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ترك اخل�شومة؛ طرقه، وحكمه 
بعد اإبداء املّدعى عليه دفوعه، واآثاره

ملعايل ال�شيخ
عبداهلل بن حممد بن �شعد اآل خنني

ع�ضو هيئة كبار العلماء، وع�ضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى
القا�ضي مبحكمة التمييز بالريا�ض �ضابقاً

احلمد هلل وحده، وال�ضالة وال�ضالم على نبّينا حممد وعلى اآله و�ضحبه، اأما بعد:
فهذا �ضرح للماّدتني )الثامنة والثمانني، والتا�ضعة والثمانني( من نظام املرافعات ال�ضرعية.

ونتناول يف هذا ال�ضرح: ترك اخل�ضومة؛ طرقه، وحكمه بعد اإبداء املّدعى عليه دفوعه، واآثاره.
طرق ترك اخل�شومة، وحكم ترك املدعي اإياها بعد اإبداء املدعى عليه دفوعه:

ها: لقد عاجلت املاّدة الثامنة والثمانون طرق ترك اخل�ضومة، وحكم ترك املدعي اإياها بعد اإبداء املدعى عليه دفوعه، ون�ضّ
»يجوز للُمّدِعي ترك اخل�ضومة بتبليغ ُيَوّجُهُه خل�ضمه، اأو تقرير منه لدى الكاتب املُْخَت�ّض باملحكمة، اأو بيان �ضريح يف 
مذكرة ُمَوّقٍع عليها منه، اأو من وكيله، مع اإطالع خ�ضمه عليها، اأو باإبداء الطلب �ضفويًّا يف اجلل�ضة واإثباته يف �ضبطها، وال َيِتّم 

الرتك بعد اإبداء املُّدَعى عليه دفوعه اإال مبوافقة املحكمة«.
املراد برتك اخل�شومة هنا:

به  املطالبة  له  يجوز  بحيث  فيه  املتنازع  للَحّق  اإ�سقاٍط  دون  املحكمة  اأم��ام  نظرها  القائم  الدعوى  عن  ِعي  املُدَّ تنازل  هو 
م�ضتقباًل يف اأّي وقٍت.

وهذا التعريف مما جاء يف الفقرة الأولى من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة.
ول ي�سرتط لرتك اخل�سومة هذا اللفظ، بل كّل ما دّل عليه واأفاد معناه �سريحاً اأو ظاهراً، فاإن كانت دللة اللفظ على 
اأو �ضطبها طبقاً  القا�ضي يف نظر الدعوى  اأو �ضعيفًة مل يعمل بها وا�ضتمّر  الت�ضاوي  ترك اخل�ضومة حمتملة الداللة على 

لالإجراءات املقّررة نظاماً.
ِعي ترك اخل�سومة التي اأََقاَمَها َو�َساَر فيها، كما تبّي طرق ترك اخل�سومة، وحكم ترك  ة اأَنَّه يجوز للُمدَّ وتبّي هذه املَادَّ

ح طرق ترك املدعي اإياها بعد اإبداء املدعى عليه دفوعه، ونو�ضّ
اخل�ضومة، وترك اخل�ضومة بعد اإبداء املدعى عليه دفوعه، وذلك فيما يلي من عناوين:

طرق ترك اخل�شومة:
تبنّي هذه املادة طرق ترك اخل�ضومة، وهي:

ِعي اإلى خ�سمه يبيَّ فيه تركه للخ�سومة ويعطى للمحكمة ن�سخة منه. 1� تبليٌغ يوّجهه املُدَّ
ِعي لدى الكاتب املُْخَت�ّص � وهو الكاتب يف مكتب املواعيد � باملحكمة يبّي فيه تركه للخ�سومة. 2� تقرير من املُدَّ

الثالثة من  الفقرة  ـ كما يف  املدعي اخل�ضومَة عن طريق املح�ضرين      املدعى عليه برتك  اإبــالغ  املذكور  الكاتب  وعلى 
الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة �، وَبْعُث ن�سخٍة منها اإلى قا�سي الدعوى.

عاً عليها منه اأو من وكيله امل�سّرح له يف وكالته برتك  ِعي لقا�سي الدعوى تكون ُمَوقَّ ُم من املُدَّ 3� بيان �سريح يف مذكرة ُتَقدَّ
اخل�ضومة ـ كما يف املادة التا�ضعة واالأربعني ـ مع وجوب اّطالع خ�ضمه عليها.

4ـ اإبداء طلب ترك اخل�ضومة �ضفويًّا يف اجلل�ضة، وتدوينه يف �ضبطها، وتوقيعه عليه.
ويف كل االأحــوال الــواردة يف الفقرات ال�ضابقة ال يتّم ترك اخل�ضومة اإال بعد اإ�ضعار املحكمة واإبــالغ املدعى عليه ـ كما يف 

الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة �.
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كما يجب اأن يدّون طلب املدعي برتك اخل�سومة يف دفرت �سبط الق�سيَّة ويقّرر القا�سي اأن املدعي قد ترك اخل�سومة ثم 
ُتعاد املعاملة للجهة الواردة منها � كما يف الفقرة اخلام�سة من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة �.

حكم ترك املدعي اخل�شومَة بعد اإبداء املدعى عليه دفوعه:
َعى عليه دفوعه اإل مبوافقة املحكمة )قا�سي الدعوى(؛  ِعي اخل�سومَة بعد اإبداء املُدَّ ة اأَنَّه ل َيِتّم ترك املُدَّ تبّي هذه املَادَّ
وذلك لتعّلق حق املدعى عليه بهذه الدعوى اإما لوجود طلٍب له فيها، اأو حّقه يف خال�ضه من هذه اخل�ضومة التي يالحقه 
بها املدعي، ويظهر من هذه املادة اأن املحكمة يف �ضبيل رف�ض طلب ترك اخل�ضومة ت�ضتاأن�ض مبطالبة املدعى عليه موا�ضلة 

الدعوى وعدم تركها.
َعى عليه، اأو اأجاب عليه بجواب له  ِعي لي�ص له ترك دعواه اإذا توّجه احَلّق للُمدَّ ر عند بع�ص اأهل العلم: اأَنَّ املُدَّ ومن املَُقرَّ

ا له اإال مبوافقة املدعى عليه)1(. طلب يدعي به حقًّ
وهو اأمر له قّوٌة، وينطبق على ترك اخل�سومة.

رات ـ  ومتى تقرر عدم موافقة املحكمة على ترك املدعي اخل�ضومة ـ الأن املدعى عليه قد اأبدى دفوعه اأو لغريها من املربِّ
فاإِّن املحكمة ت�ضري يف الدعوى حتى احلكم فيها.

موانع طلب املدعى عليه موا�شلة ال�شري يف اخل�شومة التي تركها املدعي:
اإذا اأبدى املدعى عليه اأّي دفٍع من �ضاأنه منع املحكمة من ال�ضري يف الدعوى واحلكم يف مو�ضوعهاـ  فاإن ذلك مينعه من طلب 
ال�ضري يف اخل�ضومة اإذا قّرر املدعي تركها ما مل يكن املدعى عليه قد عدل عن هذه الدفوع قبل تقرير املدعي ترك اخل�ضومة، 

ومن الدفوع التي متنع املدعى عليه بعد اإبدائها من طلب موا�ضلة ال�ضري يف اخل�ضومة متى تركها املدعي ما يلي:
1ـ الدفع بعدم اخت�ضا�ض القا�ضي بنظرها.

2ـ الدفع باالإحالة اإلى حمكمة اأخرى.
3ـ الدفع ببطالن �ضحيفة الدعوى.

وغري ذلك مما يدخل يف ال�سابط ال�سالف ذكره.
تعدد املّدعني وترك بع�شهم اخل�شومَة:

اإذا تعدد املدعون وكانت الدعوى مما ميكن جتزئتها يف مو�سوعها جاز لبع�سهم تركها وتظل قائمًة يف حّق الباقي، وكذا 
اإذا تعدد املدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بع�سهم اإذا كانت التجزئة ممكنة � كما يف الفقرة الرابعة من الالئحة التنفيذيَّة 
عوى قابلًة للتجزئة يف مو�سوعها جاز لبع�سهم تركها وتظل قائمة يف حق  َد املدعون وكانت الدَّ ها: »اإذا َتَعدَّ لهذه املادة، ون�سّ

عوى قابلة للتجزئة« �. ِعي تركها عن بع�سهم اإذا كانت الدَّ َعى عليهم جاز للُمدَّ َد املُدَّ الباقي، وكذا اإذا َتَعدَّ
اآثار ترك اخل�شومة:

ها:»يرتتب على الرتك اإلغاُء جميع اإجراءات اخل�ضومة  لقد عاجلت املاّدة التا�ضعة والثمانون اآثار ترك اخل�ضومة، ون�ضّ
�ّض ذلك الرتُك احلّق املُّدَعى به«. مبا يف ذلك �ضحيفة الدعوى، ولكن ال مَيَ

ولرتك اخل�سومة اأثٌر على اخل�سمي وعلى الداخل، نو�سحهما يف عنواني متتاليي.
اأثر ترك اخل�شومة على اخل�شمني:

هذه املَادَّة تبّي اأثر ترك اخل�سومة على اخل�سمي، واأَنَّه اإلغاء جميع الإجراءات املتعلقة باخل�سومة مبا يف ذلك �سحيفة 
الدعوى، واملواعيد وما يف حكمها.

اخل�سمي  اأح��د  ا�ستاأنف  ومتى  �سحيحاً،  يبقى  فاإِنَّه  ونحوها  ال�سهود  و�سهادة  اخل�سوم  اأق��وال  مثل  �سحيحاً  َتَّ  ما  اأم��ا 
الدعوى َوَجَب العتداد بها � كما يف الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذيَّة لهذه املادة �، ومتى اأُثريت الدعوى بعد تركها فتحال 

ام يف اأ�شول الأق�شية ومناهج الأحكام 51/1، الطريقة املر�شيَّة يف الإجراءات ال�شرعيَّة  )1( تب�شرة احُلكَّ
ة  الأخيار 156/4، نظريَّ �شّيد  اأحاديث  الأخبار من  �شرح منتقى  الأوطار  نيل  املالكيَّة 40،  على مذهب 
الفقهيَّة  املو�شوعة   ،251/2 والتجاريَّة  املدنيَّة  املرافعات  وقانون  الإ�شالميَّة  ال�شريعة  بني  الدعوى 

الكويتيَّة 146/1، 319/20.
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اإلى ناظرها الأول اإذا كان موجوداً يف املحكمة واإل اإلى َخلَِفه وُت�سب له اإحالًة � كما يف الفقرة الأولى من الالئحة التنفيذيَّة 
لهذه املادة ـ.

اأثر ترك اخل�شومة على الداخل:
ِعي ل يجري اأثره اإذا كان ثمَّ متدخل اأ�سلي يف الدعوى يطالِب ترك اخل�سومة من ِقَبِل املُدَّ
َعى عليه. ِعياً، ومنازُعه من طريف الدعوى اأو اأحدهما ُمدَّ بَحّق له على ا�ستقالل، فيكون ُمدَّ

وعليه، فلو تركها املدعي فللداخل االأ�ضلي يف الدعوى طلب موا�ضلتها، وعلى املحكمة اال�ضتجابة لذلك، وعليه فال يتّم 
ترك اخل�سومة اإل يف حّق تاركها، اأما الداخل فحّقه قائٌم، وعلى القا�سي اأن ي�ستمّر يف نظر دعواه بناًء على طلبه.

ترك الدعوى، واأثره:
املراد به: تخّلف املدعي عن موا�سلة ال�سري يف الدعوى بعد البدء فيها بغياٍب ونحوه.

واأثره: �ضطبها، وهو رفع قيد الدعوى من اجلل�ضات وعدم عر�ضها يف اجلل�ضات املقبلة، وللمدعي اأن يطلب اال�ضتمرار فيها 
بعد ذلك وفقاً لالإجراءات املّتبعة.

اأحوال ترك الدعوى:
يعّد املدعي تاركاً للدعوى يف حالني:

احلال الأولى: غياب املدعي عن جل�شٍة من جل�شات املحكمة:
فاإذا ُحّدد للمدعي جل�سة للخ�سومة ثم غاب عنها اأو عن غريها من اجلل�سات املقبلة من غري عذٍر تقبله املحكمة ُعدَّ تاركاً 

لدعواه، ويجري �ضطبها وفقاً لالإجراءات املّتبعة.
احلال الثانية: عدم موا�شلة املدعي دعواه بعد وقفها:

يجوز للمحكمة وقف ال�سري يف الدعوى بناًء على اتفاق اخل�سوم مّدة ل تزيد على �سّتة اأ�سهر،
واإذا مل يعاِود اخل�ضوم ال�ضري فيها يف الع�ضرة االأيام التالية لنهاية االأجل ُعّد املدعي تاركاً لدعواه فت�ضطب وفقاً للمادة 

الثانية والثماني والفقرة ال�سابعة من لئحتها التنفيذيَّة.
الفرق بني ترك الدعوى، ووقف اخل�شومة، وانقطاعها، وتركها:

ِعي عن موا�سلتها بعد رفعها لغياب ونحوه، وجزاوؤه ال�سطب. ترك الدعوى: هو تخلف املُدَّ
و�ضطب الدعوى: هو رفع قيد الدعوى من اجلل�ضات وعدم عر�ضها يف اجلل�ضات املقبلة �ضواء اأكان ذلك قبل �ضبطها اأم 

بعده.
ِعي عن احل�سور يف اأّي جل�سٍة من اجلل�سات � كما بّينت ذلك املَادَّة الثالثة واخلم�سون �، اأو عدم تريكها  و�سببه: تخّلف املُدَّ

ة الثَّاِنية والثماني �. بعد وقفها � كما يف املَادَّ
رْي يف الدعوى بناًء على طلب اخل�سوم اأو بقراٍر من املحكمة اإلى اأمٍد اأو بدونه ل�سبٍب  ووقف اخل�سومة: هو تاأجيل ال�سَّ

يقت�ضي ذلك.
رْي فيها وُبِنَي على اإجراءاتها ال�سابقة. ومتى زال املوجب ا�سُتوؤِنف ال�سَّ

ر يقت�سي ذلك حتى ا�ستيفاء ما يلزم له ول  وانقطاع اخل�سومة: هو توّقف تلقائّي موؤقت ل�َسرْي الدعوى وجوباً ب�سبٍب ُمَقرَّ
اختيار للقا�ضي وال للخ�ضم يف تقديره.

مثاله: انقطاع الدعوى ب�ضبب وفاة اأحد اخل�ضوم.
رْي فيها ويبني على اإجراءاتها ال�سابقة بعد تهيئتها لذلك وتريك اأحد اخل�سوم لها. وي�ستاأنف ال�سَّ

ِعي عن الدعوى القائم نظرها اأمام املحك�مة دون اإ�سقاط احَلّق املتنازع فيه بحيث يجوز له  وترك اخل�سومة: تنازل املُدَّ
املطالبة به م�ستقباًل يف اأّي وقٍت، وذلك كما يف الفقرة الأولى من الالئحة التنفيذيَّة للمادة الثامنة والثماني.

ْت عدا الأدلة وما يف حكمها. واآثاره: اإلغاء جميع الإجراءات التي َتَّ
ولتارك اخل�سومة ا�ستئنافها من جديد كاأَنَّها خ�سومة ُمْبَتداأة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل على نبّينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

 


