة املصاب بالزـهايمر؛ الحتمال كونهم شهدوا ون

القدح إنما يكون يف كثري اخلطأ أما من خيطئ أحياناً قليلة فإن  : أن ظ  الح  وي  
 (5) شهادته تقبل؛ ألنه ال يسلم من الغلط أحد.

أقواهل  الح دَ واعت   ه  ن  ي   يف د  أحواهل   اءح وَ : "است  ة  الَ دَ  بالعَ عىَن ويح  :العدالة ظاهرا  وباطنا   -6
، واجتناب املحرمات، ـهذا  ادلين: الصالح يف أمرانللعدالة  رَبح تَ ع  ويح "ا.ـه، وأفعاهل

  ةٍ فَ وماكن وطائ   زمانيف لك  َل د  : "أن العَ -رمحه اهلل -املذـهب، واختار ابن تيمية 
 َ ِّ  دح ي  ه  ا، فيكون الشَّ هَ ب  سَ حب  فيهم، وإن اكن لو اكن يف   لٍ د  وم من اكن ذا عَ قَ  يف لكح

ح د  غريـهم لاكن عَ  َ وإال فلو اعتح   ،بني انلاس  مح ك  احلح   نح ك  م  ذا يح بهو ر،  آخَ   هٍ ج  من وَ   هلح   رب 
ِّ يف شح  َ طائفة أالَّ  هود لكح   ك  ر  قائما بأداء الواجبات وتَ  نح و  كح عليهم إال من يَ  دَ هَ ش   ي

 
 (.2سورة الطالق آية ) ( 1)

 (.106سورة املائدة آية ) ( 2)

 (.6/417ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)

 (.5/359(، ومنتىه اإلرادات ت الرتيك ) 6/418ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 4)
 (.4/271(، والاكيف يف فقه اإلمام أمحد ط دار الكتب العلمية ) 6/418لعلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب ا( 5)
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ُّ لَ طَ بلَ   =مات كما اكنت الصحابةاملحرَّ  ح هَ ت الشهادات كح  .(1) .."اهَ ا أو اغبل 

 
ت يف الشاـهد ـهذه دَ ج  أن توجد ـهذه الرشوط يف الشاـهد عند أداء شهادته، فإذا وح  دَّ فال بح 

 الرشوط نظر القايض يف املوانع. 
 

 الفرع اثلاين: موانع الشهادة. ▪

 :  مخسويه 
فال جيوز كون الشاـهد أصاًل للمشهود هل وال فراعً، حىت ولو اكن   :قرابة الوّلدة -1

من جهة األم، فال تقبل مثاًل شهادة أب األم حلفيده، وال تقبل شهادة االبن جلده  
 (2) ؛ وذلك لوجود اتلهمة يف ـهذه الشهادة، للميل الطبيع.ألمه

وجني  ألن لك واحد من الز: فال تقبل شهادة أحد الزوجني لصاحبه؛ الزوجية -2
 (3).ينتفع بمال صاحبه، ولو بأدىن انتفاع

َ  كأن   :ر  الشاهد نلفسه نفعا  أن جي   -3 من  شهد الرشيك لرشيكه ضد من اشرتى ي
 (4) مثاًل.  مال جتارتهما

املفلس بقدح   اء  رمَ كشهادة غح  :را  ع الشاهد عن نفسه بشهادته ض  ف  د  أن ي   -4
 (5) الشهود.

: حلديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما أن انليب  العداوة ادلنيوية -5
 

(، وينظر األخبار العلمية من االختيارات الفقهية 6/419نقله ابلهويت عنه يف كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) (  1)
 (.516ت اخلليل )ص

: ويستثىن(، 29/413(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/428ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )  ( 2)
 شهادة بعضهم ىلع بعض.

 (.29/418(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك )6/428كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)

 (.6/429العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب ( 4)
 (.29/424(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/430ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
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زانية، وّل ذي غمر ىلع   ّل جتوز شهادة خائن وّل خائنة، وّل قال: )) ملسو هيلع هللا ىلص
شديدة  ةً مَ ه  تح  ثح ور  العداوة تح  ، وذلك أنَّ (2) والضغينة ، والغمر احلقد (1)((أخيه

 (3)ابة.رَ ت الشهادة اكلقَ عَ ن  فمح 

 

 الشهادة.الفرع اثلالث: نصاب  ▪

نوع القضية املنظورة، وـهو  ب  س  الشهادة بدونهم حَب   لح بَ ق  عدد الشهود اذلين ال تح  فح ل  تَ خَي  
 :  مراتبما يعنيه الفقهاء عند قوهلم )نصاب الشهادة(، ويه ىلع 

 أربعة شهود:ما ّل يقبل فيه إّل املرتبة األوىل:  •

، فإن ـهذه -أاعذنا اهلل وإياكم منها-وـهذه خاصة يف قضايا جزائية ويه الزنا واللواط 
 يف ىف ُّٱ، يقول اهلل تبارك وتعاىل: (4) من أربعة شهود فيها أقلُّ  لح بَ ق  القضايا ال يح 
ما اكن ذلك حفظاً  ، وإنَّ (5) اآلية  َّ... ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

 ألعراض املسلمني من االتهام بهذا العمل القبيح. 

 ثالثة شهود: ما ّل يقبل فيه إّل املرتبة اثلانية:  •

هل الغىن،   مَ قدَّ ملن تَ  ر  ق  وـهذا العدد خاص بدعوى واحدة: ويه الشهادة ىلع دعوى الفَ 
  ة  أصابته فاق    ل  ج  ور  هل الصدقة: ))...   لُّ فيمن حَت    ملسو هيلع هللا ىلصس، وديلل ذلك قول انليب  لَ يع الفَ وـهو مدَّ 
هل املسألة حىت   ت  ، فحل  ة  اق  أصابت فالنا ف  ا من قومه: لقد ج  ثالثة من ذوي احل   م  و  ق  حىت ي  

 
( 650( وحسنه األبلاين، وينظر: املحرر يف احلديث البن عبد اهلادي ط دار املعرفة )ص3601أخرجه أبو داود يف سننه ) (  1)

 صدوقان، وقد تكلََّم فيهما بعض األئمة".  -رجال اإلسنادوـهما من -حيث قال: "وحممد وسليمان 
 (.3/384ينظر: انلهاية يف غريب احلديث واألثر ط املكتبة العلمية )( 2)
 (.29/432(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/431ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)
 (.30/5(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/433ة ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمي( 4)

 (.4سورة انلور آية ) ( 5)
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  ا  ت  ح  بيصة س  من املسألة يا ق   ن  واه  فما س   - من عيش  أو قال سدادا   -  ش  ي  من ع   قواما   ب  ي  ص  ي  
 .(1)(( ا  ت  ح  يأكلها صاحبها س  

 املرتبة اثلاثلة: ما ّل يقبل فيه إّل شهادة رجلني فأكرث: •

 (2) سابقاً، وكذا الشهادة بموجب القود.كر ة احلدود سوى ما ذح ويه بقيَّ 

 املرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد:   •

  ر وجودح ـهذا إذا تعذَّ   ، وحملُّ (3)خبرياً كطبيب وحنوه   بح لَّ طَ تَ وب اليت تَ يح وذلك يف الشهادة بالعح 
 شاـهدين. 

املرتبة اخلامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلني أو رجل  وامرأتني، ورجل واحد   •
 شهود هل: مع يمني امل  (4) أتنيأو امر

 (5) يع وحنوه.به املال، اكبلَ  دح َص ق  وذلك يف املال وما يح 
 

 الفرع الرابع: اإلجراءات انلظامية املتعلقة بالشهادة. ▪

 أوّل : رشط قبول سماع الشهادة. •

امللكَّف باإلثبات عن بينته ىلع دعواه،    مَ ص  اخلَ ت ادلائرة  رحلة اإلثبات: سألَ ت مَ لَ َص إذا وَ 
فإذا  إثباتها بالشهادة،    دح ي  ر  عن الواقعة أو الوقائع اليت يح   ادلائرةه  ر كون بينته شهوداً سأتلفإن قرَّ 

 
(، ويف وجه عند احلنابلة: 6/433(، وينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 1044أخرجه مسلم يف صحيحه ) ( 1)

لِّ   السؤال فقط، ينظر: الرشح الكبري ىلع املقنع تقبل شهادة اثنني يف اداعء اإلعسار، وأجابوا عن احلديث بأنه يف ح 
 (.7/268ت الرتيك ) 

 (.30/7(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/434ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
 (.21-30/20(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/434ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)
 (.1/426ظر: الطرق احلكمية ط اعلم الفوائد ) ين( 4)

 (.30/22(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك ) 6/434ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
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 (1)اإلثبات بها ورأت انطباق ما ورد من رشوط اإلثبات اليت ذكرت سابقا  رأت املحكمة جوازَ 
 (2) يف ضبط اجللسة. هح ت  تَ الشهود وأثبَ ماع شهادة عيَّنت موعداً لسَ = 

 

 ثانيا : أحوال الشاهد.  •

م أن للشاـهد أحوااًل:   بنيَّ املنظِّ
ن الشاـهد من احلضور إىل جملس القضاء، فهنا يلزم اخلصم امللكَّف   -1 أن يتمكَّ

 (3) باإلثبات بإحضاره، وال تسمع شهادته إال يف جملس القضاء.

 :  صورتانحلضور إىل املحكمة، وهل أن يكون للشاـهد عذر ال يستطيع معه ا -2

ويمنعه   ،أن يكون ماكن الشاهد داخل نطاق اّلختصاص املاكين للمحكمة - أ
ر ض  وحنو ذلك لِّف املحكمة  كَ القايض لسماعها أو تح   لح ق  تَ ن  فيَ   ،من احلضور م 

 (4) أحد قضاتها ذللك.

: نطاق اّلختصاص املاكين للمحكمة ج  أن يكون ماكن الشاهد خار   -ب
بع يف  تَّ ، ويح (5)إقامة الشاـهد   املحكمة يف سماع شهادته حمكمة حملِّ   فح ل  خ  تَ س  فتَ 

 يف املادة اثلانية بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.   ذلك اإلجراءات الواردة
 

 ثاثلا : املهلة اليت يعطاها امللك ف باإلثبات إلحضار شاهده.  •

َهل اخلصم اذلي يدَّ  حستَم  ح عَ مدة اكفية وتح   يع وجود شاـهٍد دليه أقلَّ ي جلسة لسماع شهادة   نيَّ
أخرى،   ًة ادلائرة مرَّ  هح ت  لَ هَ م أو أحرض منهم من ال توصل شهادته أم  ـهح رض   الشهود، فإذا لم حيح 

 
 ويه الواردة يف املادة األوىل بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 افعات الرشعية.املادة احلادية والعرشون بعد املئة من نظام املر( 2)
 املادة السادسة والعرشون واثلاثلة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 املادة اثلانية والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 املادة اثلانية والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
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أن املحكمة ستتخذ   عن ابلينة واعجزاً   دُّ عَ يح يف اجللسة اتلايلة فسَ   هح تَ نَ  بيِّ رض  أنه إذا لم حيح    هح رح ذ  ن  وتح 
   (1)اإلجراء الالزم جتاه ذلك.

 :تنبيه
ىلع إحضار    ه  ت  رَ د  ر اخلصم عدم قح دة إلحضار اخلصم لشهوده، أو قرَّ إذا مضت املهلة املحدَّ 

يع  - م  ص  يف اخلصومة، وللخَ  لح ص  الفَ  فلدلائرةطويلة عرفاً  ةً لَ ه  الشهود، أو طلب مح  اذلي يدَّ
   (2) يف ادلعوى مىت أحرض شهوده. ل  ص  م بدعوى جديدة بعد الفَ أن يتقدَّ  -دليه وجود شهود 

 رابعا : أداء الشهادة دلى القايض.  •

َ بَ  م مجح   نيَّ ح ىلع القايض السَّ  بح من اإلجراءات اليت جَي   ةً لَ املنظِّ عليها عند سماع شهادة  ري 
 قوقه:  حح  ني   مَ ص  من اخلَ  للكٍّ  نح مَ ض  الشهود، ويه يف اجلملة إجراءات تَ 

ل ذلك:    وأو 
نَ لَ  يح أن شهادة الشهود تسمع ىلع انفراد؛ ألجل أالَّ  واحد منهم اآلخر، وملا يف تفريق   قِّ

الشهود من بيان انضباط الشهود يف شهادتهم من عدمها، وذلك أن اختالف الشهود يف بيان  
ا كن أكرث من واحدة، : شهادة النساء إذويستثىن من ذلك ، (3) ك بهااتلمسُّ  فح ع  ض  الواقعة يح 

 يث  ىث نث ُّٱ، وديلل ذلك قوهل تعاىل: (4) فتسمع شهادة لك اثنتني منهن سوياً 
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك  اك يق ىق يفىف

 .(5) اآلية  َّ... نن من  زن

 
 بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.املادة السادسة والعرشون ( 1)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السادسة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. ( 2)

( من املبادئ الصادرة من املجلس األىلع للقضاء بهيئته ادلائمة ما نصه: "اختالف الشهود يف 2219جاء يف املبدأ ) ( 3)
( من املبادئ والقرارات الصادر عن 549واقعة واحدة جيعلها غري صاحلة للبناء عليها"ا. ـهينظر )صاأللفاظ يف 

 مركز ابلحوث بوزارة العدل.
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلاثلة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
ٱ(.193وانلظائر البن جنيم ط دار الكتب العلمية )ص(، وينظر: األشباه 282سورة ابلقرة آية ) ( 5)  
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 ثانيا :  
فإذا  م املشهود عليه، ص  هود أن يكون ذلك يف مواجهة اخلَ  عند سماع شهادة الشُّ اىَع رَ يح 

 
َ
َ ه يف ذلك، وقَّ حَ  َط قَ س  ختلَّف عن احلضور فقد أ   (1) ما دلى الشهود من شهادة. ادلائرةسمع  ت

 
 

 ثاثلا :  
ح   س  ي

َ
 الشاـهد عن مخسة أمور:   لح أ
 اسمه الاكمل.  -1

 وعمره.  -2

 ومهنته.  -3

 وماكن إقامته.  -4

وعالقته بكل واحد من اخلصمني سواء أكان ذلك بالقرابة أو االستخدام أو   -5
 (2) غري ذلك.

   وُّكُّ 
َ
ف ذلك بانلظر إىل  رَ ع  ، ويح (3) يف قبول الشهادة من عدمها  ر  ثَ واحد من ـهذه األمور هل أ

عدا   يف الضبط دون الصك ىلع ما ذكر بعايله  الشاـهد  جواَب  بح تَ ك  ها، ويح إثباتح  الواقعة املراد  
املئة من  ت عليه الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلاثلة والعرشين بعد  ، كما نصَّ اسم الشاـهد 

 . نظام املرافعات الرشعية
 

 : تنبيه
َ  زح و  جَيح    ادلائرة أذن هل تبرشط أن ستعمل عند أداء شهادته مذكرات مكتوبة للشاـهد أن ي

 
 املادة اثلاثلة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 املادة اثلاثلة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
ره الفقهاء يف )موانع الشهادة(.( 3) ع يحنظر: ما قرَّ  وللتوسُّ
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غ طبيعة ادلعوى ذلك، بذلك  (1) .وأن تسو 
  

 
 والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.املادة الرابعة ( 1)
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 خامسا : ضبط الشهادة.  •

َ بعد أن    ة أمور:  دَّ ع    ةً يَ شهادته يف ضبط ادلعوى مراع    طح بَ ض  تح شهادة الشاـهد    ادلائرةح ع  مَ س  ت
 .(1)فيها م دون تغيريٍ املتلكِّ   بصيَغة  كون صيغة الشهادة تأن   -1

 (2) ق به.طَ أن تكون مطابقة ملا نَ  -2

3-  َ  س  ت
َ
ذلك يف   تح بَ ث  أو إبهام، ويح  ل يف شهادته من إمجالٍ َص ا حَ الشاـهد عمَّ  ادلائرة لح أ

 ( 3) شهادته.

  دَ َص ر  ما يرى من تعديل، ىلع أن يح   لعدِّ ا ىلع الشاـهد، ويح هَ ط  ب  الشهادة بعد َض   ضح رَ ع  تح  -4
 (4) اًل.به أوَّ  دَ ه  اتلعديل بعد إثبات ما شَ 

 

 سماع الشهادة يكون يف مواجهة املشهود عليه: سادسا :  •
حسمع حبضور اخلصوم، كما بيَّنت  نصَّ  ت املادة اثلاثلة والعرشون بعد املئة ىلع أن الشهادة ت

وذلك إذا ختلَّف املشهود عليه، جاء   -أعين احلق باحلضور  -احلال اليت يسقط بها ـهذا احلق
حسمع شهادة لك شاـهد ىلع انفراد  دون حضور   حبضور اخلصوميف املادة املذكورة ما نصه: "ت

حسمع شهادتهم،  بايق الشهو  .."،    ىلع أن تل ف اخلصم املشهود عليه ّل يمنع سماعهاد اذلين لم ت
ه يف سماع  قُّ حَ  َط قَ وعليه فإذا اغب املشهود عليه عن املوعد املحدد لسماع شهادته سَ 

 الشهادة، وتحت ىَل عليه الشهادة إذا حرض يف جلسة الحقة. 
 

 
 املادة السابعة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السابعة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 الرشعية والالحئة اثلانية للمادة. املادة السابعة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات( 3)
 املادة السابعة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
103 

 عرض الشهادة ىلع املشهود عليه. سابعا :  •

نح مَ الشهادة يح  ط  ب  بعد َض  يف   ن  ع  اخلصم املشهود عليه من اجلواب ىلع الشهادة، والطَّ  كَّ
  األسئلة إىل الشاـهد، و ه  ي  توج   ادلائرة ب من لح ط  وهل أيضاً أن يَ  ،(1)الشاـهد 

ذللك   ادلائرة  هح بح ي  جتح
الشاـهد مبارشة حتت ، "وللخصم يف ادلاعوى اتلجارية مناقشة (2)كون السؤال منتجاً  برشط:

 .(3) إرشاف القايض"
  

 
 املادة الرابعة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

 املادة اخلامسة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
( يف 1968اتلنفيذية األوىل للمادة اخلامسة والعرشين بعد املئة املضافة بموجب القرار الوزاري رقم ) الالحئة ( 3)

م من معايل وزير العدل برقم ) 09/06/1439 َعَمّ  ـه.10/06/1439( يف 7226/ت/13 ـهالمح
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 املسألة اخلامسة: اخلربة.  •

َ اخل    ألخذ رأي خبري يف  ض  تَ ق  األخذ بها عند وجود المح  لدلائرةق اإلثبات اليت رح ة من طح رب 
َ  ،اختصاص ما   ادلائرة ستأنس به تفإن رأي اخلبري ستديع اتلقدير، ومع ذلك: أو وجود ما ي

 .(1) تقيد بهتوّل 
 مكن اّلستدّلل هل من عدة أدلة: ي    ة رشاع  رب  يف اخل   ل  واألص  

 

 مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱقول اهلل تعاىل:  -1
 .(2)َّ مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج  مث هت

 وجه ادلّللة:  
  -جل وعال- "أن اهلل 

َ
ث َل إذا اكن   =حبجٍّ أو عمرة  م  ر  ب ىلع من قتل الصيد وـهو حمح  وجَ أ الم 

لَّ ىلع مرشوعية العمل  ني من أـهل اخلربة يف ـهذا املجال، فدَ نَ ل بيان املماثلة إىل اث  عَ مثليَّاً، وجَ 
 .(3)باخلربة"
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها يوماً   -ريض اهلل عنها-ما جاء يف حديث اعئشة  -2

آنفا  إىل زيد بن حارثة  ألم تري أن جمززا  نظر مسوراً تربق أسارير وجهه فقال: ))
 . (4) ((وأسامة بن زيد فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض

 ووجه ادلّللة منه:
بَه بني الودل وأبيه بانلظر يف   ز  من معرفة الشَّ َّ بما فعله جمزِّ "أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قد أقر ورسح

 . (5)األقدام، وسبيل ـهذا اخلربة، فدل ىلع مرشوعيَّة العمل بها"

 
 املادة اثلامنة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 (.95املائدة آية ) سورة ( 2)

 (.2/78)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 3)

 (.1459(، ومسلم ) 6770أخرجه ابلخاري) ( 4)
 (.2/79)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 5)
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 حوال اخلبري.الفرع األول: أ ▪

 احلالة األوىل: أن يكون تابعا  للمحكمة:  
ح    ر  ظَ أعضاء ـهيئة انلَ  مُّ ضح لكَّ يف لك حمكمة حبسب احلاجة قسم يسّم )قسم اخلرباء( يَ شَ ي

 (1) واملهندسني واملساحني واملرتمجني، ويكون حتت إرشاف املحكمة.
عليه يف اللوائح   صَّ ما نح  -احلرصىلع سبيل املثال ال -  إيلهم  وَُّكح ومن األعمال اليت تح 

 . (2)املنظمة ألعمال أعوان القضاء

 احلالة اثلانية: أن يكون تابعا  إلحدى الهات احلكومية: 
االستفادة مما دلى اخلرباء يف اجلهات احلكومية، استناداً ىلع الفقرة اثلاثلة من   فلدلائرة 

 املادة اثلامنة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. 

 : ال   ق  ت  س  احلالة اثلاثلة: أن يكون اخلبري م  
 فيه:  ط  رت   ش  وي  
 رية والسلوك. السِّ  نَ سَ أن يكون حَ  -1

ترخيص بمزاولة مهنته من اجلهة املختصة، وأن يكون  أن يكون حاصاًل ىلع  -2
 (3) ترخيصه ساري املفعول.

 
ف  لَكِّ شخصاً واحداً أو أكرث، ويف حال اختالف اخلرباء: فتح  اخلبري كونوجيوز أن يَ 

 (4)ادلائرة خبرياً أو أكرث للرتجيح.

 
 الفقرة اخلامسة من املادة اثلامنة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
م2) َعمَّ  ـه.12/07/1435( وتاريخ 5400/ت/13ة من وزير العدل برقم ) ( المح
 الفقرة )ب( من الفقرة الرابعة من املادة اثلامنة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. ( 3)

 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اخلامسة واثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 الفرع اثلاين: طلب رأي اخلبري.  ▪

 االستعانة باخلرباء مىت ما رَ  لدلائرة
َ
حاجة ذللك، سواء أكان ذلك بطلب اخلصوم أم   ت  أ

ذللك   ةً حاجَ  ادلائرة ترَ بغري طلبهم، وعند طلب أحد اخلصوم الرجوع لطلب اخلبري: فإن لم 
 (1) رفض الطلب، مع بيان سبب الرفض يف ضبط القضية.  افله

 

 الفرع اثلالث: اختيار اخلبري. ▪

ٍ ب  ىلع اختيار خَ  فق اخلصومإذا اتَّ  ٍ  ري   (2)اتفاقهم. رَّ ق  فللمحكمة )جوازاً( أن تح  معنيَّ
  ار ادلائرة من تراه من اخلرباء، سواء أكان ممن اختاروه أم  تَ خ  وأما يف حال االختالف فتَ 

 (3) بنيِّ سبب ذلك.ن غريـهم وتح م  
 (4)."لالعرتاضيكون قرار ادلائرة يف اختيار اخلبري غري قابل ويف مجيع األحوال: "

 

 الفرع الرابع: طلب اخلبري اإلعفاء.  ▪

برشط  ب إعفاءه من املهمة املراد تكليفه بها، لح ط  تبع للمحكمة: أن يَ بري اذلي ال يَ للخَ 
، ويف ـهذه احلال: مه صورة قرار اتللكيفل  س  أن يكون ذلك: خالل األيام اثلالثة اتلايلة لت  

ه  تَ مَّ ه  مح  دِّ ؤَ ىلع اخلبري اذلي لم يح  مَ كح عنه، وهلا: أن حَت  نيِّ خبرياً بداًل عَ فللمحكمة أن تح 
 َ رفع ادلعوى بإحالة  ها دون نتيجة وفق املقتىض الرشيع، وتح فَ يف رَص   َب سبَّ باملصاريف اليت ت

 (5) ال إىل ادلائرة ناظرة ادلعوى األصلية.حتح وجديدة من ق بل املترضر  

 
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلامنة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 املادة اثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 األوىل للمادة اثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. الالحئة اتلنفيذية( 3)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 املادة اثلانية واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ولواحئها اتلنفيذية.( 5)
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 الفرع اخلامس: إجراءات اخلربة.  ▪

 إذا رَ 
َ
 ن ما ييل: إصدار قراٍر يتضمَّ  ابري فإن عليهخب االستعانةما يستديع  ادلائرة  ت  أ

 إليداع اتلقرير من ق بل اخلبري.   الً أجَ  -1

 ة ىلع اتلقرير الصادر من اخلبري. اًل جللسة املرافعة املبنيَّ أجَ  -2

 جوازا : وهلا 
3-  ّ   امللكََّف  مَ ص  ع حلساب مرصوفات اخلبري، واخلَ تودَ  (1) يف قرارـها سلفة دَ دِّ أن حتح

 (2) د لدلفع.املحدَّ  َل باإليداع، واألجَ 

 

 األوراق املودعة يف ملف ادلعوى: ىلع  اطالع اخلبري  ▪

منها ما يلزم ألداء   ذَ ة يف ملف ادلعوى، وأن يأخح عَ ىلع األوراق املودَ  عَ ل  طَّ للخبري أن يَ 
 
َ
 (3) هل ادلائرة بذلك. ت  نَ ذ  مهمته إن أ

 (4) .ه  ت  مَّ هَ إيله من أوراق بعد انتهاء مح م لِّ اخلبري ما سح  دح ي  ع  ويح 

 

 الفرع السادس: أجرة اخلبري. ▪

َ دفع أجرة اخلبري ح  تح    ا تكون األجرة فيه مَّ أحوال  انلظر: من قبل طريف ادلعوى، وثَ  ني 

 
اذلي تقرر ادلائرة أن تصل إيله مرصوفات احلبري وأتعابه" كما نصت عليه الالحئة اتلنفيذية  يحعىَن بالسلفة: "املبلغ( 1)

اثلاثلة للمادة اثلامنة والعرشين من نظام املرافعات الرشعية، وتودع السلفة يف صندوق املحكمة كما نصت عليه 
 الالحئة اتلنفيذية الرابعة للمادة.

 ئة من نظام املرافعات الرشعية.املادة اثلامنة والعرشون بعد امل( 2)
 املادة احلادية واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)

 املادة السادسة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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  مح ص  د ع اخلَ و  ىلع واحد منهما، فإذا لم يح 
ح
  ةَ رَ ج  امللكَّف باإليداع أ

َ
  هح ت  نَ اذلي عيَّ  ل  جَ اخلبري يف األ

 ه  م  فتح املحكمة: 
 هَ ع  ود  ، فإذا لم يح (1)مخسة أيام إليداعها ادلائرةح  ه لح

َ
املذكور: جاز   ل  جَ ا بعد األ

من الك   غح َدع املبلَ و  هل، وإذا لم يح  مَ ك  إذا حح  ه  م  ص  ه ىلع خَ عَ فَ خلصمه دفعها، وهل الرجوع بما دَ 
  إيقاَف  :هح رح د  ص  بقرار تح  رَ رِّ قَ ىلع قرار اخلربة فللمحكمة أن تح  فح يتوقَّ  لح ص  واكن الفَ  ، ني   مَ ص  اخلَ 

   (3) االعرتاض. ق  رح ـهذا القرار لطح  عح َض ، وخَي  (2) غح املبلَ  عَ دَ و  ادلعوى حىت يح 
 

 الفرع السابع: مسئويلات اخلبري.  ▪

 املدة: •

َ   ه  غ  بعد تبلُّ   ري   ب  ىلع اخلَ  بلدء عمله تارخياً ال يتجاوز األيام العرشة اتلايلة    دَ دِّ بالقرار أن حيح
إن   -وم يف موعد مناسب بماكن االجتماع وزمانهصح اخلح  غَ لِّ بَ قرار اتللكيف، وأن يح  ه  م  لتسلُّ 

 (4) .-استدىع األمر ذلك 

 املوعد املحدد: •

عن سبعة أيام، ما   لُّ ق  ال تَ  ةٍ دَّ ىلع اخلبري أن يبلِّغ اخلصوم باملوعد قبل االجتماع بمح  بح جَي  
ل، مح  تاٍب : بك  غح ي  ل  ب  ، ويكون اتلَّ (5) اً ىلع خالف ذلكنَ م  أو ض   ةً احَ ق اخلصوم رَصَ ف  لم يتَّ  سجَّ

ر ذلك فيكون اتلبليغ عن طريق املحكمة حسب اإلجراءات املعتادة للتبل  (6)يغ.وإذا تعذَّ

 
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اتلاسعة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 املادة اتلاسعة والعرشون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. ( 2)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اتلاسعة والعرشين بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 املادة الرابعة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 للمادة الرابعة واثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية األوىل ( 5)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة الرابعة واثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 6)
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 غياب أحد اخلصوم:   •

ح يح  ِّف بها، ولو اغب أحد اخلصوم،  ب  اخلَ   بارش  أن يكونوا قد تبلَّغوا   برشط:ري أعماهل اليت كح
 (1) تبلُّغاً صحيحاً.

 : (2)ما يلزم اخلبري بعد الفراغ من مهمته •

 يشتمل ىلع ما ييل:   ا  رض   حم     دَّ ع  أن يح  -1

 مهمته اليت قام بها.  - أ

 بها باتلفصيل. أعماهل اليت قام  -ب

 اخلصوم احلاضون وأقواهلم ومالحظاتهم.  -ت

 أقوال األشخاص اذلين اقتضت احلاجة سماع أقواهلم، ويوقَّع عليه منهم.  -ث

ح   ـهذا املحرض بـ:  عح فَ ش  وي
 قراٍر موقٍَّع يتضمن ما ييل: -2

 نتيجة أعماهل.  - أ

 رأيه.  -ب

 ـهذا الرأي.  ر  ي  رب   اليت استند عليها يف تَ  هَ األوجح  -ت

تعدد اخلرباء فإن عليهم إصدار تقرير واحٍد يذكرون فيه رأي لك واحد منهم،  ويف حال  
، فيذكرون فيه أواًل ما أمجعوا عليه، ثم يذكر لك خبري رأيه اذلي انفرد به واحداً تلو وأسبابه

 (3) اآلخر، ويوقعون ىلع لك ورقة من اتلقرير.
 

 الفرع اثلامن: استداعء اخلبري. ▪

 
 
حتددـها ملناقشة تقريره إن رأت احلاجة إىل    ةٍ سَ ل  اعء اخلبري يف جَ باستد   رَ مح للمحكمة أن تأ

 
 املادة الرابعة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 ئة من نظام املرافعات الرشعية ولواحئها اتلنفيذية.املادة اخلامسة واثلالثون بعد امل( 2)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اخلامسة واثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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 (1) ما تبنيَّ هلا من وجوه اخلطأ أو انلقص يف عمله. كَ إيله تقريره يلتدارَ  دَ ي  ع  ذلك، وهلا أن تح 
 

 الفرع اتلاسع: رد اخلبري. ▪

   جيوز ردُّ 
ح اخلبري لألسباب اليت جتح ت اخلبري يف  نَ املحكمة اليت عيَّ  لح ص  ف  القضاة، وتَ  ردَّ  ي 

ل طلب الرد من اخلصم اذلي  قبَ قابل لالعرتاض، وال يح  طلب الرد، ويكون حكمها غريَ 
ح   الردِّ   بح بَ : أن يكون سَ ويستثىن من ذلكاختاره،   أن يكون    طح رَتَ ش  قد حصل بعد االختيار، وي

 (2) قبل قفل باب املرافعة. طلب الردِّ 
   -تعاىلإن شاء اهلل -وسيأيت 

ح الالكم ىلع األسباب اليت جتح  .(3)مه  ي  حِّ نَ تَ  بح وج  القضاة وما يح  ردَّ  ي 

 املسألة السادسة: الكتابة. •

 يل ىل مل خل ُّٱىلع مرشوعية اإلثبات بالكتابة قول اهلل تعاىل:  دح نَ تَ س  والمح 
(4)َّيم  ىم مم خم حم  جم

َ  ةً جَّ حح  ن  كح ولو لم يَ     مَ ل
َ
 به اهلل تبارك وتعاىل.  رَ مَ ا أ

 الفرع األول: أنواع األوراق حمل اإلثبات.  ▪
 :(5) ة اليت يراد اإلثبات بها ىلع نوعنيبح اَ تَ والك  

املراد اإلثبات بها: مدونة ىلع ورقة رسمية: "ويه اليت   الورقة كون أن تَ  انلوع األول:
اه من ذوي  ىلع يديه أو ما تلقَّ  مَّ اعمة ما تَ  ةٍ مَ د  ملكَّف خب   ص  خ  أو شَ  اعمٌّ  ف  فيها موظَّ  تح ب  ث  يح 

 . (6)واختصاصه" ه  ت  طَ ل  سح  د  و  دح اً لألوضاع انلظامية ويف حح قَ ب  الشأن، ط  
 :  إّلوال يقبل من األوراق الرسمية 

 
 املادة السابعة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 رافعات الرشعية.املادة اثلاثلة واثلالثون بعد املئة من نظام امل( 2)
 .122ص( 3)
 (.282سورة ابلقرة آية ) ( 4)

 املادة اتلاسعة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
 املادة اتلاسعة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 6)
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 ،  هاأصلح  -

ا من موظف  ـهَ ر  و  دح : صح برشطمصدقة منها سواء نقلت خطياً أو تصويراً    ورة  أو صح  -
 ،  (1)املطابقة ألصلها م  ت  خَبَ  مَ تَ ختح   اختصاصه، وأن اعم يف حدود 

 

من  - ، ولدلائرةلالحتجاج ح  ل  ص  مطابقتها ألصلها ّل ت   د  ي  ف  بما ي   ة  ق  مصد   صورة غري   وّك  
إىل الهة احلكومية املدىع صدور أصل الورقة    الكتابة    - تلقاء نفسها أو بطلب أحد اخلصوم

 (2) عنها للتثبت من صحتها.

 انلوع اثلاين: الورقة العادية: ▪
: "ويه اليت  ةٍ اعديَّ  ورقةٍ ىلع  ةً نَ دوَّ اإلثبات بها: مح  أن تكون الورقة املرادح  انلوع اثلاين:

 .(3) ه"تح مَ ص  ت منه أو ختمه أو بَ رَ دَ من َص  يعح توق   عليها ونح كح يَ 
 

 الفرع اثلاين: الوصول لألوراق الرسمية حمل اإلثبات.  ▪

  رٍ وَ صح  ب  لَ أو طَ مستندات دلى جهة حكومية، ب  ل  جبَ  رَ ادلعوى أن تأمح  ة  رَ لدلائرة ناظ  
 بُّ ثَ قة عنها أو اتلَّ مصدَّ 

ح
 ت أمامها. زَ ر  ب  ت من صحة ورقة أ

من ادلائرة أن تكتب للجهة   َب لح ط  هل: أن يَ  ةً جَّ اذلي يرى كون الورقة حح  م  ص  وللخَ 
َ بَ احلكومية، وعليه أن يح    ه  ووجه انتفاع    -إن أمكنه ذلك-للمحكمة حمتوى املستند املذكور    نيِّ

  (4) به.
أن يطلب من ادلائرة إدخال من اكن حتت يده أوراق أو مستندات  -كذلك -وللخصم 

 
 الرشعية.املادة السابعة واألربعون بعد املئة من نظام املرافعات ( 1)
 الفقرة األوىل من املادة اتلاسعة واألربعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة اتلاسعة واثلالثون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 الفقرة األوىل من املادة اتلاسعة واألربعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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، إذا اكن  هح بَ لَ طَ  َض فح ر  للمحكمة أن تَ  زح و  هلا عالقة بادلعوى إللزامه بتقديمها دلى ادلائرة، وجَيح 
 (1)  مصلحة مرشوعة يف االمتناع عن عرضها.إدخاهلح  لَبح ط  ملن يح 

طلب ما دلى الطرف اآلخر من مستندات أو   قُّ يف ادلعوى اتلجارية حّ  ٍف رَ طَ  و"أليِّ 
  رح احلقيقة فيها، وتأمح ي إىل إيضاح ع عليها إذا اكن هلا عالقة بادلعوى أو تؤدِّ اَل االطِّ  ب  لَ طَ 

 . (2)املحكمة بتقديمها أو االطالع عليها سواء اكن الطلب ملستندات بذاتها أو نوعها"

 الفرع اثلالث: الطعون ىلع الورقة الرسمية.  ▪

َ اإلثبات يف مواجهته يف صحَّ  ادح رَ اذلي يح  مح ص  إذا نازع اخلَ  هل   غح و  سح ة ورقة رسمية: فإنه ال ي
 الطعن فيها إال باألسباب اتلايلة:  

الزتوير، وسواء يف ذلك تزوير اتلوقيع، أو تزوير املعلومات الواردة يف الورقة    السبب األول:
  (3) الرسمية أو الكـهما.

ت املادة اخلمسون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ىلع اإلجراءات املتبعة  وقد نصَّ 
 بالزتوير. عند الطعن 

 (4) أن يكون مضمون ما يف الورقة خمالفاً للرشيعة اإلسالمية.  السبب اثلاين:
واملحو   ط  ش  من العيوب املادية، اكلكَ  ٍب ي  اشتمال الورقة الرسمية ىلع عَ  السبب اثلالث:

 (5) واتلحشية.
 . ه  م  دَ ادلائرة ما يرتتب ىلع ـهذه العيوب من إسقاط قيمتها أو عَ  رح دِّ قَ وتح 

املحكمة: جاز هلا أن تسأل املوظف اذلي صدرت منه    ر  ظَ يف نَ   كٍّ شَ   ت الورقة حملَّ وإن اكن

 
 الفقرة اثلانية من املادة اتلاسعة واثلالثني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اتلاسعة واألربعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، واملضافة بموجب القرار ( 2)

َعمَّم ـهو09/06/1439( يف 1968الوزاري رقم )   ـه.10/06/1439( يف 7226/ت/13برقم )  المح
 املادة احلادية واألربعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، والالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة.( 3)

 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة احلادية واألربعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 ات الرشعية.املادة األربعون بعد املئة من نظام املرافع( 5)
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 (1) حقيقة أمرـها. حح بدي ما يوضِّ ـها يلح رَ أو الشخص اذلي حرَّ 
َ م  ع   تح ولدلائرة أالَّ   (2) فيه من معلومات الورقة. كُّ شح ل ما ت

 الفرع الرابع: الطعون ىلع الورقة العادية.  ▪

عليه بمضمون ورقة اعدية الطعن فيها بإنكار ما ورد فيها من توقيع    جُّ تَ حيح  للخصم اذلي  
أو بصمة أو ختم، فإذا لم تكن وقائع ادلعوى اكفية يف إثبات صحة اتلوقيع أو الورقة فلدلائرة  

وتكون املقارنة: بما هو ثابت من خط  ، (3) حتت إرشافها خبريٍ  َف ي  ل  ك  إجراء املقارنة، أو تَ 
 .(4) ..الخ من نسبت إيله الورقة أو اتلوقيع 

رح ادلائرة  دـها ىلع ذلك وال  ستنَ ذكر مح تَ و  نتيجة ما ثبت هلا -إذا أجرت املقارنة - وتذكح
 (5). عن طريق خبري إلجراء املقارنة -حينئذٍ - حاجة

  

 
 املادة األربعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة األربعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة اثلانية واألربعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 املئة من نظام املرافعات الرشعية.املادة اثلاثلة واألربعون بعد ( 4)

 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلانية واألربعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
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 املسألة السابعة: القرائن. •

 
َ
َ ارَ مَ "ويه األ ٍّ خَ  بها القايض ىلع وقوع أمرٍ  لُّ د  ستَ ات القوية اليت ي من األوصاف ادلالة   يف 

 . (1)يها"ف  رة يف احلكم أو نَ ىلع ثبوت الواقعة القضائية املؤثِّ 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ُّٱومن أدلة مرشوعيتها قول اهلل تعاىل: 

(2)َّ...ٱ هئ
 (3) اً هل يف كتابه.رَ مقرِّ   -تبارك وتعاىل-ه اهلل اَك اآلية، فقد حَ  
 ها كذلك:  ت  أدلة مرشوعي  ومن 

دخل عليها يوماً مسوراً   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها -ما جاء يف حديث اعئشة 
ألم تري أن جمززا  نظر آنفا  إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد  أسارير وجهه فقال: )) قح تربح 

 .(4) ((فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض
 ووجه ادلّللة منه:  

َ  دَ ه  يف أسامة لكونه أسود وأبوه أبيض، فلما شَ  ةً مَ ه  انلاس اكنوا يتناقلون تح أن    - - ز  زِّ جمح
 َّ  (5) ة.همَ ا أزالت اتلُّ هَ بهذه الشهادة؛ لكون   ملسو هيلع هللا ىلص  انليبُّ  بذلك: رسح

من وقائع ادلعوى أو مناقشة اخلصوم أو الشهود   ادلائرة جَ ت  ن  تستَ املنظم أن  وقد أجازَ 
:  ط  ورش   ،  (6)اناقص ثبت دليه  اًل دليللٍ أو مكمِّ   اأن تكون مستنداً حلكمه  حح صلح أو أكرث يَ   قرينةً 
َ بَ أن تح   (7) دالتلها من القرينة أو القرائن. هَ ادلائرة وج   نيِّ

 ، وذلك يف املادة اثلامنة واخلمسني بعد املئة ونصها:  ثالم للقرينة بم  ومث ل املنظ  
َ  ة  نَ ي  ر  املنقول قَ  ةح "حيازَ   ز هل عند املنازعة يف امللكية.."ا.ـه. احلائ   ة  لكيَّ ىلع م   ة  طَ ي  س  ب

 
 (.2/77)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 (.26سورة يوسف آية ) ( 2)

 (.1/10الطرق احلكمية البن القيم ط اعلم الكتب )  ينظر:( 3)
 (.1459(، ومسلم ) 6770أخرجه ابلخاري) ( 4)
 (.2/577ط اعلم الكتب )  ينظر: الطرق احلكمية البن القيم( 5)
 املادة السادسة واخلمسون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 6)
 مسني من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السادسة واخل( 7)
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  دح ق  ف  ندـها تَ ا ادلائرة، وع  هَ ت  جَ تَ ن  القرينة اليت استَ  فح ما خيال   َت ب  ث  أن يح  م  ص  للخَ  ىلع أنَّ 
  (1)القرينة قيمتها يف اإلثبات.

 

  
 
 
 

  

 
 املادة السابعة واخلمسون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
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 املطلب اثلامن: عوارض اخلصومة. 

 
َ
َ  ة  مَ و  صح يف اخلح  لح ص  "األ َ س  أن ت َ سَ  ري  َ ا املعتاد منذ رفعها حىت تنتيه حبكم، غَ ـهَ ري  أنه قد  ري 

بعوارض   فح رَ ع  يعر ض هلا من األسباب ما يمنع السري فيها مؤقتاً أو دائماً، وـهذا ما يح 
 . (1)اخلصومة"

م الشيخ ابن خنني : عوارض إجرائية،  قسمنيىل عوارض اخلصومة إ - حفظه اهلل- وقسَّ
 ها يف املسأتلني القادمتني:نَ وعوارض موضوعية وسأبيِّ 

 ة. املسألة األوىل: عوارض إجرائي •

َ سَ  ضح رَت  ع   بها: "ما يَ عىَن ويح  َ ر السَّ إجراءاتها ويؤخِّ  َف ق  و  ادلعوى فيح  ري  فيها حىت زوال   ري 
حستَأنَف السري فيها"  .(2)العارض، ثم ي

هل بـ)وقف اخلصومة وانقطاعها   نَ وَ ن  م يف ابلاب السابع، وعَ عليها املنظِّ  ويه أنواع نصَّ 
 وتركها(. 

 الفرع األول: وقف اخلصومة.  ▪

الوقف ىلع   ةح دَّ مح  دَ ي  ز  أال تَ  ه  ط  ادلائرة بناء ىلع اتفاق اخلصوم، ومن رَش   هح ذ  خ  تَّ وـهو إجراء تَ 
 (4) من مرة. ، وللخصوم وقف ادلعوى أكرثَ (3)ر من تاريخ اتفاقهم هح أش   ة  تَّ س  

يف مسألة   ل  ص  ا ىلع الفَ هَ مح ك  حح  ادلعوى )جوازاً( وذلك إذا توقََّف ف ق  وللمحكمة وَ 
 (5) أخرى.

 
 (.1/471)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 (.1/471)  -حفظه اهلل-ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ( 2)
 املادة السادسة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة السادسة واثلمانني من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 املادة السابعة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
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 الفرع اثلاين: انقطاع اخلصومة.  ▪

بها اخلصومة   عح ط  قَ ن  ت املادة اثلامنة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية األحوال تَ بيَّنَ 
 ويه: 

 وفاة أحد اخلصوم.  -1

 أحد اخلصوم األـهلية.  دح ق  فَ  -2

ال صفة الويّل ىلع الصغري ببلوغ وَ ن اكن يبارش ادلعوى، كزَ زوال صفة انليابة عمَّ  -3
 (1) الصغري.

 ورشط ذلك: 
ادلعوى مهيأة للحكم يف موضوعها: إذا    "وتحَعدُّ ،  أّل تكون ادلعوى قد تهيأت للحكم

 .(2) أبدى اخلصوم أقواهلم وطلباتهم اخلتامية يف جلسة املرافعة قبل وجود سبب االنقطاع"
مجيع مواعيد املرافعات اليت اكنت جارية يف حق   َف "ويرتتب ىلع انقطاع اخلصومة وق  

 . (3)اخلصوم، وبطالن مجيع اإلجراءات اليت حتصل أثناء االنقطاع"
ح   تَ س  وي

 
  َب لَ من قام به سبب االنقطاع، أو طَ   فح لح من خَي    رَضَ إذا حَ   -يف ادلعوى -انلظر    فح نَ أ

 (4) من قام به سبب االنقطاع. ف  لَ استئناف ادلعوى يف مواجهة خَ   م  و  صح اخلح  أحدح 
 ومثال ذلك:  

َ سعد فيما بَ  تح و  مح دعوى ىلع سعد، فيَ  د  رفع حممَّ أن يَ    ورثة سعدٍ  رَضَ اجللستني، فإذا حَ  ني 
يف أثناء ذلك تبليغ   ادلعوى، وكذا إذا طلب حممد   اعَ مَ يف اجللسة اتلايلة استأنفت ادلائرة سَ 

 أنف انلظر يف ادلعوى. ستَ ورثة سعد، فيح 
ويتنبَّه إىل أن االنقطاع إن حصل يف أثناء املدة االعرتاضية فتوقَف املدة االعرتاضية،  

 
 بيَّنت املادة املذكورة: أن سري اخلصومة ال ينقطع بانتهاء الواكلة. :تنبيه( 1)
 املادة اتلاسعة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة التسعون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 املادة احلادية والتسعون من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 (1) حىت إبالغ احلكم للورثة أو من يمثِّلهم أو يزول العارض. ويستمر اتلوقُّف
 

 الفرع اثلالث: ترك اخلصومة.  ▪

 به، حبيث  ىَع املدَّ   املديع عن دعواه القائمة أمام املحكمة مع احتفاظه باحلقِّ   لح ازح نَ "وـهو تَ 
 .(2) جيوز هل جتديد املطابلة به يف أي وقت"

 فيالحظ: 
 ادلعوى ال عن احلق. أن اتلنازل إنما ـهو عن 

، (3)احلقَّ املدىع به هح كح ر  تَ  سُّ مَ ويرتتب ىلع الرتك إلغاء مجيع إجراءات اخلصومة، وال يَ 
ها من أدلة واستعانة بأـهل اخلربة وحنو  فِّ لَ وِّن يف ضبط القضية ومَ ما دح  -كذلك- سُّ مَ وال يَ 

 (4)عليها اخلربة. بحن يَتذلك ما لم تتغري الظروف اليت 
 

 املسألة اثلانية: عوارض موضوعية.  •

 
َ
الفصل فيها، كأن يحربئ املديع املدىع عليه من   َل ب  ا قَ هَ ي  ه  ن  ادلعوى أمور تح  َض رَت  ع  يَ  ن  كأ

 (5)دعواه، أو يصطلح الطرفان ىلع صلح منٍه للزناع.
 مثال ذلك: 

  ضح رَ ع  هل يف ذمة عبد الرمحن مبلغاً قدره ستة آالف ريال، فتح  عبد اهلل بأنَّ يع أن يدَّ 
ح  رَّ ق  نكر بعضها ويح ادلعوى ىلع املدىع عليه فيح  املدىع  مَ لِّ سَ ببعضها، ثم يصطلحان ىلع أن ي

 
 املئة من نظام املرافعات الرشعية.املادة اثلمانون بعد ( 1)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اثلانية والتسعني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة اثلاثلة والتسعون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلاثلة والتسعني من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 ادة السبعون من نظام املرافعات الرشعية ولواحئها اتلنفيذية.امل( 5)
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 مخسة آالف ريال. 5.000عليه للمديع مبلغاً قدره 
وال حيق لواحد من الطرفني بعد ـهذا الصلح أن   فهذا الصلح منٍه للزناع بني الطرفني،

دَّ ـهذا من العوارض املوضوعية لدلعوى،    يعرتض ىلع احلكم الصادر بإثباته، وألجل ذلك عح
كيف يضبط الصلح واإلقرار    ولواحئها  نت املادة السبعون من نظام املرافعات الرشعيةوقد بيَّ 

 (1) به، وما يفهم به اخلصوم، بعد إثبات الصلح.
  

 
وـهذا الرأي اذلي ذـهب إيله معايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني حفظه اهلل هل وجه، من جهة أن ـهذا اعرض يعر ض ( 1)

فيه   للخصومة، ولكن يعرتي ـهذا اتلقسيم: أن املتبادر لذلـهن عند ذكر العوارض أنها األمور اليت تعر ض وتزول،
قابلة للزوال، وواقع األمور اليت جعلها الشيخ من قبيل العوارض املوضوعية ال تقبل الزوال، فالصلح واتلنازل عن 
ادلعوى وحنوـها ال تقبل االرتفاع وال الزوال بل مىت أثبتت لزمت، كما نصت ىلع ذلك الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة 

بناء ىلع ذلك: فأرى أن العوارض واقعاً يه العوارض اإلجرائية، أما للمادة السبعني من نظام املرافعات الرشعية، و
 العوارض املوضوعية فإن تسميتها عوارَض فيه جتوُّز واهلل اعلم بالصواب.
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 املطلب اتلاسع: القضاء املستعجل. 

مرفوع أو ىلع   لِّق بزناٍع عَ تَ  عليها فوات الوقت المح َش يف املنازاعت اليت خيح   رح ظَ "وـهو انلَ 
  رُّض  عَ اتلَّ  للفصل فيه مؤقتاً دونَ  ه  ع  ف  رَ  ك  ش  وَ 

َ
، للمحافظة ىلع األوضاع القائمة  احلقِّ  ل  ص  أل

 . (1)احلقوق الظاـهرة وصيانة مصالح املتنازعني" واحرتام  
،  ( 2) اهَ لَ ب  أثناء نظر ادلعوى بطلب اعرض، وقَ  الطلب املستعَجل جيوز أن يكونو

صحيفة   ذكر الطلب املستعَجل مع الطلب األصيل يفادلعوى بأن ي ويكون كذلك مع
 . (3) عوى ادل

 املسألة األوىل: ادلاعوى ادلاخلة يف القضاء املستعجل.  •
 ادلاعوى املستعجلة:  ل  م  ش  وت  
  ةٍ لَ مَ تَ ولو حمح   ةٍ حَ لَ ص  صاحب مَ  مَ دَّ : "ويه أن يتقَ دعوى املعاينة إلثبات احلالة -1

  حملَّ   حَ ب  ص  أن تح   لح مَ تَ واقعة حيح    مَ إلثبات معال    ةٍ لَ ة بدعوى مستعجَ للمحكمة املختصَّ 
 .(4)"زاع أمام القضاء مستقبالً ن  

 . من السفر ع  ن  دعوى الم   -2

 ـهو  منع اتلعرض للحيازة: بح لَ ، وطَ اتلعرض للحيازة، واسرتدادها ع  ن  دعوى م   -3
فيما حتت يده من   ه  ت  قَ املدىع عليه عن مضايَ  "طلب املديع )واضع ايلد( كفَّ 

   .(5)"ارٍ قَ عَ 

خذ منه إاعدة حيازته إيله"  ه  د  يَ "طلب من اكن العقار ب    ـهو  : احليازة  اد  ودعوى اسرتد  
ح
 .(6) وأ

 
 (.2/401)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)

 ئتني من نظام املرافعات الرشعية، والالحئتان اتلنفيذيتان األوىل واثلانية للمادة.املادة اخلامسة بعد امل( 2)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اخلامسة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة السادسة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
 الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اتلاسعة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اتلاسعة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 6)
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 . دعوى طلب احلراسة القضائية -4

 . ادلعوى املتعلقة بأجرة األجري ايلومية -5

 .(1) األخرى اليت يعطيها انلظام صفة اّلستعجالادلاعوى  -6

 . طلب رؤية صغري أو تسليمه -7

 . طلب احلجر ىلع املال -8

 (2) .إثبات الشهادة اليت يش فواتها  -9

 

 .أهم القضايا املستعجلةإشارة إىل املسألة اثلانية:  •
 
ح
ح ش  أ َ   ة  لَ جَ ع  القضايا املستَ   من أـهمِّ   ةٍ لَ يف ـهذه املسألة إىل مجح    ري  ك بها حماكم وزارة رَت  ش  اليت ت

 العدل.

 املنع من السفر:  الفرع األول:   ▪

 :  حاّلنمن السفر،   ع  ن  لمَ ا ب  لَ طَ ل
 م به قبل ادلعوى.  دَّ قَ تَ : أن يح األول
 به أثناء نظر ادلعوى. م دَّ قَ تَ يح : أن اثلاين

املدىع عليه من السفر،   عح ن  بها مَ  زح و  اليت جَيح  وقد بيَّنت املادة اثلامنة بعد املئتني احلاَل 
 : أمراً باملنع إذا رَ د  ص  تح  أن   ادلائرةها: "..وىلع اليت جيوز بها طلبه ونصُّ  وقيَّدت املادة احلاَل 

 قامت أسباب تدعو إىل الظن أن سفر املدىع عليه أمر متوقع،   -

 ، ر أداءه"ؤخِّ أو يح ر   طَ املديع للخَ   وبأنه يحعرِّض حقَّ  -

ح ثم بيَّنت الرشَط اذلي ال     هح دح اً حيدِّ نَ ي  تقديم املديع تأم    طح رَتَ ش  بد منه عند تقديم الطلب: "وي
ح أن املديع غَ  رَ هَ يض املدىع عليه مىت ظَ و  ع  القايض تَل   يف دعواه".   قٍّ حمح    ري 

 
 املادة السادسة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 اثلاثلة للمادة السادسة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنفيذية ( 2)
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ا اكن المَ  نظام املرافعات   َل فَ ة املدىع عليه فقد كَ فر يقتض تقييد حريَّ من السَّ  عح ن  ولمَّ
 فظ حريَّ الرشعية ما حَي 

َ
،  عح ف  املديع فإن األمر باملنع يرتَ   فظ حقَّ  ما حَي حرَض ة املدىع عليه، فإذا أ

 وبيَّنت الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة اثلامنة بعد املئتني تلك األحوال ويه: 
 املدىع عليه دلى املحكمة.   هح عَ عنيَّ فأودَ مح  غٍ لَ ب  بمَ   قح إذا اكنت ادلعوى تتعلَّ  -1
2- 

َ
 املدىع عليه كفياًل اغرماً مليئاً. حرَضَ إذا أ

ويزيد رشط  أيضا : بأن يوّك  شخصا  يبارش  احلاتلني تَسمح هل ادلائرة بالسفر،  ني   فيف ـهاتَ  
 (1) ادلعوى.

 

 منع اتلعرض للحيازة واسرتدادها: الفرع اثلاين:  ▪

فيه باالستعمال أو االنتفاع ىلع    فح من عقار يترصَّ   -فعالً -"ما حتت ايلد  عىن باحليازة:  ويح 
ر".مال   ن  كح العادة، ولو لم يَ  ب  س  وجه االستمرار حبَ   (2) اكً هل اكملستأج 

  ةٍ لَ باملوضوع بدعوى مستعجَ   ة  م دلى املحكمة املختصَّ دَّ أن يتقَ   ظاـهرٍ   قٍّ حَ   ب  صاح    فللكِّ 
  رح صد  وتح ب اسرتداد ما اكن حتت حيازته، لح ط  اتلعرض ملا حتت حوزته، أو يَ  عَ ن  يطلب فيها مَ 

  -بمسواغت الطلب تإن اقتنع-  ائرةادل
َ
ر ـهذا ىلع أصل احلق، وال  اً يقض بذلك، وال يؤثِّ رَ م  أ

 (3) يكون ديلاًل عليه.

 وما يتعلق به. رد القضاةاملطلب العارش:  

من أسباب    ٍب بَ فيها لسَ   مَ ك  ادلعوى واحلح   ر  ظَ القايض عن نَ   ّحِّ نَ اخلصوم تَ   أحد    بح لَ "وـهو طَ 
 .(4) الرد"

 
ينظر تفصيل ذلك: يف الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة اثلامنة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية، وينظر: ( 1)

 (.60كتايب سقوط احلق يف نظام املرافعات الرشعية ولواحئه اتلنفيذية )ص
 يذية األوىل للمادة اتلاسعة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.الالحئة اتلنف( 2)
 الفقرة األوىل للمادة اتلاسعة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 (.1/527)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 4)
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لت املادة السادسة والتسعون من نظام املرافعات الرشعية األسباب اليت جَيح    للكِّ  وزح فصَّ
القايض بسببها، وبيَّنت املادة السابعة األحوال اليت جيوز   من اخلصوم اتلقدم بطلب ردِّ   واحدٍ 

أحد أعوان القضاة إذا قام به سبب الرد، وبيَّنت املادة اثلاثلة واثلالثون بعد   فيها طلب ردِّ 
    األحوال اليت جيوز بها رد اخلبري ونصها: "جيوز ردِّ   املئة

ح اخلرباء لألسباب اليت جتح  القضاة".  ردَّ   ي 
 فرقاً بني القايض وأعوان القضاة، فإنه يحمنع القايض ابتداء من نظر أيِّ قضية  إال أن ثمَّ 

، أو اكن هل أو  (1) إذا اكن زوجاً ألحد اخلصوم أو اكن اخلصم قريباً من أقارب ادلرجة الرابعة
لزوجته خصومة قائمة مع أحد اخلصوم ...إىل آخر األحوال الواردة يف املادة الرابعة والتسعني  

ىلع القايض   َب من األحوال املذكورة وجَ  حال   دَ ج  م املرافعات الرشعية، فإنه مىت وح من نظا
، وللخصم أن يتقدم بطلب تنّح القايض إذا وجد سببه، وال يَسقط ـهذا  (2)  مبارشةاتلنّحِّ 

ب اخلصم، بل يكون مجيع ما  لح ط  القايض أو لم يَ  حَّ حبال من األحوال، حىت لو لم يتنَ  احلقُّ 
لو اتفق اخلصوم ىلع إمضاءه،  حىت أجراه القايض يف ـهذه احلال باطاًل، وال يسقط ـهذا احلق 

احلكم   لب نقض  واحد من اخلصوم طَ  ر، وللكِّ دَ احلكم قد َص  كونح  - كذلك-ر فيه وال يؤثِّ 
يِّد احلكم من حمكمة 

ح
 .(3)االستئنافمن املحكمة العليا وإاعدة انلظر يف ادلعوى إذا أ

َ كما أن ـهناك فرقاً بَ  كما سبق،  -ا هَ ل   ألج  ىلع القايض أن يتنّحَّ  بح األسباب اليت جَي   ني 
 ه ذللك. ، فليتنبَّ -وستأيت-  الردِّ  ني األسباب اليت يثبت بها حقُّ وبَ 

وقد بيَّنت الفقرة األوىل للمادة السادسة والتسعني من نظام املرافعات الرشعية األسباب  
 ها:  بشأنها، ونصُّ  ذا وجدت جاز للخصم اتلقدم بطلب الردِّ اليت إ

 
 تلنفيذية األوىل للمادة السابعة من نظام املرافعات الرشعية األقارب حىت ادلرجة الرابعة وـهم: ( بينت الالحئة ا1)

 ادلرجة األوىل: اآلباء، واألمهات، واألجداد، واجلدات وإن علوا.
 ادلرجة اثلانية: األوالد، وأوالدـهم وإن نزلوا.

 والدـهم، وأوالد أوالدـهم.ادلرجة اثلاثلة: األخوة، واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأ
 ادلرجة الرابعة: األعمام والعمات وأوالدـهم، واألخوال واخلاالت وأوالدـهم.

 املادة الرابعة والتسعون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة اخلامسة والتسعون من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
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 القايض ألحد األسباب اآلتية: جيوز ردُّ  -1" 
 إذا اكن هل أو لزوجته دعوى مماثلة لدلعوى اليت ينظرـها. - أ

صومة مع أحد اخلصوم أو مع زوجته بعد قيام ادلعوى  هل أو لزوجته خح  َث دَ إذا حَ  -ب
عن نظر ادلعوى   ه  ردِّ  د  ص  ـهذه ادلعوى قد أقيمت بقَ  ن  كح القايض، ما لم تَ املنظورة أمام 
 املنظورة أمامه. 

ه اليت هل منها ودل، أو ألحد أقاربه أو أصهاره إىل ادلرجة الرابعة،  ت  قَ إذا اكن ملطلَّ  -ج
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد اخلصوم يف ادلعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن ـهذه  

 قد أقيمت أمام القايض بقصد رده. اخلصومة 
أحد اخلصوم أو   ةَ اَكَ ؤَ هل، أو اكن القايض قد اعتاد مح  اً مَ إذا اكن أحد اخلصوم خاد   -د

 بيل رفع ادلعوى أو بعده.  منه ـهدية قح ، أو اكن قد تلقَّ هح تَ مساكنَ 
حلكم  ح معها عدم استطاعته ايرجَّ  ة  أو مودَّ  إذا اكن بينه وبني أحد اخلصوم عداوة   -ـه

"  (1) .دون حَتَيُّ
  

 
 (.14ولواحئه اتلنفيذية )ص وينظر كتايب )سقوط احلق يف نظام املرافعات الرشعية( 1)
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 : احلكم.اثلايناملبحث  ❖

 : توطئة
ل  ف  ق  م يف القضية املعروضة أمامها، أو تح كح عة أن حَت  افَ رَ ت المح جيب ىلع املحكمة إذا تمَّ 

، جاء يف الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اتلاسعة  (1)د موعداً للنطق باحلكم دَّ باب املرافعة وحتح  
املرافعات أن قفل باب املرافعة يكون عند تهيؤ ادلعوى للحكم، وجاء  والستني من نظام 

 ادلعوى مهيَّ  دُّ عَ يف املادة اتلاسعة واثلمانني: "تح 
َ
للحكم إذا أبدى اخلصوم أقواهلم وطلباتهم   ةً أ

-  ايف ادلعوى املعروضة أمامه كمَ احلح  ادلائرة مح لزَ ، فعندئذ يَ (2) املرافعة" اخلتامية يف جلسة  
 للنطق باحلكم بعد إقفال باب املرافعة.  موعدٍ  أو حتديدَ  - كما سبق

  (3) ما يستديع ذلك. اهر هلباب املرافعة إذا ظَ  حَ ت  بعد ذلك فَ  لدلائرة ىلع أن 
من اخلانات:  ىلع عددٍ  لك اجلديد للصكوك الصادرة من املحاكم: حيتوي الصكُّ ويف الشَّ 

 خانة ادلعوى، وخانة اإلجابة، وخانة األسباب، وخانة احلكم.  
وقد مرَّ معنا ما يتعلق بادلعوى واإلجابة، ونتلكم ـها ـهنا عما يلزم بيانه خبصوص التسبيب  

 واحلكم. 
 

 املطلب األول: التسبيب. 

من األحاكم  ر القايض ما بىن عليه حكمه القضايئ  ك  م القضايئ: "ذ  ك  عىن بتسبيب احلح ويح 
اللكية وأدتلها الرشعية، وذكر الوقائع القضائية املؤثرة وصفة ثبوتها بطرق احلكم املعتد  

 .(4)بها"

 
 املادة اتلاسعة واخلمسون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 املادة اتلاسعة واثلمانون من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اتلاسعة واخلمسني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 (.17احلكم القضايئ ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني حفظه اهلل )صتسبيب ( 4)
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عليها   تنَ األسباب اليت بَ  ائرةح ذكر ادلت بعد تمام املرافعة وصالحية ادلعوى للحكم 
يمني أو نكول  "ببيان الواقعة املؤثرة يف احلكم، وكيف ثبتت؟ بإقرار أو شهادة أو ، احكمه

أو مستندات أو غريـها، وكيف جرى تطبيق نصوص الكتاب والسنة والكم الفقهاء ونصوص  
األمور   ادلائرة  رح ذكح تَ الستدالل للرتجيح، فتلعليل وا سبيب للحكم اكفالتَّ  ،(1)األنظمة عليها"

أثناء نظر القضية،   ا ، من إقرار أو بينة أو يمني أو قرائن ظهرت هلاعليها حكمه تنَ اليت بَ 
ح وتحبَ  التسبيب ادليلل    ذكر يفتوبالقرينة كما نصت عليه املواد ذات العالقة،    اوجه استدالهل  نيِّ

إن اكن يف األمر غموض أو اكن مما   ةً به، خاصَّ  تمن الكتاب أو السنة أو منهما ىلع ما أخذ 
م ف عند كثريين،رَ ع  هل وال يح جيح  والسنة قبل أقوال أـهل  يف ذلك كه نصوص الكتاب ًة مقدِّ

ل هلا.  والتسبيب مدفعة ،(2) هاتالعلم إن نقل  للقايض عن اتلهمة، وتوضيح للنتيجة اليت توص 
   ومثال ذلك:

فبناء ىلع ما تقدم من ادلعوى واإلجابة، وألن املديع يديع بأن املدىع عليه اشرتى  
مخسة عرش ألف ريال، وألن   15.000السيارة املوصوفة يف دعواه وبيق هل يف ذمته مبلغ قدره 

املدىع عليه أنكر ما جاء يف دعوى املديع، وألن املديع قرر بأنه ليس دليه بينة ىلع دعواه،  
لو يعطى انلاس بدعواهم ّلدىع  )) ملسو هيلع هللا ىلصايلمني ىلع املدىع عليه، ولقول انليب  وطلب توجيه

، وألن املدىع عليه حلف (3) ((ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن ايلمني ىلع املدىع عليه
 ايلمني ىلع نيف ما جاء يف دعوى املديع فقد حكمت ادلائرة... 

 و احلكم.  إىل ـهذا احلد ينتيه املراد بالتسبيب، ويليه انلتيجة وـه 
 

 

 
 (.343مدونة اتلفتيش القضايئ )ص( 1)
 (.340مدونة اتلفتيش القضايئ )ص( 2)
 ( واللفظ هل.1711( ومسلم ) 4552أخرجه ابلخاري ) ( 3)
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 املطلب اثلاين: احلكم وصياغته. 

م ني ىلع جهة اإللزام".د  "وهو ما ص    (1)ر عن القايض فصال  لزناع بني متخاص 
أن يكون عليها احلكم الصادر من القايض، وذلك بأن    بح بنيَّ فقهاؤنا الصيغة اليت جَي  

يكون بصيغة اإللزام كأن يقول: "ألزمتك بكذا"، أو "قضيت عليك بكذا"، وحنو ذلك من  
 .(2) الصيغ اليت فيها معنا اإللزام

مئة وعرشة آالف ريال فيثبت دلى   110.000أن يديع مدع بمبلغ قدره  :ومثال ذلك
بعد التسبيب: "فقد ثبت لدلائرة صحة ما ادىع به املديع   ا قول يف حكمهتذلك ف ادلائرة 

 مئة وعرشة آالف ريال..".   110.000املدىع عليه بأن يدفع للمديع مبلغاً قدره    ت بإلزاممَ كَ وحَ 
 .(3) دلائرة ّل إىل شخص القايضويالحظ أن احلكم منسوب إىل ا

 ( 4) علنية بتالوة منطوق احلكم، أو منطوقه وأسبابه.  ةٍ احلكم يف جلسَ   ويكون إعالنح 
 املطلب اثلالث: اإلفهام بطرق اّلعرتاض. 

، (5) فهم اخلصوم بطرق االعرتاض املقررة ومواعيدـهاا أن تح هَ م  ك  ا حبح هَ طق  ادلائرة بعد نح   مح لزَ يَ 
 (6)انلطق به من قبل ادلائرة.  مح لزَ اإلفهام يف ضبط القضية، وال يَ ويكون ـهذا 

 

 
 (.2/189)  -حفظه اهلل-خنني الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن ( 1)

 (.28/377(، واإلنصاف مع الرشح الكبري ت الرتيك )6/333كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
 الالحئة اتلنفيذية اخلامسة للمادة اثلانية والستني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)

 عات الرشعية.املادة الرابعة والستون بعد املئة من نظام املراف( 4)
املادة اخلامسة والستون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، ـهكذا جاءت عبارة املادة، واملعىن أن اإلفهام يكون ( 5)

 ملن هل حق االعرتاض، وسيأيت من هل حق االعرتاض.
ية، واملعدلة بموجب القرار الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اخلامسة والستني بعد املئة من نظام املرافعات الرشع( 6)

َعمَّم ـهو07/09/1440( يف 5062الوزاري رقم )  ـه، ويشار 09/09/1440( يف 7778/ت/13من معايل وزير العدل برقم )  المح
 إىل أن انلص السابق لالحئة أن يفَهَم اخلصوم شفاـهة وكتابة يف الضبط، فاعتيض عنها باإلفهام يف الضبط فقط.
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 : تنبيه
ه يف حال اكن  ت املادة اخلامسة والستون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ىلع أنَّ هَ نبَّ 

ٍ   اً أحد اخلصوم ويلَّ  واكن احلكم  أو ناظراً ىلع وقف أو وصيَّاً أو ممثاًل جلهاز حكويم    ىلع قارص 
فإن  مما طلبوا  هلم فيه بأقل   م  ك  الصادر من ادلائرة يف غري مصلحة من ينوبون عنه أو ح  

 احلكم يكون واجب االستئناف أو اتلدقيق، وأن القضية سرتفع إىل حمكمة االستئناف. 
 

 احلكم القطعية.املطلب الرابع: ما يكتسب به  

 ة يف ثالث حاّلت:  القطعي   احلكم  ب  س  كت  ي  
االعرتاض باعرتاضه،  ب احلق ة انلظامية دون أن يتقدم من هل  املدَّ : أن تمض  األوىل

 (1) .احلكم القطعية بمض املدة بح س  فيكتَ 
ق احلكم من حمكمة االستئناف.: أن يَص اثلانية  (2)دَّ
االعرتاض بمذكرة تتضمن تنازهل عن اعرتاضه ىلع  : أن يتقدم من هل حق اثلاثلة

 (3)احلكم.
 

 املطلب اخلامس: تنظيم الصك. 

  ،(4) االعرتاض يف حكمها موعد إصدار الصك وتسليم صورته ملن هل حقُّ  ادلائرة  دح دِّ حتح 

 
السابعة واثلمانون بعد املئة، والفقرة )أ( من الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اخلامسة والستني بعد املئة من املادة ( 1)

 نظام املرافعات الرشعية.
 املادة التسعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)

  املئة من نظام املرافعات الرشعية. الفقرة )ب( من الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اخلامسة والستني بعد( 3)
لة بموجب القرار ( 4) الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اتلاسعة والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية املعدَّ

م من معايل وزير العدل برقم ) 07/09/1440( يف 5062الوزاري رقم )  عمَّ  ـه.09/09/1440( يف 7778/ت/13 ـهوالمح
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تبدأ بعده مدة  ،(1)ىلع أال تزيد ـهذه املدة عن عرشين يوماً من تاريخ انلطق باحلكم 
 :ويهأن حيتوي الصك ىلع مجلة من األمور نص عليها انلظام   ، وجيبح (2) االعرتاض

 خالصة ادلعوى.  -1
 خالصة اجلواب.  -2

 من الصك احلشو واجلمل املكررة وما ال تأثري هل يف احلكم.  فح فيحذَ 
 . الواردة يف الكم اخلصوم  ادلفوع الصحيحة -3
 شهادة الشهود بلفظها وتزكيتها.  -4
 حتليف األيمان.  -5
 أسماء القضاة اذلين شاركوا يف احلكم.  -6
يكتىف يف صك احلكم بذكر الوكيل اذلي حرض  ، وأسماء اخلصوم ووالكؤـهم  -7

 (3)جلسة انلطق باحلكم.
 أسماء الشهود.  -8
 ادلعوى.   ةاسم املحكمة ناظر -9

 عدد ضبط ادلعوى وتاريخ ضبطها.  -10
 أسباب احلكم. -11
 نصه.  -12
 تاريخ انلطق به.  -13

 
 ة السادسة والستون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.املاد ( 1)

الفقرة األوىل من املادة اتلاسعة والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، وتبدأ من ايلوم اتلايل يلوم استالم ( 2)
ل ترقيمه ا بموجب القرار الوزاري  الصك أو املحدد لتسليمه نصت ىلع ذلك الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة، واملعدَّ

م من معايل وزير العدل برقم ) 07/09/1440( يف 5062رقم )  َعمَّ  ـه.09/09/1440( يف 7778/ت/13 ـهوالمح
الالحئة اتلنفيذية الرابعة للمادة السادسة والستني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية املضافة بموجب القرار ( 3)

م  ـه07/09/1440( يف 5062الوزاري رقم )  َعمَّ  ـه.09/09/1440( يف 7778/ت/13برقم ) المح
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 (1) القايض أو القضاة اذلين شاركوا فيه.توقيع  -14

ىلع أن يكون للك صك سجل    اثلانية للمادة السادسة والستني بعد املئةونصت الفقرة  
ل يف سجل األحاكم، واكن ـهذا معمواًل به سابقاً، حبيث تبق دلى املحكمة نسخة يه  يسجَّ 

األىلع للقضاء خالف  ، وقيد ذلك بـ)ما لم يقرر املجلس أصل الصك تسّم )السجل(
ل عن ـهذا بعد صدور الحئة الوثائق القضائية د  ، وأضيفت ىلع إثرـها الالحئة  (2) ذلك(ا.ـه، ثم عح

اتلنفيذية اثلاثلة للمادة السادسة والستني بعد املئة ونصها: "تكون نسخة الصك األصلية  
 .(3) املحفوظة يف املحكمة وفقاً لالحئة الوثائق القضائية سجاًل لألحاكم"

 املطلب السادس: تصحيح احلكم وتفسريه. 

َ قد يكون يف احلح  نيَّ املنظم ستديع اتلفسري أو اتلصحيح، وَب كم الصادر من ادلائرة ما ي
 لزم ادلائرة جتاه ذلك. يف الفصل اثلاين من ابلاب العارش ما يَ 

 ص األحوال حسب اآليت:  ن أن تلخَّ ويمك  
حبتة كتابية أو حسابية، وـهذا تتواله ادلائرة  : أن يكون يف احلكم أخطاء مادية أوّل  

، ويكون ذلك يف ضبط  (4) بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء ىلع طلب أحد اخلصوم 
 (5)  القضية دون احلاجة إىل املرافعة.

 
 الفقرة األوىل من املادة السادسة والستني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

 ـهوعممت من قبل معايل وزير 26/07/1439( بتاريخ 2818( صدرت الحئة الوثائق القضائية بقرار وزير العدل رقم) 2)
 ـهالعتماد 27/01/1440( بتاريخ  7538/ت/13اتلعميم رقم )    ـهثم صدر02/08/1439( بتاريخ  7319/ت/13) العدل برقم  

العمل بالالحئة مع مرااعة املذكرة اإليضاحية املرافقة هل، وقد تضمنت إلغاء تسجيل األحاكم بالوضع املنصوص 
 ة والستني بعد املئة للنص ىلع ذلك.عليه يف انلظام، ثم أضيفت الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة السادس

لت الالحئة املذكورة بموجب القرار الوزاري رقم ) ( 3) دِّ م  ـهو07/09/1440( يف 5062عح َعمَّ من معايل وزير العدل برقم المح
  ـهوصار نصها املذكور بعايله.09/09/1440( بتاريخ 7778/ت/13) 

 افعات الرشعية.املادة احلادية والسبعون بعد املئة من نظام املر( 4)

 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة احلادية والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 5)
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 (1) : اخلطأ يف اسم أحد اخلصوم أو بياناته.ومثال األخطاء املادية الكتابية ابلحتة
، كأن حيكم ىلع املدىع : اكخلطأ يف العملية احلسابيةبلحتةومثال األخطاء احلسابية ا

مئة ألف ريال فينص    100.000مخسة باملئة من مبلغ قدره    %5بتسليم نسبة قدرـها    -مثالً -عليه  
 عرشة آالف ريال. 10.000ىلع إلزام املدىع عليه بتسليم 

وا من  : أن يكون يف منطوق احلكم غموض أو لبس، فيجوز للخصوم أن يطلبثانيا  
 (2).هح املحكمة اليت أصدرته تفسريَ 

 ومثال ذلك:
إلزام املدىع عليه بسداد أجرة قدرـها مخسون ألف ريال ادلائرة يف حكمها ىلع    صَّ أن تنح 

إىل ادلائرة اليت   عادح قدرـها فتح  د  وسداد فاتورة الكهرباء واملاء، ففاتورة الكهرباء واملاء لم حيدَّ 
 ب ذلك اخلصوم. لح ط  ذلك، أو يَ ت بادلعوى تلفسري مَ كَ حَ 

 ويف الك احلاتلني املذكورتني:  
 (3) ع لطرق االعرتاض.َض ر املحكمة قراراً مستقاًل خَي صد  تح 

 
ىلع صالحية   إىل أن االعرتاض ىلع القرار الصادر باتلفسري أو اتلصحيح مبينٌّ  ب هن  ت  وي  

باتلصحيح أو اتلفسري يف ادلاعوى اليسرية فإنه   قرار   رَ دَ : فإذا َص وعليهاحلكم لالعرتاض، 
 (4) ال خيضع لطرق االعرتاض.

 
 (.2/248)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 1)
 املرافعات الرشعية.املادة اثلاثلة والسبعون بعد املئة من نظام ( 2)
لة بالقرار الوزاري رقم ) ( 3) عدَّ  ـه07/09/1440( يف 5062الالحئة اتلنفيذية اثلانية للمادة اثلانية والسبعني بعد املئة المح

ـه، والالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة الرابعة 09/09/1440( يف 7778/ت/13املعمم من معايل وزير العدل برقم ) 
 ة من نظام املرافعات الرشعية.والسبعني بعد املئ

الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلانية والسبعني بعد املئة، والالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة الرابعة والسبعني بعد ( 4)
 املئة من نظام املرافعات الرشعية، وسيأيت الالكم ىلع ادلاعوى اليسرية اليت ال تقبل االعرتاض عند الالكم ىلع طرق

 االعرتاض إن شاء اهلل تعاىل.
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 املطلب السابع: رفض تفسري احلكم أو تصحيحه.  

ذلك،    َض فح ر  لدلائرة إذا لم تَر يف احلكم الصادر منها ما حيتاج إىل تصحيح أو تفسري أن تَ 
 (1) .بذلك قراراً خيضع لطرق االعرتاض  رَ د  ص  وتح 

  

 
املادة اثلانية والسبعون بعد املئة، والالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة الرابعة والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات ( 1)

 الرشعية.
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 املطلب اثلامن: طرق اّلعرتاض. 

، (1) هل جبميع طلباته االعرتاض ىلع األحاكم م  كَ للمحكوم عليه، وكذا ملن لم حيح   قُّ حَي  
 َ  (2)ل.ل واملتداخ  ذلك اخلصم احلاض والغائب واملدخَ  لح مَ ش  وي

 (3) االستئناف، وانلقض واتلماس إاعدة انلظر.ق االعرتاض ىلع األحاكم يه: رح وطح 
 

 : اّلستئناف:املسألة األوىل •
 واّلستئناف مرافعة. ، اّلستئناف تدقيقا  م: وـهو ىلع نوعني بيَّنهما املنظِّ 

باستثناء ادلاعوى   للتدقيقومجيع األحاكم الصادرة من حماكم ادلرجة األوىل قابلة 
ر قرار املجلس األىلع للقضاء برقم  دَ ، وقد َص (4)اليسرية اليت حددـها املجلس األىلع للقضاء

من معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم م مَّ عَ المح  ـه14/07/1438( بتاريخ 100/2/38)
ملحاكم يف  الصادرة من عموم ان اعتبار األحاكم مِّ  ـهاملتَض 01/08/1438/ت( بتاريخ 912)

من ادلاعوى اليسرية اليت ال تقبل    ادلاعوى املايلة اليت ّل تزيد قيمتها عن عرشين ألف ريال
 االعرتاض باالستئناف )مرافعة أو تدقيقاً(.

 الفرع األول: اّلستئناف تدقيقا .  ▪

االعرتاض بطلب تدقيق احلكم من حمكمة االستئناف   م من هل حقُّ وذلك بأن يتقدَّ 
 . فقط دون مرافعة

 
 املادة السابعة والسبعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

 بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. اللوائح اتلنفيذية للمادة السبعني( 2)
 املادة السادسة والسبعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)

 الفقرة األوىل من املادة اخلامسة واثلمانني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 الفرع اثلاين: اّلستئناف مرافعة.  ▪

إاعدة انلظر يف احلكم    :بمعىن االعرتاض بطلب استئناف احلكم،    م من هل حقُّ أن يتقدَّ 
طلب  ما نصه: " الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من الحئة االستئنافمن ابلداية، جاء يف 

بالنسبة   ف  احلكم املستأنَ  ر  و  دح ا اليت اكنت عليها قبل صح هَ اتل  حبادلعوى  لح قح ن  يَ  االستئنافح 
، وجيب ىلع املحكمة أن تنظر طلب االستئناف ىلع أساس ما  فقط الطلب عنه  ع  ف  إىل ما ر  

م إىل املحكمة من دفوع أو بينات جديدة تلأييد أسباب  م إىل حمكمة ادلرجة األوىل وما يقدَّ قحدِّ
 . "اعرتاضه 

 
 ان:تنبيه 

ت ادلوائر اتلجارية يف حماكم االستئناف اختصاصاتها الواردة يف نظام  : بارَشَ أوّل   
ص  بانلظر )تدقيقا (  ، (1)ـه01/01/1439املرافعات الرشعية من تاريخ  إّل أن ذلك خمص 

ما تقتضيه املادتان احلادية والتسعون واثلانية والتسعون بعد املئة من نظام   وفق
ت ىلع ذلك الفقرة )ثاثلاً( من تعميم معايل رئيس املجلس  املرافعات الرشعية، نصَّ 

 ـه.01/01/1439ت( يف /967األىلع للقضاء برقم )

 حماكم االستئناف يف -سوى ادلوائر اتلجارية-ادلوائر املتخصصة  بارشلم تح : ثانيا   
، ويف ـه1440حىت آخر اعم  الواردة يف نظام املرافعات الرشعية اختصاصاتها الاكملة

تفعيل املرحلة اثلانية من مراحل تفعيل االعرتاض بطريق    ـهبدأ01/01/1441تاريخ 
تعميم معايل رئيس املجلس    حسب ما نصَّ عليهاف )مرافعة وتدقيقاً( وذلك  االستئن

 ـهوحاصل اتلعميم املذكور أن تكون  03/12/1440/ت( يف 1298األىلع للقضاء برقم )
 أحوال االعرتاض ىلع األحاكم بطريق االستئناف ثالثة:  

 

 
 ـه.01/01/1439/ت( يف 967تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) ( 1)
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 األول: طلب اّلستئناف )مرافعة(. 
 . )تدقيقا (اثلاين: طلب اّلستئناف  

وـهو احلال السابق ملبارشة حماكم االستنئاف  -اتلعبري  إن صح  - اثلالث: اتلميي 
 اختصاصاتها. 

ملن هل االعرتاض طلب االستئناف مرافعة وتدقيقاً،   قُّ وقد بنيَّ اتلعميم القضايا اليت حَي  
 ا تفصياًل فيما يأيت: هَ نح وذلك بانلظر إىل القضايا وأنواعها، وسأبيِّ 

 األول: ادلاعوى احلقوقية: انلوع  
 أوّل : طلب اّلستئناف مرافعة:  •

يف القضايا    مرافعةادلوائر احلقوقية يف حماكم االستئناف ادلاعوى املعرتض عليها    رح ظح ن  تَ 
 اتلايلة: 
اليت تزيد فيها املطابلة عن عرشة   - بما يف ذلك قيمة العقار- قضايا املطابلات املايلة  -1

 ماليني ريال. 

 بطالن اتلحكيم. داعوى  -2

 داعوى منازاعت اتلنفيذ يف السندات اتلنفيذية اليت تزيد عن مئة مليون ريال. -3

 القضايا املنظورة دلى ادلوائر املعنية بنظر املساـهمات العقارية.  -4

 
 ثانيا : طلب اّلستئناف تدقيقا :   •

 وذلك يف القضايا اتلايلة: 
اليت تزيد فيها املطابلة عن مخسة   - بما يف ذلك قيمة العقار -قضايا املطابلات املايلة  -1

 ماليني ريال. 

 داعوى منازاعت اتلنفيذ يف السندات اتلنفيذية اليت تزيد عن عرشة ماليني ريال. -2
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 انلوع اثلاين: داعوى األحوال الشخصية:  
 أوّل : طلب اّلستئناف مرافعة:  •

  مرافعة عليها  َض رَتَ ع  دوائر األحوال الشخصية يف حماكم االستئناف ادلاعوى المح  رح ظح ن  تَ 
 يف القضايا اتلايلة: 

 قضايا إثبات النسب ونفيه.  -1

أعيانها مئة مليون   مح يَ داعوى قسمة الرتاكت، وحماسبة املصيف اليت تتجاوز جمموع ق   -2
 ريال.

 ىلع االستحقاق فيهما.أو االعرتاض  ةٍ أو وصيَّ  ٍف ق  املطابلة باستحقاق يف وَ  -3

 املطابلة بإبطال وقف أو وصية.  -4

 انلظار واألويلاء واألوصياء.  ة  بَ داعوى حماسَ  -5

 املعارضة ىلع صك حرص الورثة والوالية ىلع القارصين.  -6

 داعوى إبطال عقد انلاكح.  -7

 داعوى العضل.  -8

 

 ثانيا : طلب اّلستئناف تدقيقا :   •
 وذلك يف القضايا اتلايلة: 

َ  ة  مَ س  داعوى ق   -1 أعيانها عرشة   م  يَ  اليت تتجاوز جمموع ق  املصيفِّ  ة  بَ اسَ الرتاكت وحمح
 ماليني ريال. 

 ىلع السفهاء. ر  ج  داعوى احلَ  -2

ادلاعوى املرفوعة إليقاع العقوبات املنصوص عليها يف نظام اهليئة العامة للوالية   -3
 هم. ىلع أموال القارصين ومن يف حكم 
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 انلوع اثلالث: ادلاعوى العمايلة:  
 أوّل : طلب اّلستئناف مرافعة:  •

يف   مرافعةادلوائر العمايلة يف حماكم االستئناف االعرتاض بطريق االستئناف  رح ظح ن  تَ 
 القضايا العمايلة اتلايلة: 

 ادلاعوى املرفوعة إليقاع العقوبات املنصوص عليها يف نظام العمل.  -1

 العمايلة اليت تزيد املطابلة فيها عن مليون ريال. القضايا  -2

 
 ثانيا : طلب اّلستئناف تدقيقا :   •

 وذلك يف القضايا اتلايلة: 
 القضايا العمايلة اليت يزيد جمموع املطابلة فيها عن مئيت ألف ريال. -1

ادلاعوى املتعلقة بشاكوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات املؤسسة العامة   -2
 للتأمينات االجتماعية. 

 

 : ادلاعوى الزائية:الرابعانلوع  
 أوّل : طلب اّلستئناف مرافعة:  •

يف القضايا    مرافعةعليها    َض ادلوائر اجلزائية يف حماكم االستئناف ادلاعوى املعرَتَ   رح ظح ن  تَ 
 اتلايلة: 
باإلتالف بما  ر فيها حكم  دح ص  اً ولم يَ رَ ي  اً أو تعز  دَّ القضايا املطالب فيها باإلتالف حَ  -1

ب فيها بتطبيق العقوبة الواردة يف املادة السابعة واثلالثني من  يف ذلك القضايا املطالَ 
 نظام ماكفحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 

فيها بالقصاص يف انلفس أو فيما دونها، ولم يصدر حكم  بح القضايا املطالَ  -2
 بالقصاص.
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 بنظر جرائم الفساد. القضايا املنظورة دلى ادلوائر املعنية  -3

 
 

 ثانيا : طلب اّلستئناف تدقيقا :   •
 وذلك يف القضايا اتلايلة:

 فيها بتطبيق العقوبات الواردة يف نظام ماكفحة غسيل األموال. بح القضايا املطالَ  -1

 فيها بتطبيق العقوبات الواردة يف انلظام اجلزايئ للزتوير. بح القضايا املطالَ  -2

( من  34،35،36،37،38فيها بتطبيق العقوبات الواردة يف املواد )املطالَبح القضايا  -3
 نظام األسلحة واذلخائر. 

فيها بتطبيق العقوبات الواردة يف املادة اتلاسعة والعرشين من نظام  املطالَبح  القضايا   -4
 السجن واتلوقيف. 

فيها بتطبيق العقوبات الواردة يف املادتني اخلامسة عرشة والسادسة  املطالَبح  لقضايا  ا -5
 عرشة من نظام املتفجرات واملفرقعات. 

فيها بتطبيق العقوبات الواردة يف املادة السابعة من نظام ماكفحة  املطالَبح القضايا  -6
 اجلرائم املعلوماتية. 

لواردة يف املادتني اتلاسعة واثلمانني  فيها بتطبيق العقوبات ااملطالَبح القضايا  -7
 والتسعني من نظام اتلنفيذ.

 

 تنبيهات اعمة:
اجلميع    رَ ظَ ن  عة ومنها ما ليس كذلك فيح رافَ مح   رح ظَ ن  منها ما يح   اٍت بَ لَ ت القضية طَ نَ إذا تضمَّ  

 بعايله. ت عليه الفقرة )ط( من ابلند )ثانياً( من اتلعميم املشار إيله  مرافعة، كما نصَّ 

ة باالستئناف فيما عدا القضايا املوضحة يف ـهذا ابلند وألسباب لدلائرة املختصَّ  
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 (1) .تقدرـها من مرااعة رسعة الفصل وحنوـها: أن تقرر انلظر فيها مرافعة 

يف األحاكم اليت تصدر من حماكم  - املرحلة اثلانية -يبدأ رسيان أحاكم ـهذه املرحلة  
 ـه.01/01/1441ادلرجة األوىل بعد تاريخ 

مما سبق: أن يحعمل فيما قلَّ عن مخسة ماليني ريال: باإلجراءات السابقة قبل   مح هَ يف   
ق حمكمة االستئناف احلكم أو تعيده إىل  َص ، وذلك بأن تح تفعيل املرحلة اثلانية دِّ

 . حمكمة ادلرجة األوىل بمالحظات أو حتكم بنقضه

 مرافعة أو تدقيقا . الفرع اثلالث: مدة اّلعرتاض باّلستئناف  ▪

ايلوم اتلايل لليوم  تبدأ من  أو مرافعة: ثالثون يوماً مدة االعرتاض باالستئناف تدقيقاً 
ح  ،(2) املحدد لتسليم صورة الصك  من ذلك األحاكم الصادرة يف املسائل املستعجلة  ىَن ث  تَ س  وي

  (3) فتكون عرشة أيام.
ه باالعرتاض،  قُّ حَ  َط قَ باعرتاضه خالل ـهذه املدة سَ قدم من هل حق االعرتاض تَ فإذا لم يَ 

 واكتسب احلكم القطعية. 
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف ولو تقدم املعرتض بمذكرته إال بعد انتهاء املدة وال يح 

 ( 4) االعرتاضية.
ـهذا يف حال اكن احلكم حضورياً، أما يف حال اكن احلكم غيابياً فتبدأ مدة االعرتاض  

  اثلامنة ، ويتنبَّه إىل ما ورد يف الالحئة اتلنفيذية (5) املدىع عليه احلكم الصادر ضده بتبليغ
 للمادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية. 

 
  ـه.03/12/1440/ت( يف 1298الفقرة )ي( من ابلند )ثانياً( من تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم ) ( 1)

ل ترقيمها بموجب ( 2) الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اتلاسعة والسبعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، واملعدَّ
م برقم ) 07/09/1440( يف 5062القرار الوزاري رقم )  َعمَّ  ـه.09/09/1440( يف 7778/ت/13 ـهوالمح

 املادة السابعة واثلمانون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية. ( 3)

 املادة اثلاثلة من الحئة االستئناف بفقرتيها.( 4)
 املرافعات الرشعية.الفقرة األوىل من املادة اتلاسعة والسبعني بعد املئة من نظام ( 5)
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ف رسيان ـهذه املدة يف حال موت املعرَت ض  أو فقده األـهلية أو زوال صفة من اكن  ق  ويَ 
ح اخلصومة عنه، ويستمر الوقف حىت إبال  غ احلكم إىل الورثة أو من يمثِّلهم أو يزول  يبارش 

 (1) العارض.
 ض يف تقديم اّلعرتاض  وإذا اكن العار ضح يطول اعدة 

فلدلائرة إقامة نائب عن املعرت 
 ( 2) ، ويدوَّن ذلك يف ضبط القضية نفسها.فقط

 به اّلعرتاض باّلستئناف.  ل  ص  الفرع الرابع: ما ي    ▪

اليت   ع دلى إدارة املحكمة االعرتاض بطلب االستئناف أو اتلدقيق بمذكرة تودَ  لح صح حَي  
   تشتمل ىلع جلة من األمور: أصدرت احلكم 

ومن يمثِّلحه   -حبسب احلال-اسم املستأن ف ورقم ـهويته أو السجل اتلجاري  -1
 وماكن اإلقامة. 

ه ورقم ـهويته أو السجل اتلجاري  -2 وماكن   -احلالحبسب -اسم املستأنَف ضدَّ
 . اإلقامة 

 بيانات احلكم املستأنَف بذكر: -3

 رقم احلكم. - أ

 تارخيه.  -ب

 (3) ومجيع ما يتعلق باحلكم املستأنَف. -ت

 األسباب اليت بىن عليها االعرتاض.  -4

 . (4) نوع االستئناف اذلي يطلبه - كذلك-، ويبنيِّ  طلبات املعرتض -5

 
 املادة اثلمانون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 الالحئة اتلنفيذية اثلاثلة للمادة اثلمانني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 املادة اثلانية من الحئة االستئناف.( 3)
 الفقرة اثلاثلة من املادة اثلانية من الحئة االستئناف. الفقرة )ج( من املادة اثلانية من الحئة االستئناف، وكذلك( 4)
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 (1) توقيعه ىلع لك ورقة من أوراق املذكرة. -6

 (2) مذكرة االعرتاض.وتاريخ إيداع  -7

ح بَ ويح  فتنظره   هح ن  من هل حق االعرتاض يف مذكرته نوع طلب االستئناف، فإذا لم يبيِّ  نيِّ
 (3).تدقيقاً حمكمة االستئناف 

: فيلزمه أن يرفق صوراً من الطلب بعدد ةً وإذا اكن املستأن ف يطلب االستئناف مرافعَ 
 (4)املستأنَف ضدـهم.

، وتكون  م باعرتاضه بأكرث من مذكرة خالل مدة االعرتاضللمعرتض أن يتقدَّ  زح و  وجَيح 
   (5)املذكرة األخرية يه املعتمدة.

 

 الفرع اخلامس: اطالع ادلائرة مصدرة احلكم ىلع الالحئة اّلعرتاضية.   ▪

 ىلع ما حكمت به: يف الالحئة ما يؤثر ادلائرة د جتأوّل : أّل  •
لع ادلائرة مصدرة تَ  م بها املعرتض، وهلا بعد  احلكم ىلع الالحئة االعرتاضية اليت تقدَّ طَّ

هل أو تؤكده حسب ما يظهر لدلائرة، فإذا أكَّ انلظر يف احلكم، أو تح   دَ ي  ع  ذلك أن تح  ت حكمها دَ عدِّ
ومجيع األوراق إىل   رفعته ملحكمة االستئناف مع صورة ضبط القضية ومذكرة االعرتاض 

 
انلص ىلع لزوم اتلوقيع جاء يف الفقرة األوىل من املادة اثلامنة واثلمانني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، ( 1)

ّلستئناف حمل  ولكن حل ت ّلحئة اواتلوقيع ىلع لك ورقة من أوراقها جاء يف الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة، 
، ولم تنصَّ الحئة الالحئة اتلنفيذية نلظام املرافعات كما نصت عليه املادة الرابعة واثلالثون من ّلحئة اّلستئناف

 االستئناف ىلع اشرتاط توقيع املعرَت ض ىلع لك ورقة.
 الفقرة )د( من الفقرة األوىل من املادة اثلانية من الحئة االستئناف. ( 2)
 اثلة من املادة اثلانية من الحئة االستئناف.الفقرة اثل ( 3)

 الفقرة اثلانية من املادة اثلانية من الحئة االستئناف.( 4)
 الفقرة السادسة من املادة اثلانية من الحئة االستئناف.( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
142 

 .(1)حمكمة االستئناف

 ا : أن جتد ادلائرة يف الالحئة ما يؤثر ىلع ما حكمت به:ثاني •
ر ىلع ما حكمت به فلها الرجوع عن حكمها،  ت ادلائرة يف الالحئة االعرتاضية ما يؤثِّ دَ جَ إذا وَ 

وهلا تعديله، وهلا كذلك: حتديد موعد إلاعدة فتح باب املرافعة وسماع ما دلى اخلصوم مما  
ل للخصوم. ،(2)ترى أن هل أثراً ىلع احلكم  َعدَّ  (3) ويف حال تعديل احلكم فيبلَّغ احلكم المح

ح ض  ال يَ تعديل احلكم  و - يف رساتله أليب موىس األشعري   - -القايض شيئاً، وكما قال عمر    ري 
-  يت فيه لرح   َت ع  فيه ايلوم فراجَ   قضيَت   : "وال يمنعنَّك قضاء د  اجع  رَ أن تح   كَ د  ش  فيه رأيك فهح

 .(4) من اتلمادي يف ابلاطل" خري   ، ومراجعة احلقِّ يشء   هح لح ط  ب  ال يح  م  دي  قَ  فيه احلق، فإن احلقَّ 
 

 انلقض: املسألة اثلانية:  •
انلقض بأنه: "إظهار بطالن احلكم    -حفظه اهلل-عرَّف معايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني  

 . (5)القضايئ مىت اشتمل ىلع أحد األسباب املوجبة ذللك"
 

ن املعرتض من طلب انلقض:الفرع األول: أحوال  ▪  تمك 
جيوز للمحكوم عليه نظاماً اتلقدم بطلب انلقض أمام املحكمة العليا ىلع األحاكم  

 والقرارات اليت تصدرـها أو تؤيدـها حماكم االستئناف مىت اكن حمل االعرتاض ما ييل: 

 
 املادة اتلاسعة واثلمانون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 واثلمانون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ولواحئها اتلنفيذية.املادة اتلاسعة ( 2)

 املادة اتلاسعة واثلمانون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 3)

(، وينظر: 7/103(، واالستذاكر البن عبد الرب ) 20372(، والسنن الكربى للبيهيق ) 4471أخرجه ادلارقطين يف سننه )( 4)
 (.2/159مشهور )  إعالم املوقعني ت

 (.2/342)  -حفظه اهلل-الاكشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد ملعايل الشيخ عبد اهلل ابن خنني ( 5)
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 خمالفة أحاكم الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها.  -1

 صدور احلكم من حمكمة غري مشلكة تشكياًل سليماً طبقاً ملا نص عليه نظاماً. -2

 صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة.  -3

 (1)اخلطأ يف تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غري سليم. -4

 
ة   همَّ م يف املادة اخلامسة والتسعني من نظام املرافعات الرشعية ىلع حالة مح ونصَّ املنظِّ
وتدخل يف حكم بعض األحوال املذكورة بعايله وذلك إذا: وقع عمل القايض أو قضاؤه مع  
كونه ممنواعً من نظر ادلعوى وسماعها حسب األحوال املنصوص عليها يف املادة الرابعة  

ام املرافعات، ونص املادة: "يقع باطاًل عمل القايض أو قضاؤه يف األحوال والتسعني من نظ
املتقدمة يف املادة الرابعة والتسعني من ـهذا انلظام، ولو تمَّ باتفاق اخلصوم، وإن وقع ـهذا  
ابلطالن يف حكم مؤيَّد جاز للخصم أن يطلحب من املحكمة العليا نقض احلكم، وإاعدة 

ـهذه املادة معلَّقة بموجب تعميم معايل وزير العدل برقم وخرى"، نظر ادلعوى أمام دائرة أ
، وجمال إعماهلا ايلوم يف أحوال يسرية وفق ما جاء يف تعميم  ـه18/06/1437( يف 6219/ت/13)

معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء خبصوص تفعيل املرحلة اثلانية من مراحل االستئناف،  
 وسأشري إيله قريباً.

 
ولم تبارش املحاكم العليا اكمل اختصاصاتها املنصوص عليها يف املادة اثلاثلة 

 ييل:   إّل فيماوالتسعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية،  
 انلظر يف القضايا واألحاكم الصادرة يف:   -1

 القتل،  -أ

 القطع،  - ب

 الرجم،  - ت

 
 املادة اثلاثلة والتسعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
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 القصاص يف انلفس أو فيما دونها،  - ث

 ب وتمويله، األحاكم الصادرة يف جرائم اإلرها -ج 

 الصادرة من حماكم اّلستئناف يف القضايا اتلجارية والقرارات األحاكم -ح 
 وكذا املؤيدة منها، 

 (1) ه.. 1440/ 29/03تاريخ   بعدوذلك 
يص ما ورد يف ابلند )ثانيا ( من تعميم معايل    انلظر يف اّلعرتاضات بانلقض فيما  -2

ه، واذلي بدأ  03/12/1440/ت( يف 1298رئيس املجلس األىلع للقضاء برقم )
، وقد   ـهكما نص ىلع ذلك ابلند )رابعا ( من اتلعميم املذكور 01/01/1441تفعيله يف  

 (2) سبق ذكرها.
 

 الفرع اثلاين: مدة اّلعرتاض بانلقض: ▪
االعرتاض بطلب انلقض ثالثون يوماً تبدأ من إصدار احلكم من حمكمة االستئناف  مدة 

، فإذا لم يودع  (3)أو تأييده، وتكون مدة االعرتاض يف املسائل املستعجلة مخسة عرش يوماً 
 املعرتض اعرتاضه بانلقض خالل أحد ـهاتني= سقط حقه بطلب انلقض. 

 بانلقض:  الفرع اثلالث: ما يصل به اّلعرتاض   ▪
اليت أيدت  حيصل االعرتاض بانلقض بإيداع مذكرة االعرتاض دلى حمكمة االستئناف

خالل املدة املذكورة يف املادة الرابعة والتسعني بعد املئة من نظام   احلكم أو أصدرته

 
/ت( يف 1211ـه، وينظر: تعميم معايله رقم ) 19/02/1440/ت( يف 1170تعميم معايل رئيس املجلس األىلع للقضاء رقم )  ( 1)

 ـه.04/05/1440

 وما بعدـها. 142ص( 2)
املادة الرابعة والتسعون بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، والفقرة األوىل من املادة اخلامسة والتسعني بعد املئة ( 3)

 من نظام املرافعات الرشعية.
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   .املرافعات الرشعية 
 وجيب أن تشتمل املذكرة ىلع مجلة من األمور: 

 ، وعناوينهم. ابليانات املتعلقة بأسماء اخلصوم -1

 بيان احلكم املعرتض عليه ورقمه وتارخيه .  -2

 األسباب اليت بين عليها االعرتاض بانلقض.  -3

 (1) طلبات املعرتض بانلقض. -4

 صورة احلكم املعرَتَض عليه، وصورة من حكم حمكمة ادلرجة األوىل.  -5

 صورة من الوثيقة اليت تثبت صفة ممثِّل املعرت ض.  -6

 (2) االعرتاض.املستندات اليت تؤيد  -7
 

  

 
 الفقرة األوىل من املادة اخلامسة والتسعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية.( 1)

نصت ىلع ذلك الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة اخلامسة والتسعني بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية، املضافة ( 2)
مة من معايل وزير العدل برقم ) 07/09/1440( يف 5062بموجب القرار الوزاري رقم )  عمَّ ( يف 7778/ت/13 ـهالمح

 ـه.09/09/1440
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 اتلماس إاعدة انلظر.  املسألة اثلاثلة: •
)اتلماس إاعدة انلظر( وـهو: طلب   الطريق اثلالث من طرق االعرتاض ىلع األحاكم

يتقدم به أحد أطراف اخلصومة إلاعدة انلظر يف حكٍم اكتسب القطعية دلى املحكمة اليت  
 املئتني من نظام املرافعات الرشعية. اكتسب القطعية عندـها، وفقاً ألحوال نصت عليها املادة  

ل   دُّ عَ ملن يح  -كذلك-وـهذا احلق ثابت  احلكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخَّ
 (1) يف ادلعوى.

ن املعرتض من اتلماس إاعدة انلظر:  ▪  الفرع األول: أحوال تمك 
ن اخلصوم من   نصت املادة املئتني من نظام املرافعات الرشعية ىلع األحوال اليت تمكِّ

 وـهذا نصها: اتلماس إاعدة انلظر  
حيق ألي من اخلصوم أن يلتمس إاعدة انلظر يف األحاكم انلهائية يف األحوال "  -1

 اآلتية: 

شهادة   إذا اكن احلكم قد بين ىلع أوراق ظهر بعد احلكم تزويرـها أو بين ىلع  - أ
 قض من اجلهة املختصة بعد احلكم بأنها شهادة زور. 

إذا حصل امللتمس بعد احلكم ىلع أوراق قاطعة يف ادلعوى اكن قد تعذر عليه   -ب
 إبرازـها قبل احلكم. 

 إذا وقع من اخلصم غش من شأنه اتلأثري يف احلكم. -ج
 إذا قىض احلكم بيشء لم يطلبه اخلصوم أو قىض بأكرث مما طلبوه. -د
 إذا اكن منطوق احلكم يناقض بعضه بعضا. -ـه
 إذا صدر احلكم ىلع من لم يكن ممثال تمثيال صحيحا يف ادلعوى.  -ز
حيق ملن يعد احلكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل يف ادلعوى أن   -2

 ". يلتمس إاعدة انلظر يف األحاكم انلهائية

 
 الفقرة اثلانية من املادة املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
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 الفرع اثلاين: مدة اّلعرتاض باتلماس إاعدة انلظر: ▪
من هل حق  -تبدأ من تاريخ علم العرتاض باتلماس إاعدة انلظر: ثالثون يوماً، مدة ا
وقد فصلت املادة األوىل  ، بالسبب اذلي يمكنه من اتلقدم باتلماس إاعدة انلظر  - االتلماس

 بعد املئتني ذلك، وـهو ىلع ما يأيت:  
 :األوىل من املادةمن الفقرة أوّل : ما يص األحوال الواردة يف الفقرات )أ، ب، ج( 

نه منفتبدأ املدة فيه من تاريخ علم امللتمس   تقديم االتلماس.   بالسبب اذلي يمكِّ
 فإن قيل: كيف نعلم بأنه لم يعلم قبل ذلك؟ 

 : فالواب
 (1) ه يكتىف بإفادة امللتمس بتاريخ علمه بذلك، ما لم يثبت لدلائرة خالف ذلك.أن
 

 الفقرات: )د، ه، و، ز( من الفقرة األوىل من املادة:ثانيا : ما يص األحوال الواردة يف  
 تبدأ املدة يف ـهذه األحوال من تاريخ إبالغ احلكم.

 
 ( من املادة:اثلانيةثاثلا : ما يص الفقرة ) 

فتبدأ املدة االعرتاضية فيها من تاريخ العلم باحلكم، ويكتىف بتقرير امللتمس بتاريخ  
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة.علمه به كما نصت عليه 

وذلا فإن ىلع القايض ناظر االتلماس أن يسأل اخلصم ابتداء عن تاريخ علمه بالسبب  
 وينظر بعدـها يف املدة وـهل مضت أم ال.  -حبسب األحوال-أو احلكم 

 

 : ما يصل به اتلماس إاعدة انلظر:اثلالثالفرع  ▪
ملحكمة اليت أصدرت احلكم، وجيب  حيصل اتلماس إاعدة انلظر بصحيفة تودع دلى ا

 
 الالحئة اتلنفيذية األوىل للمادة األوىل بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
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 أن تشتمل الصحيفة ىلع ما ييل:
 احلكم امللتمس عليه إاعدة انلظر ورقمه وتارخيه. بيان  -1

 )1(أسباب االتلماس.  -2

 

 الفرع الرابع: من ينظر اتلماس إاعدة انلظر: ▪
 للحكم امللتَمس عليه حاتلان ينبين عليه حتديد من ينظر االتلماس: 

، يكون احلكم قد اكتسب القطعية بميض املدة دون تقديم اعرتاضاحلالة األوىل: أن  
ويف ـهذه احلالة تنظر ادلائرة مصدرة احلكم اتلماس إاعدة انلظر، وبكل حال فعليها أن  

دَّ قراراً بقبول االتلماس أو عدم قبوهل ، فإن لم تقبله فللملتمس االعرتاض ىلع عدم  (2) تحع 
 عرتاض. القبول وفقاً لإلجراءات املقررة لال 

 
 احلالة اثلانية: أن يكون احلكم مؤي دا  من حمكمة اّلستئناف أو من املحكمة العليا:  

إىل   -بعد قيدـها دلى ادلائرة مصدرة احلكم -ويف ـهذه احلالة تحرفع صحيفة االتلماس 
املحكمة اليت أيَّدت احلكم للنظر يف االتلماس، فإن قبلته فتنظر يف ادلعوى املحكمة اليت  

 (3) أصدرت احلكم.
 :تنبيهات

 : األول
القرار الصادر بشأن اتلماس إاعدة انلظر واحلكم الصادر يف موضوع ادلعوى بعد قبول 

، وال جيوز اتلماس  (4) االتلماس: جيوز االعرتاض عليه بأمرين فقط: االستئناف، وانلقض
 

 اثلانية بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.الفقرة األوىل من املادة ( 1)
 الفقرة األوىل من املادة اثلانية بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)
 الفقرة األوىل من املادة اثلانية بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 3)
 املادة اثلاثلة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 4)
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 (1) إاعدة انلظر عليه.
 : اثلاين

: أال يسبق نظر سبب  برشط، إاعدة انلظر إاعدة اتلقدم باتلماس جيوز ألي من اخلصوم 
، جاء يف الفقرة اثلانية من املادة الرابعة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية: االتلماس

"ألي من اخلصوم اتلماس إاعدة انلظر مرة أخرى ألسباب لم يسبق نظرـها مما ـهو منصوص  
 عليه يف املادة املئتني من ـهذا انلظام". 

 

 ما يرتتب ىلع اتلماس إاعدة انلظر:   الفرع اخلامس: ▪
، ومع ذلك جيوز للمحكمة  - حمل االتلماس-ال يرتتب ىلع رفع االتلماس وقف تنفيذ احلكم  

اليت تنظر االتلماس أن تأمر بوقف اتلنفيذ مىت طلب ذلك، واكن خيش ضر جسيم يتعذر  
 تداركه. 

املتقدم بإحضار ضمان أو كفيل اغرم  أن تلزم  -عندما تأمر بوقف اتلنفيذ - وللمحكمة 
 (2) ميلء، وهلا أن تأمر بما تراه كفياًل حبفظ حق املعرتض عليه.

 
  

 
 الفقرة األوىل من املادة الرابعة بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 1)
 الفقرة اثلانية من املادة اثلانية بعد املئتني من نظام املرافعات الرشعية.( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
150 

 :  وختاما  
بما   أمحد اهلل اجلليل بمنِّه وكرمه أن يسَّ يل إتمام ـهذا العمل، وأسأهل جل وعال أن ينفع فإين

حاكم املتخصصة  أدعو أصحاب الفضيلة القضاة يف شىت امل  ، وإينحررت اكتبه وقارئه
من املالزمني القضائيني واملحامني املتدربني، يوقفهم ىلع    بإعداد مدَخٍل مناسب للمبتدئني

 ما حيتاجون إيله، تدرجياً وتسهياًل هلم. 
 

 ـهذا وصيل امهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني. 
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 6 ............................................ املبحث األول: أثناء نظر ادلعوى: ❖

 6 ............................................................. املطلب األول: املسائل األويلة:•

 6 ................................................ ادلعوى. رشوط  من اتلثبت األوىل: املسألة•

 7 ............................................................. الفرع األول: رشط الصفة:▪

 8 ................................................................................................: رشوط الواكلة:•

 12 ......................................................... الفرع اثلاين: رشط املصلحة:▪

 13 ........................................................ الفرع اثلالث: حترير ادلعوى:▪

 15 .......................................................................................الفرع الرابع: احللول:▪

 15 ......................................الفرع اخلامس: انفاكك ادلعوى عما يكذبها:▪

 16 ..................................................................... االختصاص. من اتلثبت اثلانية: املسألة
 16 ..................................................... الفرع األول: االختصاص ادلويل:▪

 16 ..................................................... احلالة األوىل: أن يكون املدىع عليه سعودياً:
 17 ............................................. احلالة اثلانية: أن يكون املدىع عليه غري سعودي:

 20 .................................................... الفرع اثلاين: االختصاص الواليئ:▪

 20 ......................... القسم األول: حماكم ديوان املظالم )املحاكم اإلدارية(:•

 21 ................................................. القسم اثلاين: اللجان شبه القضائية:•

 24 ................................................ القسم اثلالث: حماكم القضاء العام:•

 26 ...................................................الفرع اثلالث: االختصاص انلويع.▪

o:26 ................................................................... أواًل: حماكم األحوال الشخصية 
o:28 ...............................................................................   ثانياً: املحاكم العمايلة 
o:29 ...............................................................................  ثاثلاً: املحاكم اتلجارية 
o35..................................................................................: :رابعاً: حماكم اتلنفيذ 
o40 .............................................................................. ساً: املحاكم اجلزائية:خام 
o:41 ................................................................................  سادساً: املحاكم العامة 
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 46 .................................. اإلجراء العميل عند انلظر يف االختصاص انلويع:•

 46 ..................................................... األول: االختصاص انلويع العام:•

 46 .......................................... اثلاين: االختصاص انلويع داخل املحكمة:•

 50 ..................................................... الفرع الرابع: االختصاص املاكين.▪

 51 ........................................................ أواًل: املحكمة املختصة ماكناً:•

 51 ................................................ ثانياً: تعدد ماكن إقامة املدىع عليهم:•

ستَث نَيَات االختصاص املاكين:•  52 ................................................. ثاثلاً: مح

:54 .....................................................................................................: تنبيهات 

 56 ..................................................................... املطلب اثلاين: اتلبليغ.•

 56 ............................................................... اتلبليغ.  ماكن األوىل: املسألة•

 56 ............................................................. اتلبليغ: وسائل اثلانية: املسألة•

 57 ............................................................... اتلبليغ.  وقت اثلاثلة: املسألة•

حُّ  من الرابعة: املسألة•  58 ..................................................... اتلبليغ. منه يَص 

 59 ..................................................... آلثاره. املنتج اتلبليغ اخلامسة: املسألة•

 59 ......................................... احلالة األوىل: اتلبليغ لشخص املدىع عليه:▪

 60 .................................... احلالة اثلانية: اتلبليغ لغري شخص املدىع عليه:▪

 60 .................................................. احلالة اثلاثلة: تبليغ من ال يعرف هل ماكن إقامة:
 61 .......................................................... متفرقة. مسائل السادسة: املسألة•

 62 ............................................................................................: شطب ادلعوى:-3
 64 .................................................................... املطلب اثلالث: الواب.•

 67 ..................................................................... املطلب الرابع: ادلفوع.•

 67.............................................................. املؤقتة. ادلفوع  ألوىل:ا املسألة•

 68 ........................................................... املطلقة. ادلفوع اثلانية: املسألة•
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 69 ......................................................... العارضة: الطلبات اثلاثلة: املسألة•

 69 ............................................................ الطلبات العارضة للمديع:•

 70 ..................................................... الطلبات العارضة للمدىع عليه:•

 72 ....................................................... طلب اخلامس: تكييف ادلعوى.امل•

 74 ........................................................ املطلب السادس: امللك ف باإلثبات.•

 76 ............................................................ املطلب السابع: وسائل اإلثبات.•

 76 ............................................................................اإلثبات. يف العامة الرشوط  تمهيد:
 80 . .........................................................................................: اإلقرار األوىل: املسألة•

 80 .....................................................................................: رشوط صحة اإلقرار:•

 81.................................................................................................: أنواع اإلقرار:•

 83 ..........................................................................................: ايلمني اثلانية: املسألة•

 83 ........................................................... الفرع األول: أنواع ايلمني.▪

 83 ............................................................. األصلية: ايلمني األول: انلوع•

 85 ............................................................... املكملة: ايلمني اثلاين: وعانل•

 85 ............................................................ االستظهار: يمني اثلالث: انلوع•

 86 .......................................................... الفرع اثلاين: صيغة ايلمني.▪

 86 .................................................. الفرع اثلالث: صفة عرض ايلمني.▪

 87 ...................................................... الفرع الرابع: ماكن أداء ايلمني.▪

َهت عليه.▪  88 .............................. الفرع اخلامس: َعر ضح ايلمني ىلع من وحجِّ

 90 .......................... الفرع السادس: ال تكون ايلمني إال يف مواجهة طابلها:▪

 91 ..........................................................................................: املعاينة اثلاثلة: املسألة•

 93 .................................................................... الشهادة. الرابعة: املسألة•

 93 ............................................................................................: تعريف الشهادة.▪

 93 ......................................................... الفرع األول: رشوط الشاـهد.▪

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف حماكم القضاء العاماملدخل إىل إجراءات اتلقايض
154 

 95 .......................................................... الفرع اثلاين: موانع الشهادة.▪

 96 ........................................................ الفرع اثلالث: نصاب الشهادة.▪

 96 ....................................... املرتبة األوىل: ما ال يقبل فيه إال أربعة شهود:•

 96 ....................................... املرتبة اثلانية: ما ال يقبل فيه إال ثالثة شهود:•

 97 ............................. املرتبة اثلاثلة: ما ال يقبل فيه إال شهادة رجلني فأكرث:•

 97 ............................................ املرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد:•

املرتبة اخلامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلني أو رجٍل وامرأتني، ورجل واحد أو •
 97 .................................................................. امرأتني مع يمني املشهود هل:

 97 ............................... الفرع الرابع: اإلجراءات انلظامية املتعلقة بالشهادة.▪

 97 ........................................................... الشهادة. سماع قبول رشط  أواًل:•

 98 . ..............................................................................................الشاـهد أحوال ثانياً:•

 98 .............................. شاـهده. إلحضار باإلثبات امللكَّف يعطاـها اليت املهلة ثاثلاً:•

 99 ........................................................... القايض. دلى الشهادة أداء رابعاً:•

 102 .........................................................................................: الشهادة ضبط خامساً:•

 102 ............................... عليه: املشهود مواجهة يف يكون الشهادة سماع سادساً:•

 103 ................................................. عليه. املشهود ىلع الشهادة عرض سابعاً:•

 104 ................................................................... اخلربة. اخلامسة: املسألة•

 105 .......................................................... الفرع األول: أحوال اخلبري.▪

 105 ........................................................... احلالة األوىل: أن يكون تابعاً للمحكمة:
 105 ...................................احلالة اثلانية: أن يكون تابعاً إلحدى اجلهات احلكومية:

:ً الَّ تَق  س   105 ............................................................ احلالة اثلاثلة: أن يكون اخلبري مح
 106 ...................................................... الفرع اثلاين: طلب رأي اخلبري.▪

 106 ......................................................... الفرع اثلالث: اختيار اخلبري.▪

 106 .................................................. لفرع الرابع: طلب اخلبري اإلعفاء.ا▪
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 107 .................................................... الفرع اخلامس: إجراءات اخلربة.▪

 107 .............................. اطالع اخلبري ىلع األوراق املودعة يف ملف ادلعوى:▪

 107 ......................................................... الفرع السادس: أجرة اخلبري.▪

 108 .................................................... الفرع السابع: مسئويلات اخلبري.▪

 108 ..............................................................................................................املدة:•

 108 ................................................................................................املوعد املحدد:•

 109 .......................................................................................غياب أحد اخلصوم:•

 109 ............................................... ما يلزم اخلبري بعد الفراغ من مهمته:•

 109 ....................................................... الفرع اثلامن: استداعء اخلبري.▪

 110 ............................................................ ....الفرع اتلاسع: رد اخلبري▪

 110 ................................................................. الكتابة. السادسة: املسألة•

 110 .......................................... الفرع األول: أنواع األوراق حمل اإلثبات.▪

 111 .......................................................... انلوع اثلاين: الورقة العادية:▪

 111 .............................. الفرع اثلاين: الوصول لألوراق الرسمية حمل اإلثبات.▪

 112 ......................................... الفرع اثلالث: الطعون ىلع الورقة الرسمية.▪

 113 ........................................... الفرع الرابع: الطعون ىلع الورقة العادية.▪

 114 .................................................................. القرائن. السابعة: املسألة•

 116 ....................................................... ب اثلامن: عوارض اخلصومة.املطل•

 116 .......................................................... إجرائية. عوارض األوىل: املسألة•

 116 ........................................................ الفرع األول: وقف اخلصومة.▪

 117 ...................................................... الفرع اثلاين: انقطاع اخلصومة.▪

 118 ........................................................ الفرع اثلالث: ترك اخلصومة.▪

 118 ....................................................... موضوعية. عوارض اثلانية: املسألة•

 120........................................................ املطلب اتلاسع: القضاء املستعجل.•
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 120 ................................. املستعجل. القضاء يف ادلاخلة ادلاعوى  األوىل: املسألة•

 121 ...................................... املستعجلة. القضايا أـهم إىل إشارة اثلانية: املسألة•

 121 ........................................................ الفرع األول: املنع من السفر:▪

 122 .................................... الفرع اثلاين: منع اتلعرض للحيازة واسرتدادـها:▪

 122 ................................................ املطلب العارش: رد القضاة وما يتعلق به.•

 125 .................................................................. املبحث اثلاين: احلكم.❖

 125 .................................................................. ول: التسبيب.املطلب األ •

 127 ......................................................... املطلب اثلاين: احلكم وصياغته.•

 127 ................................................ املطلب اثلالث: اإلفهام بطرق اّلعرتاض.•

 128 ........................................ املطلب الرابع: ما يكتسب به احلكم القطعية.•

 128 ........................................................... املطلب اخلامس: تنظيم الصك.•

 130 ............................................. طلب السادس: تصحيح احلكم وتفسريه.امل•

 132 ...................................... املطلب السابع: رفض تفسري احلكم أو تصحيحه.•

 133 .......................................................... املطلب اثلامن: طرق اّلعرتاض.•

 133 ............................................................... االستئناف: األوىل: ملسألةا•

 133 .................................................... الفرع األول: االستئناف تدقيقاً.▪

 134.................................................... الفرع اثلاين: االستئناف مرافعة.▪

 135 .................................................... انلوع األول: ادلاعوى احلقوقية:•

 136 ........................................... انلوع اثلاين: داعوى األحوال الشخصية:•

 137 .................................................... انلوع اثلالث: ادلاعوى العمايلة:•

 137 ..................................................... انلوع الرابع: ادلاعوى اجلزائية:•

 138 ................................................................................................. تنبيهات اعمة:
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 139 .................... الفرع اثلالث: مدة االعرتاض باالستئناف مرافعة أو تدقيقاً.▪

لح به ▪  140 ................................. االعرتاض باالستئناف.الفرع الرابع: ما حَي صح

 141 ....... الفرع اخلامس: اطالع ادلائرة مصدرة احلكم ىلع الالحئة االعرتاضية.▪

 141 ........................ أواًل: أال جتد ادلائرة يف الالحئة ما يؤثر ىلع ما حكمت به:•

 142 ........................ ثانياً: أن جتد ادلائرة يف الالحئة ما يؤثر ىلع ما حكمت به:•

 142 .................................................................. ..انلقض: اثلانية: املسألة•

ن املعرتض من طلب انلقض:▪  142 .......................... الفرع األول: أحوال تمكِّ

 144 .............................................. الفرع اثلاين: مدة االعرتاض بانلقض:▪

 144 ................................... الفرع اثلالث: ما حيصل به االعرتاض بانلقض:▪

 146 ..................................................... انلظر. إاعدة اتلماس اثلاثلة: املسألة•

ن املعرتض من اتلماس إاعدة انلظر:▪  146 ................. الفرع األول: أحوال تمكِّ

 147................................ الفرع اثلاين: مدة االعرتاض باتلماس إاعدة انلظر:▪

 147................................... الفرع اثلالث: ما حيصل به اتلماس إاعدة انلظر:▪

 148 ....................................... الفرع الرابع: من ينظر اتلماس إاعدة انلظر:▪

 149 ................................ الفرع اخلامس: ما يرتتب ىلع اتلماس إاعدة انلظر:▪
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