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In the name of Allah,
the Most Gracious, the Most Merciful
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ي�ضتطلع هذا البحث الفروق بني امل�ضطلحات املت�ضابهة �ضورة، واملختلفة حكمًا يف نظام 
همية البحث يف علم الفروق  همية هذا البحث من اأ املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي، وتنبع  اأ
يبني  فيه  والبحث  دقها نظرًا وفكرًا،  واأ جلها قدرًا،  واأ نفعًا،  العلوم  عظم  اأ يعد من  الذي 
املت�ضابهة.  امل�ضائل  بني  التمييز  وت�ضاعد على  الذهن،  وت�ضحذ  الفهم،  تقوي  ملكة علمية 
وقد ا�ضتمل هذا البحث على مقدمة وع�ضرة مباحث وخامتة وقائمة بامل�ضادر واملراجع، 
ول ذكرت الفرق بني الطلب والدفع يف الدعوى، ويف املبحث الثاين و�ضحت  ففي املبحث الأ
الطلب  بني  للفرق  تعر�ضت  الثالث  املبحث  ويف  وال�ضورية،  الكيدية  الدعوى  بني  الفرق 
�ضلي والطلب العار�ض، ويف املبحث الرابع بّينت الفرق بني الدعوى واخل�ضومة، ويف  الأ
املبحث اخلام�ض ناق�ضت الفرق بني ترك الدعوى وترك اخل�ضومة، ويف املبحث ال�ضاد�ض 
در�ضت الفرق بني وقف اخل�ضومة وانقطاعها، ويف املبحث ال�ضابع بحثت الفرق بني منع 
القا�ضي من نظر الدعوى وبني رده عن نظرها، ويف املبحث الثامن و�ضحت الفرق بني 
الورقة  بني  الفرق  بّينت  التا�ضع  املبحث  ويف  الق�ضائي،  غري  قرار  والإ الق�ضائي  قرار  الإ
حكام)ال�ضتئناف(  الأ بني متييز  الفرق  ناق�ضت  العا�ضر  املبحث  ويف  والعادية،  الر�ضمية 
ثم  البحث،  نتائج  هم  اأ فيها  ذكرت  بخامتة  البحث  ختمت  ثم  النظر،  عادة  اإ والتما�ض 

و�ضعت قائمة مب�ضادر ومراجع البحث.

مستخلص البحث
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Abstract: 
This research explores the differences between the terms that are 

similar in appearance but different in judgment in the Saudi Shari’a 
Law Pleadings System. This research stems its importance from the 
importance of the research in the science of juristic nuances which is one 
of the most beneficial sciences that incites reflection and thinking. For 
this reason, studying juristic nuances raises the scientific aptitude that 
strengthens understanding, sharpens the mind, and helps distinguish 
between comparable issues. This study consists of an introduction, ten 
objects of research, a conclusion, and a list of references and resources. 
In the first object of research I mentioned the difference between the 
legal request and the defense in the claim. In the second object of 
research, I explained the difference between the vexatious litigation and 
the faint action. In the third object of research I tackled the difference 
between the original demand and the casual demand. In the fourth 
object of research I clarified the difference between the claim and the 
dispute. In the fifth object of research I discussed the difference between 
abandoning the claim and abandoning the dispute. In the sixth object 
of research I studied the difference between stopping the dispute 
and interrupting it. In the seventh object of research I examined the 
difference between preventing the judge from hearing the case and his 
dismissal from hearing the case. In the eighth object of research I shed 
light on the difference between judicial recognition and non-judicial 
recognition. In the ninth object of research I showed the difference 
between the official paper and the normal paper. In the tenth object 
of research discussed the difference between the cassation judgments 
(appealing) and seeking reconsideration. Finally, I finished the research 
with a conclusion in which I mentioned the main results of the research, 
along with a list of and resources.

Differences in Saudi Shari’a Law Pleadings System:  A Comparative 
Study in the Light of Jurisprudence and the Judicial System
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َمـة الُمـَقـدِّ

نف�ضنا  اأ �ضرور  من  باهلل  ونعوذ   ، ون�ضتغفره   ، ون�ضتعينه   ، نحمده   ، هلل  احلمد  ن  اإ
ن ل  �ضهد اأ عمالنا ، من يهد اهلل فال م�ضل له ، ومن ي�ضلل فال هادي له ، واأ و�ضيئات اأ

ن حممدًا عبده ور�ضوله .  �ضهد اأ ل اهلل وحده ل �ضريك له ، واأ له اإ اإ

ية 71-70(. حزاب اآ )�ضورة الأ
ما بعد :  اأ

دقها نظرًا وفكرًا؛ حيث  جلها قدرًا، واأ عظم العلوم نفعًا، واأ ن علم الفروق من اأ فاإ
�ضله ، ويعطى  يدرك بالفروق وجوه التفاق والختالف بني امل�ضائل، فيلحق كل فرع باأ
ق بني خمتلفها ؛ مما يبني ملكة علمية  تلفها، ويفرَّ النظري حكم نظريه، فيجمع بني موؤ

تقوي الفهم ، وت�ضحذ الذهن، وت�ضاعد على التمييز بني امل�ضائل املت�ضابهة.
عظم  �ضحاب الفرقان، فاأ رباب الب�ضائر هم اأ ن اأ قال ابن القيم –رحمه اهلل-:" اإ
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عظم النا�ض ب�ضرية"(1) .  النا�ض فرقًا بني املت�ضابهات اأ
نظمة العدلية ال�ضعودية على العديد من امل�ضطلحات املت�ضابهة �ضورة،  وقد احتوت الأ
على  ا�ضتمل  الذي   ، ال�ضرعية(2)  املرافعات  نظام  نظمة  الأ تلك  ومن  ؛  واملختلفة حكمًا 
جمع  ن اأ يت اأ ىل بيان وتو�ضيح، لذلك راأ م�ضطلحات مهمة، بينها ت�ضابه وافرتاق؛ حتتاج اإ
�ضجع  �ضكال يف فهمها وتطبيقها، ولأ قوم ب�ضرحها؛ ليزول الإ هم هذه امل�ضطلحات، واأ اأ

نظمة العدلية. غريي من الباحثني على جمع ودرا�ضة م�ضائل الفروق يف غريه من الأ
الدرا�سات ال�سابقة:

- الفروق اأو خال�سة القانون اأ�سواًل وفروقا تاأليف مراد فرج، مطبعة الرغائب مب�سر 
يف 27 اإبريل 1917هـ. 

ق�ضام :مدين، ومرافعات، وجتاري، وجنائي، ثم  ىل خم�ضة اأ لف كتابه اإ وقد ق�ضم املوؤ
ق�ضام ب�ضكل عام مو�ضحًا كل ق�ضم على حدة، وقد تطرق  ق�ضم عام، وفرق بني هذه الأ
ال�ضبه  وجه  واأ واملزايا  الفروق  وبني  ق�ضامها،  واأ القانونية  امل�ضائل  �ضول  اأ ىل  اإ لف  املوؤ
نه كتاب موجز مقرب للبعيد جامع لل�ضتات مفرق  بينها وبني بع�ضها وو�ضف كتابه باأ

بني املت�ضابهات مميز بني املتنوعات. 

)1( الروح �ض260.

بقرار  ال�ضادرة  التنفيذية  ولئحته  وتاريخ 1421/5/20هـ  رقم )م/21(  امللكي  باملر�ضوم  ل�ضادر   )2(
معايل وزير العدل رقم)4569( وتاريخ 1423/6/4هـ مع التعديالت املن�ضو�ض عليها بقرار معايل الوزير 
داب بجامعة حلوان يف العدد)32(  رقم 3285 وتاريخ 1428/3/15 هـ، وقد ن�ضر هذا البحث مبجلة كلية الآ
يوليو 2012م )1433هـ(. ونظرًا ل�ضدور نظام املرافعات ال�ضرعية اجلديد باملر�ضوم امللكي رقم )م/1( 
ثناء  اأ العدل رقم )39933( يف 1435/5/19هـ،  التنفيذية بقرار معايل وزير  يف 1435/1/2ه، ولوائحه 

نني قمت مبقارنته به يف احلا�ضية مواكبة للجديد، وتتميمًا للفائدة. عدادي هذا البحث للطباعة لذا فاإ اإ
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درا�سات اأخرى: 

نظمة العدلية ال�ضعودية يف م�ضار  �ضجلت 4 ر�ضائل دكتوراه(1) يف الفروق املتعلقة بالأ
�ضالمية بجامعة امللك عبدالعزيز  الدرا�ضات الق�ضائية بق�ضم ال�ضريعة والدار�ضات الإ

بجدة وهي:
�ضوء  يف  مقارنة  درا�ضة  ال�سعودية  العدلية  نظمة  االأ يف  الفروق   -1
�ضعبان  يف  نوق�ضت  الغامدي،  �ضليمان  بن  براهيم  اإ الطالب:  عداد  اإ والنظام  الفقه 

1436ه-2015م.
نظمة العدلية ال�سعودية درا�ضة  2- الفروق بني القدمي واجلديد يف االأ
براهيم بن منيع النحياين، نوق�ضت  عداد الطالب: اإ مقارنة يف �ضوء الفقه والنظام اإ

يف رم�ضان 1437ه-2016م.
مقارنة  درا�ضة  ال�سعودية  يف  التعزيرية  اجلرائم  نظمة  اأ يف  الفروق   -3
عداد الطالب: عبد اللطيف بن عبد اهلل بن حممد الغامدي  يف �ضوء الفقه والنظام اإ

1435ه - 2014م
نظمة ال�سعودية املتعلقة باجلرائم االقت�سادية درا�ضة  4- الفروق يف االأ
عداد الطالب: �ضالح ح�ضن ربّيع النفيعي 1435- 2014م. مقارنة يف الفقه والنظام اإ

ن  اأ للطباعة  هذا  بحثي  عد  اأ نا  واأ حببت  فاأ وحتكيمه،  البحث  هذا  ن�ضر  بعد  الر�ضائل  هذه  �ضجلت   )1(
العليا  الدرا�ضات  البحث حث طلبة  لهذا  كتابتي  هدف من  اأ العلمية، وكنت  الر�ضائل  بهذه  الباحثني  فيد  اأ
نظمة العدلية ال�ضعودية، فح�ضل املق�ضود  املتخ�ض�ضني على ت�ضجيل مو�ضوعات مو�ضعة عن الفروق يف الأ

وهلل احلمد.
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خطة البحث

املقــدمة

املبحث االأول :الفرق بني الطلب والدفع يف الدعوى:

ول: تعريف الطلب يف اللغة وال�ضطالح.  املطلب الأ
املطلب الثاين: تعريف الدفع يف اللغة وال�ضطالح. 

املطلب الثالث: مواطن التفاق والختالف بني الطلب والدفع.
املبحث الثاين: الفرق بني الدعوى الكيدية وال�سورية

ول : تعريف الدعوى يف اللغة وال�ضطالح. املطلب الأ
املطلب الثاين: تعريف الدعوى الكيدية يف اللغة وال�ضطالح.

املطلب الثالث: تعريف الدعوى ال�ضورية يف اللغة وال�ضطالح.
املطلب الرابع: تعريف الدعوى الكيدية وال�ضورية يف نظام املرافعات.

املطلب اخلام�ض: مواطن التفاق والختالف بني الدعوى الكيدية وال�ضورية.
املبحث الثالث: الفرق بني الطلب االأ�سلي والطلب العار�ض

�ضلي يف اللغة وال�ضطالح. ول: تعريف الطلب الأ املطلب الأ
املطلب الثاين: تعريف الطلب العار�ض يف اللغة وال�ضطالح.

�ضلي والعار�ض. املطلب الثالث: مواطن التفاق والختالف بني الطلب الأ
املبحث الرابع: الفرق بني الدعوى واخل�سومة

ول: تعريف الدعوى واخل�ضومة يف اللغة وال�ضطالح الفقهي املطلب الأ
املطلب الثاين: اخل�ضومة يف نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي.

املطلب الثالث: اخل�ضومة عند �ضّراح نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي.
املطلب الربع: مواطن التفاق والختالف بني الدعوى واخل�ضومة.
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املبحث اخلام�ض: الفرق بني ترك الدعوى وترك اخل�سومة

ول: تعريف ترك الدعوى يف اللغة وال�ضطالح املطلب الأ
املطلب الثاين: تعريف ترك اخل�ضومة يف اللغة وال�ضطالح

 املطلب الثالث: مواطن التفاق والختالف بني ترك الدعوى وترك اخل�ضومة
املبحث ال�ساد�ض: الفرق بني وقف اخل�سومة وانقطاعها

ول: تعريف وقف اخل�ضومة يف اللغة وال�ضطالح املطلب الأ
ق�ضام وقف اخل�ضومة. املطلب الثاين: اأ

املطلب الثالث: تعريف انقطاع اخل�ضومة يف اللغة وال�ضطالح.
املطلب الرابع: مواطن التفاق والختالف بني وقف اخل�ضومة وانقطاعها.

املبحث ال�سابع: الفرق بني منع القا�سي من نظر الدعوى وبني رده عن نظرها

ول: تعريف منع القا�ضي يف اللغة وال�ضطالح املطلب الأ
حوال منع القا�ضي من نظر الدعوى املطلب الثاين: اأ

املطلب الثالث: رد القا�ضي عن نظر الدعوى يف اللغة وال�ضطالح
�ضباب رد القا�ضي املطلب الرابع: اأ

املطلب اخلام�ض: مواطن التفاق والختالف بني منع القا�ضي وبني رده
املبحث الثامن: الفرق بني االإقرار الق�سائي واالإقرار غري الق�سائي

قرار الق�ضائي يف اللغة وال�ضطالح ول: تعريف الإ املطلب الأ
قرار الق�ضائي املطلب الثاين: �ضروط الإ
قرار الق�ضائي املطلب الثالث: حجية الإ

قرار غري الق�ضائي املطلب الرابع: تعريف الإ
قرار غري الق�ضائي املطلب اخلام�ض: حجية الإ

قرار الق�ضائي وغري الق�ضائي املطلب ال�ضاد�ض: مواطن التفاق والختالف بني الإ
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املبحث التا�سع: الفرق بني الورقة الر�سمية والعادية 
ول: تعريف الورقة الر�ضمية يف اللغة وال�ضطالح املطلب الأ

املطلب الثالث: حجية الورقة الر�ضمية.
املطلب الرابع: تعريف الورقة العادّية يف اللغة وال�ضطالح

املطلب اخلام�ض: حجية الورقة العادّية 
املطلب ال�ضاد�ض: مواطن التفاق والختالف بني الورقة الر�ضمية والعادّية
املبحث العا�سر: الفرق بني متييز االأحكام )اال�ستئناف(والتما�ض اإعادة النظر

حكام يف اللغة وال�ضطالح ول: متييز الأ املطلب الأ
املطلب الثاين: مدة العرتا�ض بطلب التمييز

حكام التي تكون قابلة للتمييز املطلب الثالث: الأ
املطلب الرابع: طريقة تقدمي طلب التمييز

املطلب اخلام�ض: طلب اخل�ضوم الطالع على مذكرة العرتا�ض
جراءات متييز احلكم املطلب ال�ضاد�ض: ح�ضور اخل�ضوم يف اإ

املطلب ال�ضابع: خ�ضوع حكم القا�ضي بعد التعديل للتمييز
عادة النظر يف اللغة وال�ضطالح. املطلب الثامن: التما�ض اإ

عادة النظر. حكام التي تكون قابلة للتما�ض اإ املطلب التا�ضع: الأ
عادة النظر. املطلب العا�ضر: مدة العرتا�ض بطلب التما�ض اإ
عادة النظر  جراءات طلب التما�ض اإ املطلب احلادي ع�ضر: اإ

عادة النظر للتمييز. املطلب الثاين ع�ضر: خ�ضوع احلكم ال�ضادر بعد التما�ض اإ
املطلب الثالث ع�ضر: مواطن التفاق والختالف بني التمييز واللتما�ض.
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اخلامتة وتت�سمن اأهم النتائج
قائمة امل�سادر واملراجع

منهج البحث

مور التي التزمت  هم الأ وقد �ضرت يف هذا البحث وفق منهج البحث العلمي املتبع، واأ
تي: بها يف هذا البحث ما ياأ

ية. ن الكرمي بذكر ال�ضورة ورقم الآ يات القراآ اللتزام عند كتابة اآ  -1
راء من م�ضادرها املعتمدة. توثيق الن�ضو�ض واملذاهب والآ  -2

تو�ضيح امل�ضطلحات والعبارات الغام�ضة من م�ضادرها املعتمدة.  -3
ال�ضرعية  املرافعات  نظام  يف  الفرق  ورود  ح�ضب  الفروق  مباحث  ترتيب   -4

ال�ضعودي.
تقديري  ح�ضب  النظام  يف  الواردة  الفروق  هم  اأ ذكر  على  القت�ضار   -5

واجتهادي.
التفريق  املراد  امل�ضطلحني  بني  والختالف  التفاق  مواطن  هم  اأ ذكر   -6

بينهما.
وىل  حمد اهلل تعاىل على تي�ضريه وتوفيقه، فله احلمد يف الأ مة اأ ويف ختام هذه املقدِّ

ثنيت على نف�ضك. نت كما اأ ح�ضي ثناًء عليك اأ خرة، اللهم ل اأ والآ
�ضبحان ربك رب العزة عما ي�ضفون، و�ضالٌم على املر�ضلني،واحلمد هلل رب العاملني.  
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المبحث األول :
الفرق بين الطلب والدفع في الدعوى

املطلب االأول: تعريف الطلب يف اللغة واال�سطالح:

خر  ْلَبُة : ما كان لك عند اآ خِذه . والطِّ الطَلُب يف اللغة : حماولُة ِوجداِن ال�ضيء واأ
، ول تزال تطالُبه  ن�ضانًا بحق لك عنده  اإ ُتطالب  ن  :اأ وامُلَطاَلَبُة   . به  من حّق تطالبه 

وتتقا�ضاه بذلك(1).
التي  جرائية  الإ الو�ضيلة  به  يق�ضد   « اال�سطالح:  يف  الدعوى  يف  والطلب 

مام الق�ضاء«(2). بوا�ضطتها يتم طرح ادعاء اأ
م  اأ عليه  مدعى  م  اأ مدعيًا  الدعوى  يف  مبتغاه  الطالب  به  يحدد  »قول  هو:  وقيل 

متداخاًل«(4) (3). 

زهري237/13. )1(  انظر تهذيب اللغة لالأ

)2(  التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات ال�ضرعية �ض19/1.

)3( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات30/1.

ن�ضاء حق،  ق�ضام: 1-طلب مو�ضوعي: وهو طلب اإ ىل ثالثة اأ )4( تنق�ضم الطلبات من جهة مو�ضوع الطلب اإ
جر  و طلب املوؤ اأ و طلب ف�ضخ عقد،  اأ عادته من خ�ضمه، مثل طلب ثبوت امللكية،  اإ و  اأ لغائه،  اإ و  اأ و تعديله،  اأ
قته حتى  مرًا ب�ضفة موؤ قت)وقتي(: وهو الطلب الطارئ الذي يعالج اأ جرة 2-طلب موؤ جر بدفع الأ للم�ضتاأ
الق�ضاء  وطلب �ضماع �ضاهد، ومنه  اأ ثبات حالة،  اإ وطلب  اأ قتة،  النـزاع، مثل طلب نفقة موؤ �ضل  اأ احلكم يف 
جرائي: وهو الطلب الذي  امل�ضتعجل الوارد يف الباب الثالث ع�ضر من نظام املرافعات ال�ضعودي. 3-طلب اإ
جيلها.)انظر:  بالغ اخل�ضوم مبوعد اجلل�ضة، وطلب تاأ جرائية تتعلق ب�ضري الدعوى، كاإ لة اإ يحتوي على م�ضاأ

الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات31/1؛ الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض20(.
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بها  يتقدم  التي  الق�ضائية  باملطالبة  يعرف  ما  و  اأ �ضلي  الأ الطلب  ي�ضمل  بهذا  وهو 

الطلبات  ي�ضمل  كما  الدعوى،  افتتاح  �ضحيفة  �ضورة  يف  ة  مبتداأ ب�ضفة  ال�ضخ�ض 

ثناء نظر الدعوى ولها  اأ و الداخل  اأ و املدعى عليه  اأ العار�ضة التي يتقدم بها املدعي 

ن �ضاء اهلل(1). ارتباط بها كما �ضنبني اإ

املطلب الثاين: تعريف الدفع يف اللغة واال�سطالح:

�ضل واحد  دفعه دفعًا، والدال والفاء والعني اأ الدفع يف اللغة: من دفعت ال�ضيء اأ

زالة بقوة(2).  م�ضهور يدل على تنحية ال�ضيء، والدفع الإ

ملواجهة دعوى  عليه  عى  امُلدَّ به  تي  ياأ »قول  الدعوى يف اال�سطالح هو:  ودفع 

املّدعي«(3).

عي يف مو�ضوعها«(4). عى عليه للرد على دعوى امُلدَّ نه: »قول يقرره امُلدَّ ي�ضًا باأ ف اأ وعرِّ

و جزئيًا«(5). وقيل هو: »كل دفع يرتتب على قبوله رف�ض طلب املدعي كليًا اأ

و ال�ضداد ونحو ذلك، وهو الدفع  براء اأ و الإ نكار اأ فهو دفع للدعوى يف مو�ضوعها بالإ

)1( انظر: الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض239.

)2( انظر: معجم مقايي�ض اللغة 288/2؛ ل�ضان العرب 8 /87.

)3( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 33/1.

)4( امل�ضدر نف�ضه353/1.

)5( التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات ال�ضرعية �ض21/1.
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�ضل النـزاع(1). ق باأ املو�ضوعي املتعلِّ
لف ريال، فيقر املدعى عليه  اأ قر�ضه مئة  اأ نه  اأ خر  اآ ن يدعي �ضخ�ض على  اأ مثاله: 

ه منها (2) . براأ نه اأ و اأ نه �ضددها للمّدعي اأ بذلك؛ لكنه يدفع باأ
ن احلق  ىل ذات احلق املدعى به؛ حيث يدعي فيه �ضاحبه اأ والدفع املو�ضوعي يوجه اإ
و وجد �ضحيحًا  اأ باطل،  �ضبب  بني على  ولكنه  و وجد  اأ يوجد قط،  ما مل  اإ به  املدعى 

ولكنه انق�ضى (3) .
ال�ضعودي يف  ال�ضرعية  ىل الطلب والدفع يف نظام املرافعات  اإ �ضارة  الإ وقد جاءت 
و دفع ل تكون ل�ضاِحبه فيه  يِّ طلب اأ املادة الرابعة (4) ؛ حيث جاء فيها:«ل ُيقبل اأ

م�ضلحة قائمة م�ضروعة...«.
املطلب الثالث: مواطن االتفاق واالختالف بني الطلب والدفع:

واًل: مواطن االتفاق بني الطلب والدفع: اأ

)1( انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات353/1؛ الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض241. والدفوع 
ي�ضّمى  بّيّنا 2-دفع اخل�ضومة وهو ما  املو�ضوعي كما  بالدفع  ي�ضّمى  الدعوى وهو ما  نواع: 1-دفع  اأ ثالثة 
عى عليه ردًا على الدعوى ليدفع به اخل�ضومة مبا يرّدها عنه دون  تي به امُلدَّ بعدم قبول الدعوى، وهو قول ياأ
ن  ول: دفع مينع �ضماع الدعوى مطلقًا كاأ االأ وهو نوعان:  و كذب،  اأ التعر�ض ملو�ضوع الدعوى بت�ضديق 
ن الدعوى حيلة ل حقيقة لها، الثاين: دفع مينع  و اأ نه �ضبق الف�ضل يف الدعوى بحكم اأ يدفع املدعى عليه باأ
جرائي، وي�ضّمى بالدفع  و عدم الخت�ضا�ض 3-دفع اإ قتًا كالدفع بعدم حترير الدعوى، اأ �ضماع الدعوى موؤ
ىل بطالن  جراءات الدعوى يتو�ضل به اإ مر من اإ ال�ضكلي، واملراد به قول يقرره املّدعى عليه يطعن به يف اأ
معت بغري ح�ضور املدعى  نها �ضُ عادته على الوجه ال�ضحيح، كالطعن يف �ضهادة �ضاهد؛ لأ و وجوب اإ جراء اأ الإ
عليه.)انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات354/1-355؛ الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض241(.

)2( انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات353/1.

)3( انظر: التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات ال�ضرعية �ض21/1.

)4( انظر: املادة الثالثة من نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.
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جرائي ل�ضتعمال  جرائية �ضممها املنظم الإ ن الطلب والدفع كالهما و�ضيلة اإ 1- اأ
مام الق�ضاء. حق الدعاء اأ

2- ي�ضرتط يف الطلب والدفع توفر امل�ضلحة القائمة وامل�ضروعة فيه.
طراف  الأ حيث  من  والدفع  الطلب  يف  الدعاء  عنا�ضر  كافة  تتوفر  ن  اأ يجب   -3

واملو�ضوع وال�ضبب.
ثانيًا: مواطن االختالف بني الطلب والدفع:

ما الدفع فهو يت�ضمن مناق�ضة �ضحة  مام الق�ضاء، اأ 1- الطلب يت�ضمن طرح ادعاء اأ
هذا الدعاء.

ذا اجتمعا لفظًا  خر، واإ حدهما على الآ خ�ض من الدعوى، وقد يطلق اأ 2- الطلب اأ
ومناق�ضة  فهو جواب  الدفع  اجتمعا معنى، بخالف  لفظًا  افرتقا  ذا  واإ افرتقا معنى، 

للدعوى والطلب.
ي�ضًا من املدعى  �ضلي، ويكون اأ 3- الطلب يكون من املدعي وهو ما ي�ضّمى بالطلب الأ
ل  ما الدفع فال يكون اإ عليه، والداخل يف الدعوى، وهو ما ي�ضّمى بالطلب العار�ض، اأ

من املدعى عليه.
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المبحث الثاني:
الفرق بين الدعوى الكيدية والصورية

املطلب االأول : تعريف الدعوى يف اللغة واال�سطالح:
الواو   الدعوى يف اللغة: من دعا يدعو دعوة ودعوى، واجلمع دعاِوي ودعاَوى بك�ضر 

وفتحها)1(، وتطلق يف اللغة على عدة معاٍن منها: 
· الطلب:  يقال ادعيت الأمر اإذا طلبته لنف�ضي (2) .	

· التمني: تقول ادعيت ال�ضيء اإذا متنيته (3) .	

· الإخبار: يقال فالن يدعي بكرم فعاله اأي يخرب بذلك عن نف�ضه (4) .	

· الزعم:  تقول ادعيت ال�ضيء، اأي زعمته يل حقًا كان اأو باطاًل  (5) .	

· الدعاء: تقول اللهم اأ�ضركنا يف �ضالح دعاء امل�ضلمني اأو دعوى امل�ضلمني (6).   	
الدعوى يف اال�سطالح:

عّرف الفقهاء الدعوى بتعريفات متعددة ومتباينة، و�ضاأقت�ضر فيما ياأتي على     
ذكر تعريف واحد من كل مذهب من املذاهب الفقهية الأربعة، واأبني ما يرد عليها من 

)1( انظر: امل�ضباح املنري 196-195/1 .

)2( انظر: امل�ضدر نف�ضه. 

)3( انظر: امل�ضدر نف�ضه.

)4( انظر: امل�ضدر نف�ضه.

)5( انظر: ل�ضان العرب 161/14.  

)6( انظر: ل�ضان العرب 257/14؛ التعريفات للجرجاين139/1.
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اعرتا�ضات، ثم ذكر التعريف الراجح من وجهة نظري:
من املذهب احلنفي:

نها: » مطالبة حق يف جمل�ض عند من له اخلال�ض عند ثبوته« (1).   فها البابرتي وغريه باأ عرَّ
دعوى  وهي   (2) التّعر�ض  دفع  دعوى  ي�ضمل  مل  نه  باأ التعريف  هذا  على  اعرت�ض 

�ضحيحة عند احلنفية(3) . 
�ضامل  فهو  لذا  والعدمي؛  الوجودي  مر  الأ التعريف  يف  باحلق  املراد  ن  باأ جيب:  واأ

لدعوى دفع التعّر�ض(4) .  
من املذهب املالكي:

حدهما  و ما يرتتب عليه اأ و ما يف ذمة معني، اأ عّرفها القرايف بقوله: »طلب معني، اأ
معتربة �ضرعًا ل تكذبها العادة »(5) . 

نه مل يذكر من مل ي�ضمع الدعوى، ومل يذكر مكان �ضماعها (6).  ن يعرت�ض عليه: باأ وميكن اأ
فيدخل  للدعوى  جممل  و�ضف  �سرعًا(  قوله:)معترب  نه  باأ ذلك  عن  يجاب  وقد 

ابن  حا�ضية  بحر343/3؛  الأ ملتقى  �ضرح  يف  نهر  الأ جممع  الهداية253/11؛وانظر:  على  العناية   )1(
عابدين 198/7.

نه يعار�ضه يف  اأ خر  اآ ن يدعي �ضخ�ض على  "اأ التعر�ض -وت�ضمى دعوى املعار�ضة- هي:  )2( دعوى دفع 
و يف جاهه  و يف ملكه مبنعه من الت�ضرف فيه، اأ نه يح�ضل له بذلك �ضرر يف بدنه مبالزمته له، اأ ملكه، واأ
�ضباه والنظائر لل�ضيوطي507/1(.، وهي دعوى �ضحيحة عند جمهور الفقهاء.)انظر:  ب�ضياع ذلك".)الأ

�ضباه والنظائر لل�ضيوطي507/1-508؛ املغني لبن قدامة123/10(. البحر الرائق194/7؛ الأ

)3( الدر املختار 541/5 

)4( امل�ضدر نف�ضه.

)5( الفروق153/4.

د.غوث  والنظام  الفقه  يف  حكامه  واأ العام  دعاء  الإ �ض65؛  الدقيالن  د.  الق�ضائية  الدعوى  انظر:   )6(
�ض36.
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ومكان  القا�ضي  ك�ضماع  �ضرعًا  معتربة  الدعوى  بها  تكون  التي  و�ضاف  الأ جميع  فيه 
التقا�ضي (1).

من املذهب ال�سافعي:
خبار عن وجوب حق للمخرب على غريه عند حاكم« (2).  ن�ضاري بقوله: »اإ عّرفها الأ
دعوى  وهي   ، التعر�ض(3)  دفع  دعوى  ذكر  غفل  اأ نه  اأ التعريف  هذا  على  خذ  ويوؤ

�ضحيحة عند ال�ضافعية (4). 
من املذهب احلنبلي:

و  خبار خ�ضم با�ضتحقاق �ضيء معني، اأ نها: »اإ ن�ضاف باأ جاء تعريف الدعوى يف الإ
و هلل ح�ضبة، يطلبه  و توكليه، اأ و ملوكله اأ و عنده له، اأ قرار عليه، اأ و اإ جمهول، كو�ضية اأ
غفل دعوى دفع التعر�ض، وهو �ضامل للدعوى يف  منه عند حاكم« (5). وهذا التعريف اأ
مثلة، وهذا معيب يف التعريفات(6) . حقوق العباد، ويف حقوق اهلل، وفيه طول وذكر لالأ

التعريف املختار للدعوى يف اال�سطالح:
من  عليها  ورد  اأ وما  للدعوى،  الفقهاء  ذكرها  التي  التعريفات  يف  مل  التاأ بعد 
بحق  مقبولة  »مطالبة  هو:  للدعوى  املختار  التعريف  ن  اأ يل  يتبني  اعرتا�ضات، 

و حمايته يف جمل�ض الق�ساء« (7). ل�سخ�ض اأ
)1( انظر: امل�ضدر نف�ضه. 

�ضنى املطالب �ضرح رو�ض الطالب386/4. )2( اأ

حكامه يف الفقه والنظام د.غوث �ض36.  دعاء العام واأ )3( انظر: الإ

�ضباه والنظائر لل�ضيوطي508-507/1.  )4( انظر: الأ

ن�ضاف 369/11 نقاًل عن الرعاية لبن حمدان. )5( ذكره املرداوي يف الإ

حكامه يف الفقه والنظام د.غوث �ض36. دعاء العام واأ )6( انظر: الإ

)7( امل�ضدر نف�ضه �ض 41.
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�سرح التعريف(1) :
و  اأ الكتابة  من  مقامها  يقوم  ما  و  اأ القولية  املطالبة  ي�ضمل  )مطالبة(  قوله: 
قرار فلي�ض  و وكيله، وتخرج بها ال�ضهادة والإ نها ت�ضمل �ضاحب احلق اأ �ضارة، كما اأ الإ

فيهما مطالبة.
وقوله: )مقبولة( يخرج الدعوى الفا�ضدة وهي التي مل ت�ضتكمل �ضروط الدعوى 

ال�ضحيحة.
الدعوى  ن مفهوم  اإ الدعوى يف حقوق اهلل؛ حيث  وقوله:)بحق ل�سخ�ض( يخرج 
دخل  عند الفقهاء يتناول حقوق العباد فح�ضب، عدا ابن حمدان من احلنابلة فقد اأ

حقوق اهلل يف الدعوى.
و حمايته( ليدخل فيه دعوى دفع التعر�ض. وقوله: )اأ

نه ل يعتد  وقوله: )يف جمل�ض الق�ساء( ليخرج املطالبة خارج مكان التقا�ضي؛ لأ
بها، ول تعترب دعوى ولو توفرت فيها ال�ضروط ال�ضابقة.

املطلب الثاين: تعريف الدعوى الكيدية يف اللغة واال�سطالح:

�ضل �ضحيح يدل على  ىل الكيد، والكاف والياء والدال اأ الكيدية يف اللغة: ن�ضبة اإ
�ضل، والكيد املكر واخلبث،  ىل هذا الأ معاجلة ل�ضيء ب�ضدة ثم يت�ضع الباب وكله راجع اإ

ي حربًا (2). ويطلق على احلرب يقال خرجوا ومل يلقوا كيدًا اأ
مر ل حق له فيه يف  والدعوى الكيدية يف اال�سطالح: »مطالبة املدعي غريه باأ

ليه«(3) . �ضاءة اإ و الإ �ضرار به اأ جمل�ض الق�ضاء ، لالإ

حكامه يف الفقه والنظام د.غوث �ض41؛ الدعوى الق�ضائية د. الدقيالن �ض70.  دعاء العام واأ )1( انظر: الإ

)2( انظر:معجم مقايي�ض اللغة 150/5؛ تاج العرو�ض 9 /122.

)3( انظر: الكا�ضف �ضرح نظام املرافعات 1/ 53؛ الدعوى الكيدية د.الوذيناين �ض191-190.  
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ر�ض لعمرو، مع بذله له ما يزيد  ن ميتنع زيد من بيع اأ مثال الدعوى الكيدية: اأ
عن ثمنها، فيقوم عمرو برفع دعوى يطالب فيها زيدًا برد غنمه التي �ضرقها عندما 
ىل  اإ و دفعه  اأ ر�ضه، ويريد عمرو من هذه الدعوى النتقام من زيد  اأ كانت ترعى يف 

ر�ض. املوافقة على بيع الأ

املطلب الثالث: تعريف الدعوى ال�سورية يف اللغة واال�سطالح:

والهيئة؛  ال�ضكل  وال�ضورة  ال�ضورة،  ىل  اإ ن�ضبة  اللغة:  يف  ال�سورية  الدعوى 
ي لي�ضت حقيقية (1). و �ضورية اأ ومعنى قولنا هذه دعوى �ضكلية اأ

الق�ضائية  اخل�ضومة  ظاهرها  كان  »ما  اال�سطالح:  يف  ال�سورية  الدعوى 
مر غري م�ضروع«(2) . ىل اأ وحقيقتها احليلة للتو�ضل اإ

مثال الدعوى ال�سورية:
بي حازم –التي ذكرها ابن القيم رحمه اهلل- مع �ضيخ ادعى على  ق�ضة القا�ضي اأ
لف دينار، فاعرتف الغالم بذلك دون تردد،  غالم حدث-والده تاجر- بدين يبلغ اأ
ىل  رجاأ احلكم يف الق�ضية اإ وطلب املدعي حب�ض الغالم، فارتاب القا�ضي منهما، فاأ
خر حتى ينك�ضف له منهما مو�ضع ارتيابه، فبينما هو كذلك قدم والد الغالم  جمل�ض اآ
خذ الرجل ابنه  خذ منه بع�ض املال، ثم اأ ن الدعوى حيلة من ابنه لياأ خرب القا�ضي باأ واأ

وان�ضرفا (3).

)1( انظر: ل�ضان العرب 473/4؛ تاج العرو�ض 357/12  

)2( انظر: الكا�ضف �ضرح نظام املرافعات 1/ 51؛ الدعوى الكيدية د.الوذيناين �ض191.  

)3( انظر: الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية 39-38.  
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املطلب الرابع: تعريف الدعوى الكيدية وال�سورية يف نظام املرافعات)1(

ىل تعريف الدعوى الكيدية وال�ضورية،  مل يتطرق نظام املرافعات ولئحته التنفيذية اإ
تي: كرث من مو�ضع، وذلك على النحو الآ ليهما يف اأ �ضار اإ و التفريق بينهما؛ لكنه اأ اأ

ن  اأ للقا�ضي  ظهر  ذا  اإ  ...« ال�ضرعية:  املرافعات  نظام  من  الرابعة  املادة  يف  جاء 
الدعوى �ضورية كان عليه رف�ضها، وله احلكم على املدعي بنكال«.

ن دعوى املدعي  اأ ذا ثبت لناظر الق�ضية  اإ وجاء يف الالئحة التنفيذية )4/ 5(: » 
كيدية، حكم برد الدعوى، وله احلكم بتعزير املدعي ما يردعه«

ن الدعوى �ضورية، حكم  ذا ثبت لناظر الق�ضية اأ ويف الالئحة التنفيذية )4/ 6(: » اإ
برد الدعوى، وله احلكم بالتعزيز«.

ن احلكم برد الدعوى والتعزيز- يف الق�ضايا  وقد بّينت الالئحة التنفيذية)4/ 7( اأ
الكيدية وال�ضورية- يكون يف �ضبط الق�ضية نف�ضها، ويخ�ضع لتعليمات التمييز.

الكيدية  الق�ضايا  يف  التعزيز  يقرر  الذي  ن  اأ  )8/4( التنفيذية  الالئحة  وو�ضحت 
و خلفه بعد احلكم برد الدعوى، واكت�ضابه القطعية. وال�ضورية هو حاكم الق�ضية اأ

املطلب اخلام�ض: مواطن االتفاق واالختالف بني الدعوى الكيدية وال�سورية
اأواًل: مواطن االتفاق بني الدعوى الكيدية وال�سورية(2) :

ن  تي: "... اإ ة الثاِلثة من نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي اجلديد )1435هـ( ما ياأ )1( جاء يف املادَّ
يثبت عليه ذلك  ولها احلكم على من  و كيدية وجب عليها رف�ضها،  اأ الدعوى �ضورية   ن  اأ للمحكمة  ظهر 
ه يف الدعوى ال�ضورية  بتعزير". وجاء يف لئحته التنفيذية : "... 4/3 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطوؤ
و الدعاوى الكيدية املطالبة  و الكيدية، كال�ضاهد واخلبري ونحوهما.5/3 للمت�ضرر يف الدعاوى ال�ضورية اأ اأ
احلكم  ويخ�ضع  نف�ضها،  الدائرة  لدى  م�ضتقلة  بدعوى  و  اأ عار�ض،  بطلب  �ضرر  من  حلقه  عما  بالتعوي�ض 
ن  و �ضوريتها مع احلكم برف�ض الدعوى – اإ لطرق العرتا�ض. 6/3 يكون احلكم بالتعزير لكيدية الدعوى اأ

مكن- ويخ�ضع لطرق العرتا�ض". اأ
)2( انظر: الدعوى الكيدية �ض191.  
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تي: ن الدعوى الكيدية وال�ضورية تتفقان فيما ياأ   يت�ضح مما �ضبق اأ
مر غري م�ضروع. ىل اأ ن كاًل منهما ادعاء بالباطل يراد منه الو�ضول اإ 1- اأ

ثر املرتتب عليهما، فمتى حتققت الكيدية وال�ضورية فيهما، وجب على  2- يف الأ
القا�ضي ردهما، وعدم �ضماعهما، و له تعزير املدعي فيهما.

ن احلكم برد الدعوى والتعزيز يف الق�ضايا الكيدية وال�ضورية يكون يف �ضبط  3- اأ
الق�ضية نف�ضها، ويخ�ضع لتعليمات التمييز.

و خلفه  ن الذي يقرر التعزيز يف الق�ضايا الكيدية وال�ضورية هو حاكم الق�ضية اأ 4- اأ
بعد احلكم برد الدعوى، واكت�ضابه القطعية.

ثانيًا: مواطن االختالف بني الدعوى الكيدية وال�سورية(1) :
  تفارق الدعوى الكيدية الدعوى ال�ضورية يف اأمرين:

عليه،  باملدعى  ال�ضرر  واإحلاق  الإ�ضاءة  منها  يراد  الكيدية،  الدعوى  اأن   -1
لإحلاق  عليه  واملدعى  املدعي  بني  اتفاقًا  تت�ضمن  حيلة  فهي  ال�ضورية،  الدعوى  بخالف 

�ضرر بطرف اآخر.
2- اأن التاأديب يف الدعوى الكيدية يقع على املدعي فقط، ويف الدعوى ال�ضورية 

ي�ضمل املدعى عليه.

)1( انظر: امل�ضدر نف�ضه.
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المبحث الثالث:
الفرق بين الطلب األصلي والطلب العارض

املطلب االأول: تعريف الطلب االأ�سلي يف اللغة واال�سطالح:

�ضاًل يف معناه، و يقابل  �سلي يف اللغة: ما كان اأ الطَلُب يف اللغة �ضبق بيانه، واالأ
�ضا�ضه الذي يقوم عليه، و  �ضل ال�ضيء اأ و املقلد، واأ و الحتياطي اأ و الزائد اأ بالفرعي اأ

ه الذي ينبت منه(1) . من�ضوؤ
املدعــــي يف �ضحـــــيفة  ين�ض عليه  »ما  هو:  �سلي يف اال�سطالح  والطلب االأ

دعــــــواه«(2) .
نه: »هو الذي يبداأ به املدعي يف دعواه«(3) .  ي�ضًا باأ وعّرف اأ

�ضورة  يف  ة  مبتداأ ب�ضفة  ال�ضخ�ض  بها  يتقدم  التي  الق�ضائية  »املطالبة  هو:  وقيل 
�ضحيفة افتتاح الدعوى«(4) .

نها: »تلك الطلبات التي يحدد بها املدعي مبتغاه  �سلية باأ وعرفـــت الطلبات االأ
منذ بدايتها«(5) .

)1( املعجم الو�ضيط20/1.

)2( الالئحة التنفيذية )1/79(؛ ويف الالئحة اجلديدة)1/83(.

)3( الكا�ضف �ضرح نظام املرافعات 30/1.

)4( التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات ال�ضرعية �ض19/1.

)5( امل�ضدر نف�ضه 159/1.
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املطلب الثاين: تعريف الطلب العار�ض ف اللغة واال�سطالح:
ي �ضار عار�ضًا  اأ ال�ضيء  الطلب �ضبق تعريفه، والعار�ض يف اللغة: من اعرت�ض 
و  دونه،  حال  ي  اأ ال�ضيء  دون  ال�ضيء  اعرت�ض  يقال  النهر،و  يف  املعرت�ضة  كاخل�ضبة 
قوله  ومنه  فق  الأ يف  يعرت�ض  ال�ضحاب  والعار�ض  فيه،  وقع  ي  اأ فالنًا  فالن  اعرت�ض 

�ضلي. الطلب الذي يعرت�ض الطلب الأ
و  اأ عليه  املدعى  و  اأ املدعي  به  يتقدم  الذي  "هو  ال�ضطالح:  يف  العار�ض  والطلب 

ثناء نظر الدعوى وله ارتباط بها"(1) .   الداخل اأ
و  اأ نها:" الطلبات التي تطراأ بعد نظر الدعوى  ي�ضًا باأ اأ وعّرفت الطلبات العار�ضة 
و دخول  و حذفه اأ �ضافة �ضبٍب اأ و اإ و نق�ض اأ ال�ضري فيها وقبل احلكم فيها من زيادة اأ

و املتدخل يف الدعوى"(2) .   و املدعى عليه اأ مت من املدعي اأ خ�ضٍم �ضواء قدِّ
و املدعى عليه بعد قيام الدعوى  نها: " الطلبات التي تطراأ للمّدعي اأ ي�ضًا باأ وعّرفت اأ
و �ضحيفتها-وقبل  وال�ضري فيها-مما مل يرد يف الطلبات التي افتتحت بها الدعوى اأ
و دخول  اأ �ضافته  اإ و  اأ و تغيري �ضبب  اأ و نق�ض  اأ قفل باب املرافعة من زيادة يف الطلب 

طرٍف يف اخل�ضومة ونحو هذه من الطلبات"(3) . 
نه ي�ضيف بها  �ضافية؛ لأ ذا تقدم املدعي بالطلبات العار�ضة �ضميت بالطلبات الإ واإ
ذا قدمت من قبل املدعى عليه �ضميت بالطلبات  �ضلي طلبات جديدة، واإ ىل طلبه الأ اإ
ذا كانت الطلبات مقدمة من �ضخ�ض من  ما اإ نه يقابل بها طلبات املدعي، اأ املقابلة؛ لأ

)1( امل�ضدر نف�ضه 30/1؛ وانظر: الطلبات العار�ضة يف نظام املرافعات ال�ضرعية �ض38.
)2( امل�ضدر نف�ضه 159/1.
)3( امل�ضدر نف�ضه 400/1.
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و بناء  حد اخل�ضوم، اأ ذا كان بناء على طلب اأ الغري من تلقاء نف�ضه في�ضمى تدخاًل، واإ
دخال(1) . مر من املحكمة، فهذا ما ي�ضّمى بالإ على اأ

املطلب الثالث: مواطن االتفاق واالختالف بني الطلب االأ�سلي والعار�ض: 

نواع املطالبة الق�ضائية  �ضلي والطلب العار�ض يف كونهما نوعان من اأ يتفق الطلب الأ
تي:   يحدد فيهما الطالب مبتغاه، ويفرتقان فيما ياأ

و الداخل فيها. �ضلي مرتبط باملدعي فقط فال يكون من املدعى عليه اأ 1. الطلب الأ
ثنائها، ول  ما الطلب العار�ض فيكون يف اأ �ضلي يكون يف بداية الدعوى اأ 2- الطلب الأ

يقبل الطلب العار�ض بعد قفل باب املرافعة(2).
ما الطلب العار�ض  ن يكون مكتوبًا يف �ضحيفة الدعوى، اأ �ضلي اأ 3- ي�ضرتط يف الطلب الأ
ن يكون له  و يقدم �ضفاهًا يف اجلل�ضة؛ لكن ي�ضرتط اأ اأ ن يكون مكتوبًا يف �ضحيفة  فيجوز اأ
يف  العار�ضة  الطلبات  تقــــــدم   » املادة)78(:  يف  جاء  �ضــــــلية.  الأ بالدعـــــــــوى  ارتباط 

و بطلب يقدم �ضفاهًا يف اجلل�ضة يف ح�ضور اخل�ضم ويثبت يف اجلل�ضة«(3). �ضحيفة اأ

)1( انظر: التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات ال�ضرعية �ض19/1-20؛ الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات379/1.

قوالهم وطلباتهم  بداء اخل�ضوم اأ )2(  "يق�ضد بقفل باب املرافعة تهيوؤ الدعوى للحكم فيها؛ وذلك بعد اإ

اخلتامية يف جل�ضة املرافعة...". الالئحة التنفيذية )1/66(؛ الالئحة اجلديدة )1/69(.

ة الثاِنَية َوالثَمانني من نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(:"تقدم الطلبات العار�ضة من  )3( وجاء يف املادَّ

جراءات املعتادة لرفع الدعوى،  و املدعى عليه ب�ضحيفة تبلغ للخ�ضوم قبل يوم اجلل�ضة وفًقا لالإ املدعي اأ

و بطلب يقدم �ضفهيا يف اجلل�ضة يف ح�ضور اخل�ضم، ويثبت يف حم�ضرها، ول تقبل الطلبات العار�ضة بعد  اأ

قفال باب املرافعة". اإ



درا�ســات فـقـهية وقـ�ســائـية - 3

ُعْوِدي ة ال�سُّ ْرِعيِّ    الُفُرْوُق ِفْ ِنَظاِم املَُراَفَعاِت ال�سَّ

28

المبحث الرابع:
 الفرق بين الدعوى والخصومة

املطلب االأول: تعريف الدعوى واخل�سومة يف اللغة واال�سطالح الفقهي
املختار  التعريف  اأن  لنا  وتبنّي  وال�ضطالح،  اللغة  يف  الدعوى  تعريف  �ضبق 

للدعوى هو:«مطالبة مقبولة بحق ل�ضخ�ض اأو حمايته يف جمل�ض الق�ضاء« )1( .
اخل�سومة يف اللغة: النـزاع  واجلدل، وهي ا�ضم من التخا�ضم و الخت�ضام، 

يقال: خا�ضمه خ�ضامًا و خما�ضمة فخ�ضمه يخ�ضمه خ�ضمًا : غلبه باحلجة )2( . 
       اخل�سومة عند الفقهاء:

ميكن تق�ضيم تعريفات الفقهاء للخ�ضومة اإىل ثالثة اجتاهات:
االجتاه االأول: تعريف اخل�سومة مبعنى الدعوى.

�ضرعي على خ�ضم  ال�ضحيحة من خ�ضم  »الدعوى  باأنها:  التمرتا�ضي  عرفها 
�ضرعي حا�ضر اأو نائبه، حقيقة كالوكيل، اأو �ضرعًا كالو�ضي« )3( .

من  يتبعها  وما  الدعوى  مبعنى  اخل�سومة  تعريف  الثاين:  االجتاه 
اإجراءات.

يِف  َعْنُه  َداَفَعُة  َوامْلُ َراَفَعُة  امْلُ هي:  »اخل�ضومة  حكام:  الأ جملة  �ضرح  يف  جاء    
ِه« (4) . َقاَمَها َعَلى َغرْيِ ْو اأَ ِقيَمْت َعَلْيِه اأَ َدْعَوى اأُ

اجلواب  و  اأ ال�ضحيحة  الدعوى  هي:  »اخل�ضومة   : عابدين  ابن  حا�ضية  يف  وجاء 

حكامه يف الفقه والنظام د.غوث �ض41 دعاء العام واأ )1( انظر: الإ

)2( انظر: ل�ضان العرب 187/12؛ معجم مقايي�ض اللغة 187/2.

)3( انظر: م�ضعفة احلكام للتمرتا�ضي 332/1.

حكام 54/1. )4(  درر احلكام �ضرح جملة الأ
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و ل« (1) .  ال�ضريح بنعم اأ
ن مدار اخل�ضومة على خم�ضة  اأ ال�ضافعية  وجاء يف مغني املحتاج وغريه من كتب 
منها  اثنان  املدعي  ففي جانب  والبينة،   والنكول  واليمني  واجلواب  الدعوى  �ضياء:  اأ

وهما الدعوى والبينة، ويف جانب املدعى عليه ثالثة اجلواب واليمني والنكول (2) . 
نها: »مدافعة بني اثنني بتنازع حق لدى قا�ض« (3) . ي�ضًا باأ وعّرفت اأ

االجتاه الثالث: تعريف اخل�سومة مبعناها العام. 
املنازعة  اثنني على �ضبيل  »ا�ضم لكالم يجري بني  نها:  باأ املب�ضوط  عّرفها �ضاحب 

وامل�ضاحة« (4) . 
الرتجيح: 

املنازعة  من   خوذة  ماأ اخل�ضومة  ن  لأ وذلك؛  الثاين  الجتاه  رجحان  يل  يظهر 
نه يكون من  كرث من طرف فيها؛ بخالف الدعاء فاإ اأ واملجادلة وهذا يقت�ضي وجود 

خرى. طراف الأ طرف واحد ثم يتبعه اجلواب واخل�ضام من الأ

املطلب الثاين: اخل�سومة يف نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي:
كمرتادفني؛  ال�ضرعية  املرافعات  نظام  يف  والدعوى  اخل�ضومة  لفظ  ا�ضُتْخِدَم 
الف�ضل  ويف  النظام  من  ال�ضابع  الباب  عنوان  يف  اخل�ضومة  لفظ  م  املنظِّ ا�ضتعمل  حيث 

الأول منه؛ ثم ا�ضتخدم لفظ الدعوى بدل اخل�ضومة يف اأول مادة يف هذا الف�ضل.

)1(  حا�ضية ابن عابدين 361/7.

)2( انظر: مغني املحتاج 461/4؛ حا�ضية اجلمل على �ضرح املنهج 407/5.

ل خنني �ض 39. حكامها املهنية، عبداهلل اآ )3( الوكالة على اخل�ضومة واأ

)4( املب�ضوط لل�ضرخ�ضي 5/19.
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جاء يف نظام املرافعات: »الباب ال�ضابع:وقف اخل�ضومة وانقطاعها وتركها،الفــ�ضل 
ول: وقف اخل�ضومة:املادة الثانية والثمانون (1) :يجوز وقف الدعوى بناًء على  الأ

اتفاق اخل�ضوم على عدم ال�ضري ...«.
وكذلك احلال يف الف�ضل الثالث من هذا الباب«ترك اخل�ضومة« يف املادة    
التا�ضعة والثمانني (2) جاء ا�ضتخدام لفظ الدعوى بدل اخل�ضومة يف الالئحة التنفيذية 
لغاء ما دون يف ال�ضبط من  )2/89( حيث جاء فيها: »ل يرتتب على ترك الدعوى اإ

ليها عند القت�ضاء«(3). دلة ، وعلى ناظر الق�ضية الرجوع اإ اأ

املطلب الثالث: اخل�سومة عند �سّراح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي:

يف  جاء  تعريفاتهم،  يف  واخل�ضومة  الدعوى  بني  يفّرقون  املرافعات  نظام  �ضّراح 
العام  ال�ضكل  فهي  اخل�ضومة  ما  اأ حق،  »الدعوى  املرافعات:  نظام  �ضرح  يف  الوجيز 
جراءات الق�ضائية التي يقوم  الذي ي�ضدر فيه احلكم الق�ضائي، فهي جمموعة من الإ
عوانه، وتبداأ باملطالبة، وتنتهي باحلكم  خر القا�ضي واأ ببع�ضها اخل�ضوم، وببع�ضها الآ

ال�ضادر يف مو�ضوعها«(4).
حكام الدفوع يف نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي  اأ وجاء تعريف اخل�ضومة يف 
جرائية التي يطرح بها الدعاء على الق�ضاء ويتم حتقيقه  عمال الإ نها: »جمموعة الأ باأ

)1( وهي املادة ال�ضاد�ضة والثمانون يف النظام اجلديد)1435ه(.

)2(  وهي املادة الثالثة والت�ضعون يف النظام اجلديد)1435هـ(.

)3( انظر الالئحة اجلديدة 2/93.

)4( �ض7.
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والف�ضل فيه«(1). 
كما فّرق بع�ض ال�ضّراح  بني الدعوى واخل�ضومة من خالل التفريق بني م�ضطلح 

الرتك يف الدعوى واخل�ضومة.
تخلي  يعني   ... ترك اخل�ضومة  املرافعات:«  نظام  ن�ضو�ض  على  التعليق   جاء يف 
فهو  قائمًا...  الدعوى  حق  بقاء  مع  الدعوى  برفع  ت  بداأ التي  خ�ضومته  عن  املدعي 
يختلف عن التنازل عن احلق املو�ضوعي املدعى به، وهذا ما يعرف برتك الدعوى، 
ن  ل اأ ورغم الفارق الكبري بني م�ضطلح ترك اخل�ضومة بهذا املعنى وترك الدعوى، اإ
نظمة ومن ورائها الفقه والق�ضاء كثريًا ما تخلط بينهما، وهذا يعّد يف نظرنا من  الأ

زمة امل�ضطلح يف قانون املرافعات«(2).  �ضميناه باأ خطر مظاهر ما اأ اأ

املطلب الرابع: مواطن االتفاق واالختالف بني الدعوى واخل�سومة 
جمل�ض  يف  كونهما  يف  بينهما-  التفريق  يرى  من  واخل�ضومة-عند  الدعوى  تتفق 

تي: الق�ضاء، ويختلفان فيما ياأ
جراءات  اإ من  يتبعها  وما  الدعوى  ت�ضمل  فهي  الدعوى؛  من  �ضمل  اأ اخل�ضومة   -1

ق�ضائية.
ما الدعوى  عوانه، واأ 2- اخل�ضومة ي�ضارك فيها املدعي واملدعى عليه والقا�ضي واأ

ل من املدعي. فال تكون اإ

)1( �ض 122.

نظام  �ضرح  يف  الكا�ضف  �ض554؛  املرافعات  نظام  �ضرح  يف  الو�ضيط  وانظر:  308-309؛  �ض   )2(
املرافعات469/1.
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المبحث الخامس:
 الفرق بين ترك الدعوى وترك الخصومة

املطلب االأول: تعريف ترك الدعوى يف اللغة واال�سطالح
، يقال  ال�ضيء  الرتك يف اللغة فهو: ودعك  ما  اأ اللغة،  الدعوى يف  �ضبق تعريف 

ترك ال�ضيء تركًا و تركانًا طرحه و خاله(1). 
وترك الدعــــوى يف اال�ســـــطالح هو: »  التنازل عن الـــــحـــــق املو�ضـــــوعي 

املدعى به«(2).
ه  وقيل هو: » تخلف املدعي عن موا�ضلة الدعوى بعد رفعـــــــها لغياب ونحوه، وجزاوؤ

ال�سطب«(3). 
و�سطب الدعوى هو: »رفع قيد الدعوى من اجلل�ضات وعدم عر�ضها يف اجلل�ضات 
ي  م بعده، ب�ضبب تخلف املدعي عن احل�ضور يف اأ كان ذلك قبل �ضبطها اأ املقبلة �ضواء اأ

و عدم حتريكها بعد وقفها«(4). جل�ضة من اجلل�ضات، اأ
املدعي  غاب  ذا  »اإ املرافعات:  نظام  من  واخلم�سني(5)  الثالثة  املادة  يف  جاء 

)1( انظر: ل�ضان العرب405/10؛ املعجم الو�ضيط84/1. 

)2( التعليق على نظام املرافعات ال�ضرعية308/1. 

)3( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية469/1. 

)4( امل�ضدر نف�ضه؛ وانظر: التعليق على نظام املرافعات320/1.

ذا غاب املدعي  ة َواخلْم�ضني من نظام املرافعات اجلديد)1435ه( ما ن�ضه:"اإ ة اخلاِم�ضَ )5( جاء يف املادَّ
ن يطلب  عن جل�ضة من جل�ضات الدعوى ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة فت�ضطب الدعوى، وله بعد ذلك اأ
حوال، وعند ذلك حتدد املحكمة جل�ضة لنظرها وتبلغ بذلك املدعى عليه،  ا�ضتمرار النظر فيها بح�ضب الأ
ل بقرار من  ن غاب املدعي كذلك ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة فت�ضطب الدعوى ول ت�ضمع بعد ذلك اإ فاإ

املحكمة العليا".
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عن جل�ضة من جل�ضات املحاكمة، ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة ت�سطب الدعوى 
حوال،  ويف هذه احلالة حتدد  ن يطلب ا�ضتمرار النظر فيها ح�ضب الأ وله بعد ذلك اأ
ذا غاب املدعي ومل يتقدم بعذر  املحكمة جل�ضة لنظرها وتبلغ بذلك املدعى عليه، فاإ
الق�ضاء  بقرار من جمل�ض  ل  اإ بعد ذلك  ت�ضمع  ت�سطب الدعوى ول  املحكمة  تقبله 

على بهيئته الدائمة«. الأ
على  الأ الق�ضاء  جمل�ض  من  قرار  �ضدر  ذا  اإ التنفيذية)5/53((1):«  الالئحة  ويف 
بهيئته الدائمة ب�ضماع الدعوى امل�ضطوبة للمرة الثانية ثم �ضطبت بعد ذلك فال ت�ضمع 
خذ تعهد على  على بهيئته الدائمة، وبعد اأ ل بقرار من جمل�ض الق�ضاء الأ بعد �ضطبها اإ

املدعي من قبل ناظر الق�ضية بعدم تكرار ما ح�ضل منه«.
اتفاق  على  بناًء  الدعوى  وقف  يجوز   »:(2) والثمانني  الثانية  املادة  يف  وجاء 
قرار املحكمة  �ضهر من تاريخ اإ اخل�ضوم على عدم ال�ضري فيها مدة ل تزيد على �ضتة اأ
جراء ما.  ي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإ ثر يف اأ اتفاقهم، ول يكون لهذا الوقف اأ
يام التالية لنهاية  ذا مل يعاود اخل�سوم ال�سري يف الدعوى يف الع�سرة االأ واإ

جل عد املدعي تاركًا دعواه« . ويرتتب على ترك الدعوى �ضطبها. االأ

للمرة  �ضطبها  بعد  الدعوى  النظر يف  ا�ضتمرار  للمدعي طلب   4/55" الالئحة اجلديدة:  وجاء يف   )1(
و بتقرير منه يف �ضبط الق�ضية.5/55 يكون الرفع للحكمة العليا  دارة املحكمة، اأ وىل مبذكرة يقدمها لإ الأ
بعد ال�ضطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من املدعي، بكتاب مرفق به �ضورة �ضبط الق�ضية، 

جاًل ل ت�ضمع الدعوى قبله". ن حتدد اأ ذا قررت �ضماع الدعوى اأ وللمحكمة العليا اإ

وقف  "يجوز  تي:  ياأ ما  اجلديد)1435ه(  املرافعات  نظام  من  َوالثَمانني  ة  اد�ضَ ال�ضَّ ة   املادَّ يف  جاء   )2(
قرار  اإ تاريخ  من  �ضهر  اأ �ضتة  على  تزيد  ل  مدة  فيها  ال�ضري  عدم  على  اخل�ضوم  اتفاق  على  بناًء  الدعوى 
ن طلب  واإ ا.  مَّ جراء  لإ النظام  ي موعد حتمي قد حدده  اأ ثر يف  اأ الوقف  لهذا  يكون  ول  اتفاقهم،  املحكمة 
ذا مل يعاود  حد اخل�ضوم ال�ضري يف الدعوى قبل انتهاء املدة املتفق عليها، فله ذلك مبوافقة خ�ضمه. واإ اأ

جل عد املدعي تاركًا دعواه". يام الع�ضرة التالية لنهاية الأ اخل�ضوم ال�ضري يف الدعوى يف الأ
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املطلب الثاين: تعريف ترك اخل�سومة يف اللغة واال�سطالح

ما ترك اخل�سومة يف اال�سطالح  �ضبق تعريف الرتك واخل�ضومة يف اللغة، اأ
بالغ املدعى  �ضعار املحكمة واإ مام املحكمة بعد اإ فهو: »تنازل املدعي عن دعواه القائمة اأ
ي وقت«(1). عليه، مع احتفاظه باحلق املدعى به بحيث يجوز له جتديد املطالبة به يف اأ

ت برفع الدعوى مع بقاء حق الدعوى  وقيل هو: »تخلي املدعي عن خ�ضومته التي بداأ
قائمًا«(2). 

دون  املحكمة  مام  اأ نظرها  القائم  الدعوى  املدعي عن  »تنازل  نه:  باأ ي�ضًا  اأ ف  وعرِّ
�ضقاط احلق«(3). اإ

ترك  للمدعي  »يجوز  املرافعات:  الثامنة والثمانني(4)من نظام  املادة  وجاء يف 
و  و تقرير منه لدى الكاتب املخت�ض باملحكمة ، اأ اخل�ضومة بتبليغ يوجهه خل�ضمه ، اأ
و  و من وكيله ، مع اطالع خ�ضمه عليها ، اأ بيان �ضريح يف مذكرة موقع عليها منه ، اأ
بداء املدعى  ثباته يف �ضبطها ، ول يتم الرتك بعد اإ بداء الطلب �ضفويًا يف اجلل�ضة واإ باإ

ل مبوافقة املحكمة«. عليه دفوعه اإ
املطلب الثالث: مواطن االتفاق واالختالف بني ترك الدعوى وترك اخل�سومة

يتفق ترك الدعوى مع ترك اخل�ضومة يف العتداد مبا دون يف �ضبط الق�ضية متى 

)1( انظر: الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات 1/88 ؛ 2/88. وجاء تعريف ترك اخل�ضومة يف الالئحة 
مام املحكمة مع احتفاظه باحلق املدعى به بحيث  نه: "تنازل املدعي عن دعواه القائمة اأ اجلديدة 1/92 اأ

ي وقت". يجوز له جتديد املطالبة به يف اأ

)2( التعليق على نظام املرافعات320/1.

)3( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 469/1.

)4( انظر: املادة 92 من نظام املرافعات اجلديد)1435ه(.
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تي: عيد ال�ضري فيها، ويختلف ترك الدعوى عن اخل�ضومة فيما ياأ اأ
مام املحكمة، وعن   ترك الدعوى هو تنازل من املدعي عن دعواه القائمة اأ  -1
ما ترك اخل�ضومة فهو تنازل فقط عن الدعوى القائم  احلق املدعى به .اأ

�ضقاط احلق املدعى به. مام املحكمة دون اإ نظرها اأ
�ضعار  يف ترك الدعوى يتغّيب املدعي عن ح�ضور جل�ضات الدعوى من غري اإ  -2
�ضعار  ل بعد اإ بالغ للمدعى عليه. لكن ترك اخل�ضومة  ل يتم اإ و اإ للمحكمة اأ

بالغ املدعى عليه.  املحكمة واإ
وىل،  ذا غاب املدعي عن اجلل�ضة للمرة الأ يف ترك الدعوى ت�ضطب الدعوى اإ  -3
ذا غاب مرة  خرى، فاإ ن يطلب ال�ضتمرار يف الدعوى وحتدد له جل�ضة اأ وله اأ
خرى ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة ت�ضطب الدعوى للمرة الثانية ول ت�ضمع  اأ
ذا �ضدر قرار من جمل�ض الق�ضاء  على، واإ ل بعد قرار من جمل�ض الق�ضاء الأ اإ
�ضطبت  ثم  الثانية  للمرة  امل�ضطوبة  الدعوى  ب�ضماع  الدائمة  بهيئته  على  الأ
على بهيئته  ل بقرار من جمل�ض الق�ضاء الأ بعد ذلك فال ت�ضمع بعد �ضطبها اإ
خذ تعهد على املدعي من قبل ناظر الق�ضية بعدم تكرار ما  الدائمة، وبعد اأ
ما يف ترك اخل�ضومة فللمدعي جتديد املطالبة باحلق املدعى  ح�ضل منه. اأ

و تعهد. ىل قرار اأ ي وقت، ومن غري حاجة اإ به يف اأ
جراءاتها ال�ضابقة؛ لكن ترك  ثر �ضطب الق�ضية على اإ يف ترك الدعوى ل يوؤ  -4
مي�ض  ل  ولكن  اخل�ضومة؛  جراءات  اإ جميع  لغاء  اإ عليها  يرتتب  اخل�ضومة 

احلق املدعى به. 
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المبحث السادس:
 الفرق بين وقف الخصومة وانقطاعها

املطلب االأول: تعريف وقف اخل�سومة يف اللغة واال�سطالح

�ضل واحد يدل  الوقف يف اللغة :احلب�ض واملنع وال�ضكون. والواو والقاف والفاء : اأ
ما اخل�ضومة فقد �ضبق تعريفها يف اللغة. ث يف �ضيء ثّم يقا�ض عليه منه (1)، اأ على متكُّ

جيل ال�ضري يف الدعوى بناء على طلب  ووقف اخل�سومة يف اال�سطالح: »هو تاأ
زال  ومتى  ذلك؛  يقت�ضي  ل�ضبب  بدونه  و  اأ مد  اأ ىل  اإ املحكمة  من  بقرار  و  اأ اخل�ضوم 

جراءاتها ال�ضابقة«(2).  نف ال�ضري فيها وبني على اإ ال�ضبب املوجب ا�ضتوؤ
ما بقوة  و غري مبا�ضر، اإ قتًا ب�ضكل مبا�ضر اأ نه: »تعطيل ال�ضري فيها موؤ ي�ضًا باأ ف اأ وعرِّ
و  جل معني، اأ و بناء على اتفاق اخل�ضوم، وذلك لأ مر القا�ضي، اأ و بناء على اأ القانون، اأ

حتى حدوث واقعة معينة«(3). 
املطلب الثاين: اأق�سام وقف اخل�سومة:

رادة اخل�سوم(: 1- الوقف االتفاقي)بـاإ

قــــــــرار  مـــــــــد باتفاق اخلــــــ�ضوم، واإ ىل اأ واملراد به: »وقف �ضـــــــري اخل�ضومة اإ
املحكمة لهم«(4). 

اتفاق  على  بناًء  الدعوى  وقف  »يجوز   : والثمانني(5)  الثانية  املادة  يف  جاء 

)1( انظر: معجم مقايي�ض اللغة 135/6؛ امل�ضباح املنري 669/2، 696.
)2( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 469/1.
)3( الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض533.
)4( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات437/1.

وقف  "يجوز  تي:  ياأ ما  اجلديد)1435هـ(  املرافعات  نظام  من  َوالثَمانني  ة  اد�ضَ ال�ضَّ ة   املادَّ يف  جاء   )5(
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قرار املحكمة  �ضهر من تاريخ اإ اخل�ضوم على عدم ال�ضري فيها مدة ل تزيد على �ضتة اأ
جراء  ي ميعاد حتمي(1) قد حدده النظام لإ ثر يف اأ اتفاقهم ، ول يكون لهذا الوقف اأ
جل  يام التالية لنهاية الأ ذا مل يعاود اخل�ضوم ال�ضري يف الدعوى يف الع�ضرة الأ ما. واإ

عد املدعي تاركًا دعواه” .
وجاء يف الالئحة التنفيذية لهذه املادة:

1/82 عند موافقة املحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين التفاق يف ال�ضبط مع 
فهام اخل�ضوم مب�ضمون املادة . اإ

حد اخل�ضوم ال�ضري يف الدعوى قبل انتهاء املدة املتفق عليها فله  ذا طلب اأ 2/82 اإ
ن ل م�ضلحة يف الوقف . ى ناظر الدعوى اأ ذا راأ و اإ ذلك مبوافقة خ�ضمه ، اأ

ي وقت  3/82يجوز للقا�ضي العدول عن وقف الدعوى وا�ضتئناف النظر فيها يف اأ
ذا ظهر له ما يقت�ضي ذلك،كمخالفة الوقف للم�ضلحة العامة . اإ

كرث من مرة ح�ضب ال�ضروط املن�ضو�ض عليها يف هذه  4/82 يجوز وقف الدعوى اأ
خر . املادة ما مل يرتتب على ذلك �ضرر على طرف اآ

قرار  اإ تاريخ  من  �ضهر  اأ �ضتة  على  تزيد  ل  مدة  فيها  ال�ضري  عدم  على  اخل�ضوم  اتفاق  على  بناًء  الدعوى 
ن طلب  واإ ا.  مَّ جراء  لإ النظام  ي موعد حتمي قد حدده  اأ ثر يف  اأ الوقف  لهذا  يكون  ول  اتفاقهم،  املحكمة 
ذا مل يعاود  حد اخل�ضوم ال�ضري يف الدعوى قبل انتهاء املدة املتفق عليها، فله ذلك مبوافقة خ�ضمه. واإ اأ

جل عد املدعي تاركًا دعواه". يام الع�ضرة التالية لنهاية الأ اخل�ضوم ال�ضري يف الدعوى يف الأ

جرائيًا.  )1( يق�ضد بامليعاد احلتمي)الالزم(:كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاًء اإ
مور امل�ضتعجلة، ف�ضدر حكم يف  �ضلي يف املو�ضوع وطلبات يف الأ ن تكون الدعوى م�ضتملة على طلب اأ مثاله: اأ
ّن ما حكم فيه من الدعوى امل�ضتعجلة  �ضلية، فاإ الدعوى امل�ضتعجلة واتفق اخل�ضمان على وقف الدعوى الأ
و ال�ضتئناف ول تتوقف.)انظر: الكا�ضف438/1؛ الالئحة التنفيذية 5/82؛  اأ جتري عليه قواعد التمييز 
ثر على  �ضلية ل يوؤ ن وقف اخل�ضومة التفاقي يف الدعوى الأ وانظر: الالئحة اجلديدة 3/86(. واملق�ضود اأ

و ال�ضتئناف املرتتبة على احلكم يف الدعوى امل�ضتعجلة املتفرعة عنها. مواعيد التمييز اأ
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7/82 تارك الدعوى يف هذه املادة يطبق عليه مقت�ضى املادة )53( (1).
ذا  ل اإ نهاءات (2) اإ حكام �ضطب الدعوى ووقفها ونحوها على الإ 8/82 ل ت�ضري اأ

ت�ضمنت خ�ضومة.
و الق�سائي )الوقف ل�سرورة منطقية(: 2- الوقف التعليقي اأ

الف�ضل  على  فيها  احلكم  لتعلق  قتًا  موؤ وقفًا  الدعوى  يف  ال�ضري  »وقف  به:  املراد 
م لدى  كانت الق�ضية املرتبطة لدى القا�ضي نف�ضه ، اأ يف ق�ضية مرتبطة بها، �ضواًء اأ

غريه«(3).  
ولية)(4)(  لة الأ �ضلية على الف�ضل يف امل�ضاأ نه: » تعليق اخل�ضومة الأ ي�ضًا باأ وعّرف اأ

التي يتوقف عليها احلكم يف الدعوى«(5).
وقيل هو: »وقف �ضري اخل�ضومة بناء على قرار من املحكمة)قا�ضي الدعوى( من 

تلقاء نف�ضها ملقت�ضٍ �ضرعي«(6). 

ة َواخلْم�ضون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(. ة اخلاِم�ضَ )1( هي املادَّ

ثبات  جراءه باإ ىل املحكمة يف مو�ضوع من طرف واحد، يطلب اإ ن�ضان اإ نهاءات: هي طلب يرفعه الإ )2( الإ
ثبات الوفاة وح�ضر الورثة، وغريها. ثبات الو�ضية بعد وفاة املو�ضي، وطلب اإ ونحوه. مثل: طلب الوقفية، واإ

)انظر: الكا�ضف478/2(.

)3( الالئحة التنفيذية)1/83( ؛ وانظر الالئحة اجلديدة: )1/87(.

مور التي يتوقف الف�ضل يف الدعوى على البت فيها  مثل : البت يف الخت�ضا�ض  ولية هي: الأ )4( امل�ضائل الأ
هلية، وال�ضفة، وح�ضر الورثة قبل ال�ضري يف الدعوى.)الالئحة التنفيذية30/ 1(. وبنف�ض الرقم يف  ، والأ

الالئحة اجلديدة.

)5( الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض539.

)6( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات437/1 .
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ت املحكمة تعليق حكمها يف مو�ضوع  ذا راأ جاء يف املادة الثالثة والثمانني(1) :«اإ
 ، الدعوى  بوقف  مر  فتاأ عليها احلكم  يتوقف  خرى  اأ لة  م�ضاأ الف�ضل يف  الدعوى على 

ومبجرد زوال �ضبب التوقف يكون للخ�ضوم طلب ال�ضري يف الدعوى«.
3- الوقف اجلزائي: 

وجبته عليه املحكمة(2).  املراد به: وقف الدعوى جزاءًا على عدم قيام املدعي مبا اأ
ن نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي مل ين�ض  ويرى بع�ض �ضّراح نظام املرافعات (3) اأ
اها املنّظم يف نظام املرافعات  ىل �ضيا�ضة عامة تبنَّ ن ذلك يرجع اإ على هذا الوقف، واأ
ن ذلك ل يعني جتاهل  ل اأ جرائية، اإ ال�ضرعية قوامها الرت�ضيد يف ا�ضتخدام اجلزاءات الإ
خذ ب�ضطب الدعوى يف اخل�ضومة يف املواد)53، 54(   جرائي، فقد اأ م لكل جزاء اإ املنّظّ

(4) يف حالة غياب املدعي عن اجلل�ضة، وال�ضطب نوع من الوقف اجلزائي. 

اململكة  حماكم  يف  العمل  عليه  يجري  مما  اجلزائي  الوقف  ن  اأ  (5) خر  اآ ويرى 
العربية ال�ضعودية، بل ن�ض نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودية يف املادة اخلام�سة 
جرة اخلبري، ون�ض  يداع اأ والع�سرين بعد املئة (6)  على جواز وقف الدعوى حتى اإ
جل الذي عينته املحكمة  يداعه يف الأ ذا مل يودع اخل�ضم املبلغ املكلف باإ هذه املادة: » اإ
ذا حكم له يف الرجوع  خالل بحقه اإ يداع هذا املبلغ دون اإ ن يقوم باإ خر اأ جاز للخ�ضم الآ
ي اخل�ضمني وكان الف�ضل يف الق�ضية يتوقف على  ذا مل يودع املبلغ اأ على خ�ضمه واإ

يداع املبلغ« . يقاف الدعوى حتى اإ ن تقرر اإ قرار اخلربة فللمحكمة اأ

ة ال�ضابعة والثمانون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(. )1( هي املادَّ
)2( انظر: التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات417/1.

)3( انظر: امل�ضدر نف�ضه 418-417/1.
ة َواخلْم�ضون وال�ضاد�ضة واخلم�ضون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(. ة اخلاِم�ضَ )4( هي املادَّ

)5( انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات444/1.
ة التا�ضعة والع�ضرون بعد املئة يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(. )6( هي املادَّ
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جراء يتطلبه  ذا مل ي�ضتجب لإ ىل وقف الدعوى جزاءًا  للمدعي اإ �ضار الفقهاء اإ وقد اأ
ال�ضري فيها.

جيل هارون  يقول ابن فرحون: »تنبيه وما ذكره القا�ضي عيا�ض يف املدارك من تاأ
وقع يف  ملا  كرث  واأ ال�ضهرين  جيلهم  تاأ يكن  ونظرائه مل  عليه  به  �ضهد  فيما  بن حبيب 

منا كان عقوبة« (7).  ال�ضهود واإ
ق�ضام وقف اخل�ضومة: وقف اخل�ضومة  باأ ال�ضرعية  ويلحق بع�ض �ضّراح نظام املرافعات 
املرافعات  نظام  ت�ضميته يف  على  ا�ضطلح  ما  وهو  القانون،  بقوة  الوقف  و  اأ واقعية  ل�ضرورة 
ذن اهلل. لة عند حديثنا عن انقطاع اخل�ضومة باإ بانقطاع اخل�ضومة(8)، و�ضنناق�ض هذه امل�ضاأ

املطلب الثالث: تعريف انقطاع اخل�سومة يف اللغة واال�سطالح

فانقطع،  قطعًا  احلبل  قطعت  ويقال  انقطع،  من  م�ضدر  اللغة:  يف  االنقطاع 
�ضبق  فقد  اخل�ضومة  ما  اأ ف�ضاًل(9).  بع�ض  من  اجلرم  جزاء  اأ بع�ض  بانة  اإ  : والقطع 

تعريفها يف اللغة.
الدعوى  ل�ضري  قت  موؤ تلقائي  توقف  هو   « اال�سطالح:  يف  اخل�سومة  وانقطاع 
ر يقت�ضي ذلك حتى ا�ضتيفاء ما يلزم له ول اختيار للقا�ضي وللخ�ضم  وجوبًا ب�ضبب مقرَّ
جراءاتها ال�ضابقة بعد تهيئتها لذلك،  نف ال�ضري فيها ويبنى على اإ يف تقديره، وي�ضتاأ

حد اخل�ضوم لها«(10).  وحتريك اأ
و  هليته للخ�ضومة، اأ و فقده اأ حد اخل�ضوم، اأ مثاله: انقطاع الدعوى ب�ضبب وفاة اأ

زوال �ضفة النيابة عّمن كان يبا�ضر اخل�ضومة عنه.

)7( تب�ضرة احلكام149/1.

)8( انظر: الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض533، 544.

)9( انظر: ل�ضان العرب 8 /276. 

)10( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات469/1.
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م�ضطلح  اخل�ضومة«  »انقطاع  م�ضطلح  ن  اأ املرافعات  نظام  �ضّراح  بع�ض  ويرى 
حوال وقف اخل�ضومة وهو ما  اأ نه تعبري غري موفق عن بع�ض  واأ م�ضلل وغري دقيق، 
ي�ضمى بالوقف ل�ضرورة واقعية؛ وال�ضرورة التي ت�ضتدعي وقف اخل�ضومة هنا �ضرورة 
مور تقع  و زوال �ضفة النيابة، اأ هلية اأ و فقد الأ رادة للخ�ضوم فيها، فالوفاة اأ واقعية ل اإ
وقف  يف  متمثاًل  جرائيًا  اإ ثرًا  اأ القانون  عليها  يرتب  ذلك  ومع  ال�ضخ�ض،  دارة  اإ بغري 
منتجة  قائمة  اخل�ضومة  بقاء  مع  الوقف،  ثار  اآ كل  ذلك  على  ويرتتب  اخل�ضومة،  
ن ا�ضتخدام  ثر رجعي، كما يوحي مفهوم النقطاع، ويرى اأ ثارها، فال تزول باأ لكافة اآ
دل على  دق واأ م�ضطلح »وقف اخل�ضومة بقوة القانون« بدًل من »انقطاع اخل�ضومة« اأ

املق�ضود(1). 
و وقف اخل�ضومة بقوة  ن ا�ضتخدام م�ضطلح الوقف ل�ضرورة واقعية، اأ ويبدو يل اأ
انقطاع  م�ضطلح  ا�ضتخدام  من  املراد  املعنى  على  ودللة  و�ضوحًا  كرث  اأ القانون، 

اخل�ضومة.
للحكم  ت  تهياأ قد  الدعوى  تكن  مل  والثمانني(2):«ما  الرابعة  املادة  يف  جاء 

)1( انظر: الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض544.

تكن  ما مل  تي:"1-  ياأ ما  املرافعات اجلديد)1435هـ(  نظام  من  َوالثَمانني  الثامَنة  ة   املادَّ )2( جاء يف 
هلية  و بفقده اأ حد اخل�ضوم، اأ ن �ضري اخل�ضومة ينقطع بوفاة اأ ت للحكم يف مو�ضوعها فاإ الدعوى قد تهياأ
ينقطع  ل  اخل�ضومة  �ضري  ن  اأ على  عنه،  اخل�ضومة  يبا�ضر  كان  عمن  النيابة  �ضفة  بزوال  و  اأ اخل�ضومة، 
ذا كان قد بادر فعني وكيال جديدا خالل خم�ضة  جال منا�ضبا للموكل اإ ن متنح اأ بانتهاء الوكالة، وللمحكمة اأ
ت الدعوى للحكم فال تنقطع اخل�ضومة، وعلى املحكمة  ذا تهياأ ما اإ وىل، اأ ع�ضر يوما من انتهاء الوكالة الأ
ن الدعوى ت�ضتمر يف حق الباقني، ما  حدهم، فاإ ذا تعدد اخل�ضوم وقام �ضبب النقطاع باأ احلكم فيها. 2- اإ

مل يكن مو�ضوع الدعوى غري قابل للتجزئة، فتنقطع اخل�ضومة يف حق اجلميع".
هلية يعترب من تاريخ  و بفقد الأ   وجاء يف الالئحة التنفيذية:" 1/88 انقطاع اخل�ضومة بح�ضول الوفاة اأ
و  و الوكيل اأ ذا ظهر للدائرة انف�ضاخ الوكالة بوفاة املوكل اأ ح�ضوله ل من تاريخ علم الدائرة بذلك. 2/88 اإ
�ضل الوكالة من الوكيل وبعثها مل�ضدرها للتهمي�ض عليها  و نحو ذلك، فللدائرة �ضحب اأ هليته اأ حدهما اأ فقد اأ
جراءات النظامية  كمال الإ �ضلها فللدائرة خماطبة اجلهة التي �ضدرت منها لإ ذا تعذر �ضحب اأ لغاء، واإ بالإ

لغاء هذه الوكالة". ن اإ يف �ضاأ
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هلية  اأ بفقده  و  اأ اخل�ضوم،  حد  اأ بوفاة  ينقطع  اخل�ضومة  �ضري  ن  فاإ مو�ضوعها  يف 
�ضري  ن  اأ على  عنه،  اخل�ضومة  يبا�ضر  كان  عمن  النيابة  �ضفة  بزوال  و  اأ اخل�ضومة، 
ذا كان  جاًل منا�ضبًا للموكل اإ ن متنح اأ اخل�ضومة ل ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة اأ
ما  وىل، اأ قد بادر فعني وكياًل جديدًا خالل اخلم�ضة ع�ضر يومًا من انتهاء الوكالة الأ

ت الدعوى للحكم فال تنقطع اخل�ضومة، وعلى املحكمة احلكم فيها«. ذا تهياأ اإ
وجاء يف الالئحة التنفيذية لهذه املادة: 

هلية يعترب من تاريخ ح�ضوله  و بفقد الأ 1/84 انقطاع اخل�ضومة بح�ضول الوفاة اأ
ل من تاريخ علم املحكمة بذلك .

ن مل  فاإ �ضهر  النقطاع مدة  �ضبب  قيام  القا�ضي عند  لدى  املعاملة  تبقى   2/84
ىل اجلهة التي وردت منها . حد اخل�ضوم فتعاد اإ يراجع اأ

 ، حد اخل�ضوم  اأ وفاة  بعد  للحكم  املتهيئة  الدعوى  القا�ضي يف  ذا حكم  اإ  3/84
فتجري على احلكم تعليمات التمييز .

بعد  النقطاع  �ضبب  به  قام  من  حمل  حل  الذي  اخل�ضم  يح�ضر  مل  ذا  اإ  4/84
املدة  وم�ضت  بالغه  اإ تعذر  و  اأ عدمها  من  القناعة  بداء  لإ باحلكم  بالغه  اإ

املقررة لالعرتا�ض فريفع احلكم ملحكمة التمييز بدون لئحة اعرتا�ض .
ت�ضتمر  الدعوى  ن  فاإ حدهم  باأ النقطاع  �ضبب  وقام  اخل�ضوم  تعدد  ذا  اإ  5/84
فتنقطع  للتجزئة  قابل  غري  الدعوى  مو�ضوع  يكن  مل  ما  الباقني  حق  يف 

اخل�ضومة يف حق اجلميع .
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املطلب الرابع: مواطن االتفاق واالختالف بني وقف اخل�سومة وانقطاعها
اأواًل: يتفق وقف اخل�سومة وانقطاعها فيما ياأتي:

و النقطاع يعترب باطاًل وغري نافذ. جراء يتم خالل مدة الوقف اأ ي اإ ن اأ اأ  -1
جراء  جراءات ال�ضابقة يف وقف اخل�ضومة وانقطاعها، بل كل اإ ثر الإ ل تتاأ  -2
مر بها القا�ضي قبل  جراء املحا�ضبة التي اأ نه يبقى كذلك، كاإ مت �ضحيحًا فاإ

و النقطاع. ح�ضول الوقف اأ
كرث من مرة ح�ضب ال�ضروط املقررة لذلك، وكذلك  يجوز وقف اخل�ضومة اأ  -3

كرث من مرة. ذا تكرر �ضبب النقطاع اأ احلال يف انقطاع اخل�ضومة اإ
ثانيًا: يختلف وقف اخل�سومة وانقطاعها فيما ياأتي:

و بقرار من املحكمة بخالف  وقف اخل�ضومة يكون بناء على طلب اخل�ضوم اأ  -1
انقطاع اخل�ضومة فهو توقف تلقائي وجوبًا ل�ضرورة واقعية ل خيار للقا�ضي 

ول للخ�ضوم فيه.
انتهاء املدة املتفق عليها  ال�ضري يف الدعوى قبل  يجوز يف وقف اخل�ضومة   -2
ى ناظر  ذا راأ و اإ ذا وافق خ�ضمه، اأ حد اخل�ضوم ذلك ب�ضرطني: اإ ذا طلب اأ اإ
نف�ضه  تلقاء  من  للقا�ضي  يجوز  كذلك  الوقف.  يف  م�ضلحة  ل  ن  اأ الدعوى 
ذا ظهر له ما  ي وقت اإ العدول عن وقف الدعوى وا�ضتئناف النظر فيها يف اأ
ن يكون  يقت�ضي ذلك ، كمخالفة الوقف للم�ضلحة العامة. وهذا ل ميكن اأ
نه ل خيار للخ�ضوم ول للقا�ضي فيه، بل ل ميكن  يف انقطاع اخل�ضومة لأ

ا�ضتئناف ال�ضري يف الدعوى بعد انقطاعها حتى يزول �ضبب النقطاع.
ال�ضري  مل يحدد نظام املرافعات يف انقطاع اخل�ضومة مدة معينة ملعاودة   -3
النقطاع  �ضبب  زال  ذا  اإ وىل  الأ �ضريتها  ىل  اإ تعود  اخل�ضومة  ولكن  فيها؛ 
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حد اخل�ضوم ا�ضتئناف ال�ضري فيها؛ لكنه حدد يف وقف اخل�ضومة  وطلب اأ
ذا عاود اخل�ضوم  جل يف الوقف التفاقي، فاإ يام تالية لنهاية الأ مدة ع�ضرة اأ
ه ال�ضطب وفقًا ملا  ل عد املدعي تاركًا لدعواه، وجزاوؤ ال�ضري يف الدعوى، واإ

هو مقرر يف املادتني)53-54( (1) من نظام املرافعات.
يف  للحكم  ت  تهياأ قد  الدعوى  تكون  ل  اأ اخل�ضومة  �ضري  لنقطاع  ي�ضرتط   -4
نه من  اأ و�ضبب ذلك  لوقف اخل�ضومة،  ي�ضرتط ذلك  بينما ل  مو�ضوعها، 
ما  واأ ونحوه،  لل�ضلح  الفر�ضة  تاحة  اإ التفاقي  اخل�ضومة  وقف  مقا�ضد 
وهذا  ين يف احلكم،  والتاأ العدالة  منه حتري  فاملق�ضود  الق�ضائي  الوقف 
يتوقف  خرى  اأ لة  م�ضاأ يف  الف�ضل  على  الدعوى  يف  احلكم  بتعليق  يتحقق 

عليها احلكم.

ة َواخلْم�ضون وال�ضاد�ضة واخلم�ضون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(. ة اخلاِم�ضَ )1( هي املادَّ
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المبحث السابع: 
 الفرق بين منع القاضي من نظر الدعوى وبين رده عن نظرها

املطلب االأول: تعريف منع القا�سي يف اللغة واال�سطالح
�ضل واحد هو خالف  املنع يف اللغة: من منعه مينعه منعًا، وامليم والنون والعني اأ

ن حتول بني الرجل وبني ال�ضيء الذي يريده(1). عطاء، واملنع هو اأ الإ
ى بعدم ال�سالحية احلتمية((2)يف اال�سطالح:  و ما ي�سمَّ ومنع القا�سي)اأ
حد  اأ ذلك  يطلب  ولو مل  النظام،  بقوة  و�ضماعها  الدعوى  نظر  القا�ضي من  منع  هو 

حوال املذكورة يف نظام املرافعات.  اخل�ضوم يف الأ
املطلب الثاين: اأحوال منع القا�سي من نظر الدعوى

واًل: القرابة وامل�ساهرة اأ
القا�ضي ممنوعًا من نظر  »يكون  املرافعات:  الت�سعني(3)من نظام  املادة  جاء يف 

تية: حوال الآ حد اخل�ضوم يف الأ الدعوى و�ضماعها ولو مل يطلب ذلك اأ
ىل الدرجة  و �ضـــــهرًا له(4) اإ و كان قـــــريبًا اأ حد اخلــــ�ضــــوم اأ ذا كان زوجًا لأ اأ - اإ

الرابعة (5)...«.
)1( معجم مقايي�ض اللغة 278/5؛ ل�ضان العرب 343/8.

)2( انظر: الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض56.

)3( هي املادة الرابعة والت�ضعون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.

التنفيذية12/90(.  قائمة".)الالئحة  الزوجية  رابطة  تكون  ن  اأ امل�ضاهرة  عالقة  لقيام  ي�ضرتط  "ل   )4(
والالئحة اجلديدة: )2/94(

باء،  وىل: الآ قارب حتى الدرجة الرابعة هم:الدرجة االأ وىل من لئحة املادة الثامنة: "الأ )5( جاء يف الفقرة الأ
خوة  ن نزلوا.الدرجة الثالثة:الإ ولدهم واإ ولد ، واأ ن علوا.الدرجة الثانية: الأ جداد، واجلدات واإ مهات، والأ والأ
خوال، واخلالت  ولدهم، والأ عمام والعمات، واأ ولدهم.الدرجة الرابعة: الأ م، واأ و لأ ب، اأ و لأ �ضقاء، اأ خوات الأ والأ
�ضهار«.  قارب الزوجة وهم الأ ربع على اأ ولدهم وجاء يف الفقرة الثانية من املادة نف�ضها: »تطبق هذه الدرجات الأ واأ

ويف الالئحة اجلديدة: )1/7، 2/7(.
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و لزوجته. ثانيًا: اخل�سومة القائمة للقا�سي اأ
ذا  حوال منع القا�ضي ون�ضها: »اإ جاء يف الفقرة )ب/90((1)بيان احلالة الثانية من اأ

و مع زوجته...«. حد اخل�ضوم يف الدعوى اأ و لزوجته خ�ضومة قائمة(2) مع اأ كان له اأ
ثالثًا: الوكالة والو�ساية والقوامة ومظنة الوراثة.

ذا كان  حوال منع القا�ضي ون�ضها: »اإ بّينت الفقرة )ج/90( (3)احلالة الثالثة من اأ
و كان زوجًا  و مظنونة وراثته له(4)، اأ و قّيمًا عليه، اأ و و�ضيًا، اأ حد اخل�ضوم، اأ وكياًل لأ
ىل الدرجة  و م�ضاهرة اإ و كانت له �ضلة قرابة اأ و القيم عليه، اأ حد اخل�ضوم اأ لو�ضي اأ

و القيم...« (5). الرابعة بهذا الو�ضي اأ
رابعًا: امل�سلحة يف الدعوى القائمة

ذا  حوال منع القا�ضي ون�ضها: »اإ حت الفقرة )د/90( (6) احلالة الرابعة من اأ و�ضّ
و ملن يكون هو وكياًل  �ضهاره على عمود الن�ضب(7) اأ و اأ قاربه اأ حد اأ و لأ و لزوجته اأ كان له اأ

)1( هي الفقرة )ب/94( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.

)2( جاء يف الالئحة اجلديدة : )1/94(: قيام اخل�ضومة الوارد يف الفقرة )ب( يبداأ من تاريخ قيدها 
يف املحكمة حتى اكت�ضاب احلكم القطعية.

)3( هي الفقرة )ب/94( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.

)4( "اخل�ضم املظنونة وراثته هو من كان القا�ضي غري وارث له حال قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه 
ذا زال هذا احلاجب ورثه" . )الالئحة التنفيذية 6/90(. والالئحة اجلديدة: )5/94(. ، بحيث اإ

قامة الدعوى ، ول ينظر  و القوامة مانعة هو كونها قائمة وقت اإ و الو�ضاية اأ )5( «املعترب يف كون الوكالة اأ
ىل م�ضمونها«.)الالئحة التنفيذية5/90(. والالئحة اجلديدة: )4/94(. اإ

ذا كان له  " اإ )6( هي الفقرة )د/94( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(، ون�ضها بعد التعديل: 
و ملن يكون هو وكياًل  �ضهاره على عمود الن�ضب اأ و اأ قاربه اأ حد اأ و لأ و لزوجته اأ م�ضلحة يف الدعوى القائمة اأ

و قيمًا عليه". و و�ضيًا اأ عنه اأ

ن نزلوا(. وعلى هذا  بناء والبنات واإ ن علوا( والفروع)الأ مهات واإ باء والأ �ضول)الآ )7( عمود الن�ضب هم الأ
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و قيمًا عليه ، م�ضلحة(1) يف الدعوى القائمة...« و و�ضيًا اأ عنه اأ
خام�سًا: �سلة القا�سي ال�سابقة بالدعوى

حوال منع القا�ضي ون�ضها:  جاء يف الفقرة )هـ/90( (2)بيان احلالة اخلام�ضة من اأ
و كتب فيها(4) ولو كان  حد اخل�ضوم يف الدعوى اأ و ترافع عن اأ فتى(3)اأ ذا كان قد اأ »اإ
و حمكما،  و خبريًا اأ و كان قد �ضبق له نظرها(5) قا�ضيًا اأ ذلك قبل ا�ضتغاله بالق�ضاء، اأ

جراءات التحقيق فيها«. جراء من اإ و با�ضر اإ دى �ضهادة فيها، اأ و كان قد اأ اأ
املطلب الثالث: رد القا�سي عن نظر الدعوى يف اللغة واال�سطالح

مطرد  واحد  �ضل  اأ والدال  والراء  ردًا،  رده  اأ ال�ضيء  رددت  من  اللغة:  يف  الرد 
ذا مل يقبله(6). منقا�ض وهو رجع ال�ضيء، و رد عليه ال�ضيء اإ

ن  ولدها واإ ن علوا، واأ �ضهاره: والدا زوجته واإ ن نزلوا، واأ ولده واإ ن علوا، واأ قارب القا�ضي هنا: والداه واإ فاأ
نزلوا.)انظر: فتاوى ابن تيمية343/13؛ الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات477/1(. 

والالئحة   .)1/4 التنفيذية  )الالئحة  �ضرر.  دفع  و  اأ نفع  جلب  فيه  ما  بامل�ضلحة:كل  يق�ضد   )1(
اجلديدة:)1/3(.

)2( هي الفقرة )ه/94( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.

: ما كانت حمررة يف الق�ضية نف�ضها".)الالئحة  الفتوى التي متنع القا�ضي من نظر الدعوى هي   )3(
التنفيذية 9/90(؛ والالئحة اجلديدة: )6/94(.

و ا�ضت�ضارة ونحوها  و اعرتا�ضًا اأ و جوابًا اأ ذا كتب فيها لئحة دعوى اأ )4( "مينع القا�ضي من نظر الق�ضية اإ
حد املتخا�ضمني".)الالئحة التنفيذية 10/90(؛ والالئحة اجلديدة: )7/94(. مما فيه م�ضلحة لأ

خرى فال ينظرها". ىل حمكمة اأ ذا حكم فيها ثم انتقل اإ )5( "املق�ضود ب�ضبق نظر القا�ضي للدعوى : اإ
حكام امل�ضتعجلة التي يخ�ضى معها  "الأ )الالئحة التنفيذية14/90(؛ والالئحة اجلديدة: )9/94(. لكن 
�ضل الق�ضية".)الالئحة التنفيذية  ن يحكم يف اأ �ضدرها من اأ قتة ل متنع من اأ حكام موؤ فوات الوقت هي اأ

11/90(؛ والالئحة اجلديدة: )8/94(.

)6( معجم مقايي�ض اللغة2 /386؛ خمتار ال�ضحاح 101/1.
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ى بعدم ال�سالحية التقديرية( يف اال�سطالح  و ما ي�سمَّ ورد القا�سي )اأ
و تنحيته بناء على طلب اخل�ضم عن نظر الدعوى  اأ » تنحيه من تلقاء نف�ضه،  هو: 

�ضباب املذكورة يف نظام املرافعات«. واحلكم فيها ل�ضبب من الأ
املطلب الرابع: اأ�سباب رد القا�سي

واًل: الدعوى املماثلة. اأ
تية: اأ -  �ضباب الآ حد الأ /92( (1)  ما ن�ضه:«يجوز رد القا�ضي لأ جاء يف الفقرة )اأ

و لزوجته دعوى مماثلة للدعوى(2) التي ينظرها...«. ذا كان له اأ اإ
و لزوجته بعد قيام الدعوى. ثانيًا: اخل�سومة للقا�سي اأ

�ضباب رد القا�ضي، ون�ضها:  وجاء يف الفقرة )ب/92( (3) ذكر ال�ضبب الثاين من اأ
و مع زوجته بعد قيام الدعوى  حد اخل�ضوم اأ و لزوجته خ�ضومة مع اأ ذا حدث له اأ »اإ
نظر  عن  رده  بق�ضد  قيمت  اأ قد  الدعوى  هذه  تكن  مل  ما  القا�ضي،  مام  اأ املنظورة 

مامه...« الدعوى املنظورة اأ
�سهاره. قاربه واأ حد اأ و الأ ثالثًا: اخل�سومة القائمة ملطلقة القا�سي اأ

ون�ضها:«  القا�ضي،  رد  �ضباب  اأ من  الثالث  ال�ضبب   (4) الفقرة)ج/92(  حت  و�ضَّ
الرابعة  ىل الدرجة  اإ �ضهاره  اأ و  اأ قاربه،  اأ حد  و لأ اأ التي له منها ولد،  ذا كان ملطلقته  اإ
و مع زوجته، ما مل تكن  حد اخل�ضوم يف الدعوى، اأ مام الق�ضاء مع اأ خ�ضومة قائمة اأ

/96( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(. )1( هي الفقرة )اأ

يف  احلكم  معرفة  عليه  يرتتب  مما  وال�ضبب  املو�ضوع  يف  احتادهما  الدعوى  يف  بالتماثل  »يق�ضد   )2(
خرى«. )الالئحة التنفيذية4/92(؛ والالئحة اجلديدة: )3/96(. حداها ، من معرفة احلكم يف الأ اإ

)3( هي الفقرة )ب/96( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.

)4( هي الفقرة )ج/96( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.
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مام القا�ضي بق�ضد رده...«. قيمت اأ هذه اخل�ضومة قد اأ
حد اخل�سوم. رابعًا: العالقة ال�سخ�سية بني القا�سي واأ

ذا  �ضباب رد القا�ضي، ون�ضها:  »اإ جاء يف الفقرة)د/92( (1) بيان ال�ضبب الرابع من اأ
و  حد اخل�ضوم اأ اكلة(3) اأ و كان القا�ضي قد اعتاد موؤ حد اخل�ضوم خادمًا له(2)، اأ كان اأ

و بعده...«. و كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى اأ م�ضاكنته(4)، اأ
و املوّدة: خام�سًا: العداوة اأ

ذا  �ضباب رد القا�ضي، ون�ضها:  »اإ  بّينت الفقرة )هـ/92( (5) ال�ضبب اخلام�ض من اأ
و مودة يرجح معها عدم ا�ضتطاعته احلكم  حد اخل�ضوم عداوة(6) اأ كان بينه وبني اأ

بدون حتيز« .
�ساد�سًا: ا�ست�سعار احلرج:

ن ما ذكره يف املادة  �ضباب رد القا�ضي، على اعتبار اأ مل ين�ض املنّظم على جميع اأ

)1( هي الفقرة )د/96( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.

اجلديدة:  والالئحة  التنفيذية5/92(؛  )الالئحة  القا�ضي".  لدى  اخلا�ض  جري  الأ هو:  "اخلادم   )2(
.)4/96(

التنفيذية6/92(؛  )الالئحة  متتالية«.  مرات  اخل�ضم  مائدة  على  باجللو�ض  تتحقق   : اكلة  »املوؤ  )3(
والالئحة اجلديدة:)5/96(.

و ب�ضفة دائمة ،  و العك�ض يف بيت واحد غالب الوقت اأ حد اخل�ضوم اأ )4( »امل�ضاكنة: �ضكن القا�ضي مع اأ
و بدونه«.)الالئحة التنفيذية7/92(؛ والالئحة اجلديدة: )6/96(. جر اأ باأ

)5( هي الفقرة )ه/96( من نظام املرافعات اجلديد )1435هـ(.

و املال، ويرجع يف  و الولد، اأ و العر�ض اأ مر دنيوي مما فيه تعر�ض للنف�ض، اأ )6( »العداوة هي: ما ن�ضاأ عن اأ
و رئي�ض املحاكم«. )الالئحة التنفيذية8/92(؛  ىل ناظر الرد وهو رئي�ض املحكمة اأ تقديرها عند الختالف اإ

والالئحة اجلديدة: )7/96(.
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�ضبابًا  ن هناك اأ منا هو على �ضبيل املثال ل احل�ضر؛ لذلك فاإ الثانية والت�سعني(1) اإ
خرى للرد �ضكت عنها النظام؛ لكن يجمعها ا�ضت�ضعار احلرج(2). اأ

يتوقى  حد اخل�ضوم،  واأ القا�ضي  بني  »وجود عالقة  با�ست�سعار احلرج:  واملراد 
و ال�ضرر على نف�ضه، ونحو ذلك  و مقاطعة القرابة واجلريان، اأ القا�ضي منها التهمة اأ

جل ذلك عن نظر الدعوى«(3).  ب�ضبب �ضماع هذه الدعوى، فيتنّحى لأ
ربع. مثاله: عالقة اجلوار العادية، والقرابة وامل�ضاهرة اخلارجة عن الدرجات الأ
�ضباب الرد التي يجوز للخ�ضم التم�ضك بها؛ ولكن   ول يعّد ا�ضت�ضعار احلرج من اأ
ذا ا�ضت�ضعر حرجًا من نظرها،  ن يطلب التنّحي عن الدعوى اإ للقا�ضي من تلقاء نف�ضه اأ
والف�ضل  للنظر  املحاكم  رئي�ض  و  اأ املحكمة  رئي�ض  ىل  اإ طلبه  حيل  اأ ذلك  طلب  ومتى 
و الرف�ض، ومتى ُرف�ض طلب الرد، وجب على القا�ضي �ضماع الدعوى  فيه باملوافقة اأ

واحلكم فيها(4).
�ضباب الرد التي مل ين�ض عليها يف  ىل اأ �ضارت املادة الرابعة والت�سعون(5) اإ وقد اأ
�ضباب  ن مل يكن �ضبب الرد من الأ املادة الثانية والت�سعني(6)؛ حيث جاء فيها:«... فاإ
ي دفع  املن�ضو�ض عليها يف املادة الثانية والت�ضعني وجب تقدمي طلب الرد قبل تقدمي اأ
�ضبابه  ذا حدثت اأ ل �ضقط احلق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد اإ و دفاع يف الق�ضية واإ اأ

)1( هي املادة ال�ضاد�ضة والت�ضعون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.

)2( انظر: الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض82-83؛ الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات485/1.

)3( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات485/1.

)4( انظر: امل�ضدر نف�ضه.  

ويف  خرها:"...  اآ يف  �ضيف  واأ اجلديد)1435هـ(،  املرافعات  نظام  يف  والت�ضعون  الثامنة  املادة  هي   )5(
حوال ل يقبل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة". جميع الأ

)6( هي املادة ال�ضاد�ضة والت�ضعون يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.
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نه ل يعلم بها«. ثبت طالب الرد اأ ذا اأ و اإ بعد ذلك، اأ
تي: ي�ضًا ما ياأ ومما جاء يف الالئحة التنفيذية لهذه املادة  اأ

و ا�ضتمرار نظرها مع وجود �ضبب من  »2/92 (1) اتفاق اخل�ضوم على نظر الدعوى اأ
�ضباب الرد املذكورة يف هذه املادة ي�ضقط حقهم يف طلب الرد . اأ

3/92 (2) يقبل طلب الرد املن�ضو�ض عليه يف هذه املادة يف جميع مراحل الدعوى 
و  اأ اخل�ضومة  ترك  و  اأ الدعوى  �ضطب  ثر  يوؤ ول  فيه  احلق  �ضقط  ل  واإ به  العلم  حال 

عيد نظرها . يقافها على طلب الرد متى ما اأ اإ
9/92 (3)يرتتب على طلب الرد وقف الدعوى املنظورة حتى يف�ضل يف طلب الرد«.

املطلب اخلام�ض: مواطن االتفاق واالختالف بني منع القا�سي وبني رده

ولكنهما  للدعوى؛  القا�ضي  نظر  عدم  وهي  نتيجتهما  يف  ورده  القا�ضي  منع  يتفق 
تي: يختلفان فيما ياأ

ن حتول بني الرجل وبني ما يريد، والرد عدم قبول ما فعله  1- املنع يف اللغة هو اأ
دون احليلولة بينه وبني ما يريد.

ما رد القا�ضي  2- منع القا�ضي يكون بقوة القانون ول ي�ضرتط له طلب اخل�ضوم، اأ
و تنحيه بناء على طلب اخل�ضوم. فهو تنحيه من تلقاء نف�ضه اأ

�ضبيل احل�ضر؛  النظام على  واردة يف  الدعوى  القا�ضي من نظر  �ضباب منع  اأ  -3
نها  �ضباب رد القا�ضي فاإ و القيا�ض عليها؛ بخالف اأ لذلك ل يجوز التو�ضع يف تف�ضريها اأ

)1( يف الالئحة اجلديدة: )1/96(.

)2( يف الالئحة اجلديدة: )2/96(.

ىل الفقرة 2 من املادة ال�ضاد�ضة والت�ضعني، ون�ضها: "يرتتب على  )3( مت نقل هذه الفقرة من الالئحة اإ
ىل حني الف�ضل فيه". تقدمي طلب الرد وقف الدعوى اإ
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للرد  خرى  اأ �ضبابًا  اأ ن هناك  وردت يف النظام على �ضبيل املثال ل احل�ضر؛ لذلك فاإ
�ضكت عنها النظام؛ لكن يجمعها ا�ضت�ضعار احلرج.

و زوجته يف  اأ حد اخل�ضوم  اأ وبني  و زوجته  اأ القا�ضي  ذا وجدت خ�ضومة بني  اإ  -4
ي  ن تكون اخل�ضومة قائمة اأ الدعوى التي ينظرها القا�ضي، في�ضرتط ملنع القا�ضي اأ
ت اخل�ضومة بعد رفع الدعوى فال  ذا ن�ضاأ ما اإ ت قبل رفع الدعوى وظلت قائمة، اأ ن�ضاأ
ت بعد رفع  ن يكون يف خ�ضومة ن�ضاأ نه يجوز اأ مينع القا�ضي،  بخالف رد القا�ضي فاإ

الدعوى.
ما يف حالة  ه ولو مت باتفاق اخل�ضوم، اأ لة منع القا�ضي يبطل عمله وق�ضاوؤ 5- يف م�ضاأ

ذا اتفق اخل�ضوم على ذلك . ن يحكم اإ الرد فله اأ
م�ضتخلفًا  و  اأ ناظرًا  كان  اأ �ضواء  الدعوى  مراحل  جميع  يف  يكون  القا�ضي  منع   -6
فيه  فيفرق  القا�ضي  رد  ما  اأ يعلما،  مل  م  اأ بذلك  واخل�ضم  القا�ضي  علم  اأ و�ضواء 
الثانية  املادة  يف  عليها  املن�ضو�ض  �ضباب  الأ يف  الرد  طلب  تقدمي  ول:  مرين:الأ اأ بني 
ي وقت؛ لكن ل يقبل طلب الرد بعد  والت�ضعني، فهذا يجوز تقدمي طلب الرد فيه يف اأ
يف  الرد  طلب  احلكم.الثاين:تقدمي  �ضدور  بعد  وىل  اأ باب  ومن  املرافعة  باب  قفل 
�ضباب التي يجمعها ا�ضت�ضعار احلرج( يجب  �ضباب غري املن�ضو�ض عليها )وهي الأ الأ
ل �ضقط احلق فيه، ومع ذلك يجوز  و دفاع يف الق�ضية واإ ي دفع اأ ن يكون قبل تقدمي اأ اأ
نه  ثبت طالب الرد اأ و اأ �ضبابه بعد التعر�ض ملو�ضوع الدعوى، اأ ذا حدثت اأ طلب الرد اإ

ل يعلم بها.
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المبحث الثامن: 
الفرق بين اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي

املطلب االأول: تعريف االإقرار الق�سائي يف اللغة واال�سطالح

ي  قر باحلق اأ ذعان والعرتاف، يقال اأ قرار يف اللغة: �ضد اجلحود، وهو الإ االإ
اعرتف به(1). 

خبار عما �ضبق«(2). خر عليه واإ خبار بحق لآ قرار يف اال�سطالح: » اإ االإ
ثناء ال�ضري فيها متعلقًا  مام ناظر الدعوى اأ قرار الق�سائي هو: »ما يح�ضل اأ واالإ

بالواقعة املقر بها«(3).
املطلب الثاين: �سروط االإقرار الق�سائي

نه ي�ضرتط فيه �ضرطان، هما: قرار الق�ضائي اأ   يتبني تعريف الإ
مام ناظر الدعوى. ن يتم اأ 1- اأ

ثناء ال�ضري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقّر بها. ن يح�ضل اأ 2- اأ
املطلب الثالث: حجية االإقرار الق�سائي

. قرار الق�ضائي حجة قا�ضرة على املقرِّ الإ  

)1( معجم مقايي�ض اللغة 5/ 8؛ ل�ضان العرب 88/5.

الطالبني  رو�ضة  185/2؛  عرفة  ابن  حدود  �ضرح  249/7؛  الرائق  البحر  التعريفات50/1.وانظر:   )2(
349/4؛ املغني 87/5.   

)3( الالئحة التنفيذية )1/104(؛ والالئحة اجلديدة: )1/108(. 
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قرار اخل�ضم عند  اإ املرافعات:«  نظام  املئة(1) من  الرابعة بعد  املادة  جاء يف 
و دون ا�ضتجوابه حجة قا�ضرة عليه...«. ال�ضتجواب اأ

قرار حجة قا�ضرة على املقّر (2) .  ّن الإ وقد قرر الفقهاء: اأ
ام والولة ي�ضتخرجون احلقوق  اق احلكَّ قال ابن القيم-رحمه اهلل-:«ومل يزل حذَّ

قرارًا« (3) .  ذا ظهرت مل يقدموا عليها �ضهادة تخالفها ول اإ مارات، فاإ بالفرا�ضة والأ
املطلب الرابع: تعريف االإقرار غري الق�سائي

هذه  يف  املذكورة  القيود  من  قيد  فيه  اختل  »الذي  هو:  الق�ضائي  غري  قرار  الإ
املادة«(4).

قرار  ن يكون الإ والقيود املذكورة يف املادة الرابعة بعد املئة(5) هي:« ... يجب اأ
ثناء ال�ضري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقر بها«. مام الق�ضاء اأ حا�ضاًل اأ

مام قا�ضي الدعوى، وقد  قرار غري الق�ضائي هو الذي ل يح�ضل اأ وعلى هذا يكون الإ
ثناء  ثناء ال�ضري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقّر بها، بل اأ يح�ضل ولكن مل يح�ضل اأ

و بدون دعوى(6).  خرى، اأ ال�ضري يف دعوى اأ

)1( هي املادة الثامنة بعد املئة يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.

نام 119/2؛ غمز عيون الب�ضائر367/2. حكام يف م�ضالح الأ )2( قواعد الأ

)3( الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية �ض34.    

)4( الالئحة التنفيذية )2/104(؛ والالئحة اجلديدة: )2/108(.

)5( هي املادة الثامنة بعد املئة يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.

)6( انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات546-545/1
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املطلب اخلام�ض: حجية االإقرار غري الق�سائي

بالبّينة  ثباته  اإ طلب  للقا�ضي  ن  اإ بل  بنف�ضه،  حجة  يكون  ل  الق�ضائي  غري  قرار  الإ
نه يكون حجة قا�ضرة على املقّر. ذا ثبت فاإ نكار اخل�ضم له(1). واإ ال�ضرعية عند اإ
املطلب ال�ساد�ض: مواطن االتفاق واالختالف بني االإقرار الق�سائي وغري الق�سائي

ذا ثبت بالبينة ال�ضرعية- يف كونهما حجة  قرار الق�ضائي وغري الق�ضائي-اإ يتفق الإ
تي: قا�ضرة على املقّر؛ لكنهما يختلفان فيما ياأ

متعلقًا  الدعوى  يف  ال�ضري  ثناء  اأ القا�ضي  مام  اأ يكون  الق�ضائي  قرار  الإ  -1
قرار غري الق�ضائي فهو: بالواقعة املقّر بها، بخالف الإ

· الإقرار الذي ل يح�ضل اأمام القا�ضي.	

· اأثناء ال�ضري يف الدعوى 	 اأمام القا�ضي لكن لي�ض يف  اأو الإقرار الذي يح�ضل 
املتعلقة بالواقعة املقر بها، بل اأثناء ال�ضري يف دعوى اأخرى.

· اأو الإقرار الذي يح�ضل اأمام القا�ضي بدون دعوى.	

مام  اأ لثبوته  ال�ضرعية  ثبات  الإ حكام  اأ عليه  جتري  ل  الق�ضائي  قرار  الإ  -2
قرار  ثناء ال�ضري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقّر بها، بخالف الإ القا�ضي اأ

ثباته. ىل بّينة �ضرعية لإ نه يحتاج اإ غري الق�ضائي فاإ

)1( الالئحة التنفيذية )3/104(؛ والالئحة اجلديدة: )3/108(.
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المبحث التاسع:
الفرق بين الورقة الرسمية والعادية

ثبات  جاء يف املادة الثامنة والثالثني بعد املائة(1) :«الكتابة التي يكون بها الإ
و ورقة عادية...«. ن تدون يف ورقة ر�ضمية اأ ما اأ اإ

املطلب االأول: تعريف الورقة الر�سمية يف اللغة واال�سطالح

وراق، وهي الرقاق  الورقة الر�سمية يف اللغة: الَوَرقة يف اللغة: جمعها ورق واأ
ىل الدولة  ذا ن�ضب اإ و يطبع عليها. ويقال ورقة ر�ضمية وعمل ر�ضمي اإ التي يكتب فيها اأ

�ضولها املقررة (2) . وجرى على اأ
و �ضخ�ض  والورقة الر�سمية يف اال�سطالح هي: »التي يثبت فيها موظف عام اأ
و�ضاع  ن وذلك طبقًا لالأ و ما تلقاه من ذوي ال�ضاأ مكلف بخدمة عامة ما مت على يديه اأ

النظامية ويف حدود �ضلطته واخت�ضا�ضه« (3) .
املطلب الثاين: �سروط الورقة الر�سمية )4( : 

ذن  و اأُ ف من الدولة اأ و من يف حكمه ممن كلِّ ن يكون حمررها موظفًا حكومّيًا اأ 1- اأ
كاتب  مثل:  احلكومي  واملوظف  بدونها،  و  اأ جرة  باأ كان  اأ �ضواء  العمل  بهذا  للقيام  له 

نكحة غري املتفرغ. ذون الأ العدل، ومن يف حكمه كماأ

)1( هي املادة التا�ضعة والثالثون بعد املئة يف نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(.

)2( انظر: املعجم الو�ضيط 345/1، 1026/2.

املعجم  وانظر:  اجلديد)1435هـ(؛  املرافعات  نظـــــام  من  املئة  بعد  والثالثون  التا�ضعة  املادة   )3(
الو�ضيط 345/1.

)4( انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 52/2.
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واخت�ضا�ضه  وليته  العام ومن يف حكمه يف حدود  املوظف  ما حّرره  يكون  ن  اأ  -2
ن. و تلقاه من ذوي ال�ضاأ ليه مما مّت على يديه اأ امل�ضند اإ

و�ضاع النظامّية املر�ضومة  ن تتم الكتابة على الوجه املعتاد يف مثلها، فت�ضتوفى الأ 3- اأ
ختام ونحوها مما يلزم لذلك نظامًا. لها من التواقيع والأ

املطلب الثالث: حجية الورقة الر�سمية: 

و يثبت فيها طعن بالتزوير. الورقة الر�ضمية حجة ما مل تت�ضمن ما يخالف ال�ضرع اأ

وراق ال�ضادرة عن كّتاب العدل... جاء يف املادة الثمانني من نظام الق�ضاء: »الأ
�ضافية، ول  اإ بّينة  املحاكم بال  مام  اأ العمل مب�ضمونها  ثبات، ويجب  الإ لها قوة  تكون 
و النظامية  �ضول ال�ضرعية اأ �ضي�ضًا على خمالفتها ملقت�ضى الأ ل تاأ يجوز الطعن فيها اإ

و تزويرها«. اأ
الطعن يف  يقبل  املرافعات: »ل  ربعني بعد املئة(1) من نظام  االأ املادة  وجاء يف 

ل باّدعاء التزوير ما مل يكن ما هو مذكور فيها خمالفًا لل�ضرع«. وراق الر�ضمّية اإ الأ
املطلب الرابع: تعريف الورقة العادّية يف اللغة واال�سطالح

مر العادّي هو  نث عادي، والأ �ضبق تعريف الورقة يف اللغة، والعادّية يف اللغة: موؤ
الذي جرت العادة به(2).

و ختمه  م�ضاء من �ضـــدرت منه اأ والورقة العـــادية هي: »التي تكون موقعــــة باإ
و ب�ضمته«(3). اأ

ربعون بعد املئة من نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(. )1( هي املادة احلادية والأ

)2( انظر: املعجم الو�ضيط 635/2.

ما  )3( من املادة التا�ضعة والثالثني بعد املئة من نظام املرافعات اجلديد)1435هـ(، ون�ض التعريف املعدل: " اأ
و ب�ضمته«. و ختمه اأ الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من �ضدرت منه اأ
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قرارات  اإ و  النا�ض فيما بينهم من عقود  نها: »الورقة التي يكتبها  باأ ي�ضًا  اأ وعّرفت 
وغريها دون و�ضاطة املوظف العام ومن يف حكمه«(1). 

املطلب اخلام�ض: حجية الورقة العادّية 

و ببينة على خطه  قرار اأ ل بعد ثبوتها ممن �ضدرت منه باإ ل يحتج بالورقة العادية اإ
ليه(2). وراق الثابت ن�ضبتها اإ و مقارنة لها بغريها من الأ و توقيعه عليها من �ضهادة اأ اأ

املطلب ال�ساد�ض: مواطن االتفاق واالختالف بني الورقة الر�سمية والعادّية

تتفق الورقة الر�ضمية، والعاديّة-بعد ثبوتها بالبينة ال�ضرعية- يف عدم الحتجاج بهما 
اإذا خالفا ال�ضرع، ويختلفان فيما ياأتي:

ف  و من يف حكمه ممن كلِّ 1- الورقة الر�ضــــــــمية ت�ضــــدر من املوظف احلكومي اأ
ذن له للقيام بهذا العمل بخــــــالف الورقة العـــــادّية فهي ت�ضدر من  و اأُ من الدولة اأ

عموم النا�ض.
مام املحاكم  ثبات، ويجب العمل مب�ضمونها اأ 2- الورقة الر�ضمّية حجة لها قوة الإ
ما  و خمــــــــالفة ال�ضرع، اأ ل بالتزوير اأ �ضــــــافية، ول يجــــــوز الطعــــن فيها اإ بال بّينة اإ
ثباتها  لإ �ضافية  اإ بّينة  ىل  اإ وحتتاج  ابتداًء،  ثبات  الإ قوة  لها  فلي�ض  العـــــادّية  الورقة 

والحتجـــــاج بها.

ثبات ال�ضرعية �ض69. )1( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 52/2؛ طرق الإ

)2( انظر: الالئحة التنفيذية )1/104(؛ الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات 54/2.
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المبحث العاشر: 
الفرق بين تمييز األحكام )االستئناف (1) والتماس إعادة النظر ( (2) 

املطلب االأول: متييز االأحكام يف اللغة واال�سطالح:

ميزه  نا اأ �ضياء، تقول : مزت بع�ضه من بع�ض فاأ التمييز يف اللغة: من امَلْيز بني الأ
و   ، وفرزته  عزلته   : ميزًا  ميزه  اأ ال�ضيء  مزت  و  بع�ض،  من  بع�ضه  ماز  اأ وقد   ، ميزًا 

ف�ضلت بع�ضه من بع�ض)3(. 
النهائية  حكام غري  الأ على  العرتا�ض  »هو طريق من طرق  حكام:  االأ ومتييز 

)1(  حماكم ال�ضتئناف يف النظام اجلديد تعترب تطويرًا ملحاكم التمييز ولي�ضت حماكم م�ضتحدثة، ويدل 
لذلك الت�ضابه بني اخت�ضا�ضات هذه املحاكم وبني اخت�ضا�ضات حماكم التمييز الواردة يف نظام الق�ضاء 
د.الفوزان  اململكة  يف  اجلديد  الق�ضائي  التنظيم  ال�ضابقة.)انظر:  العدلية  نظمة  والأ 1395هـ  ال�ضابق 

�ض104- 105(.
حكام يف ثالثة  املادة 176 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ طرق العرتا�ض على الأ )2( ح�ضرت 
التمييز  ا�ضتبدل  اجلديد  النظام  ن  اإ ي  اأ النظر،  عادة  اإ والتما�ض  والنق�ض،  ال�ضتئناف،  وهي:   طرق، 
ىل املحكمة العليا يف  �ضاف النق�ض، ويق�ضد بالنق�ض: العرتا�ض املقّدم من املحكوم عليه اإ بال�ضتئناف واأ
يدها حماكم ال�ضتئناف  و توؤ حكام والقرارات التي ت�ضدرها اأ املدة املقررة نظامًا، املت�ضمن طلب نق�ض الأ
و  اأ تتعار�ض معها،  نظمة ل  اأ مر من  الأ ملا ي�ضدره ويل  و  اأ �ضالمية  الإ ال�ضريعة  حكام  يف حال: خمالفتها لأ
و دائرة غري  و �ضدور احلكم من حمكمة اأ يف حال �ضدور احلكم من حمكمة غري م�ضّكلة ت�ضكياًل �ضليمًا، اأ
و و�ضفها و�ضًفا غري �ضليم. ومدة العرتا�ض بطلب النق�ض  و يف حال اخلطاأ يف تكييف الواقعة اأ خمت�ضة، اأ
حكام ال�ضادرة يف امل�ضائل امل�ضتعجلة فتكون خم�ضة ع�ضر يومًا. )انظر:  ثالثون يومًا، وي�ضتثنى من ذلك الأ

املادة 193، 194 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ (.

م�ضتحدثة،  حماكم  ولي�ضت  التمييز  ملحاكم  تطويرًا  تعترب  اجلديد  النظام  يف  ال�ضتئناف  حماكم   )3(
ويدل لذلك الت�ضابه الكبري بني اخت�ضا�ضات هذه املحاكم وبني اخت�ضا�ضات حماكم التمييز الواردة يف 
اململكة  الق�ضائي اجلديد يف  التنظيم  ال�ضابقة.)انظر:  العدلية  نظمة  والأ ال�ضابق 1395هـ  الق�ضاء  نظام 

د.الفوزان �ض104- 105(.
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ي�ضتدعي درا�ضة الواقعة الق�ضائية املدونة يف حم�ضر �ضبط الق�ضية ودرا�ضة احلكم 
ثم  ومن  خمت�ضة  حمكمة  قبل  من  ذلك  يتبع  وما  �ضبابه  واأ فيها  ال�ضادر  الق�ضائي 

ظهار بطالنه ونق�ضه«(1).  و اإ ىل ذلك اأ و حلظ اخللل فيه وتنبيه م�ضدره اإ ه اأ م�ضاوؤ اإ
املطلب الثاين: مدة االعرتا�ض بطلب التمييز:

هذه  يعرت�ض اخل�ضم خالل  ذا مل  فاإ يومًا  ثالثون  التمييز  بطلب  العرتا�ض  مدة 
املدة �ضقط حقه يف التمييز.

املرافعات:«مدة  نظام  من   (2) املئة  بعد  وال�سبعني  الثامنة  املادة  يف  جاء 
ذا مل يقدم اخل�ضم اعرتا�ضًا خالل هذه  العرتا�ض بطلب التمييز ثالثون يومًا، فاإ
املدة �ضقط حقه يف طلب التمييز وعلى املحكمة اتخاذ حم�ضر بذلك يف �ضبط الق�ضية 

ن احلكم قد اكت�ضبت القطعية« . ، والتهمي�ض على ال�ضك و�ضجله باأ
وو�ضحت املادة ال�ساد�سة وال�سبعون بعد املئة(3) بداية ميعاد العرتا�ض على 

)1( الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات185/2. 
بطلب  العرتا�ض  "مدة  ن:  اأ على  تن�ض  والتي    187 ة  املادَّ 1435هـ  اجلديد  املرافعات  نظام  يف  ويقابلها   )2(
يام،  حكام ال�ضادرة يف امل�ضائل امل�ضتعجلة فتكون ع�ضرة اأ و التدقيق ثالثون يومًا، وي�ضتثنى من ذلك الأ ال�ضتئناف اأ
الدائرة  وعلى  التدقيق  و  اأ ال�ضتئناف  طلب  يف  حقه  �ضقط  املدتني  هاتني  خالل  اعرتا�ضه  املعرت�ض  يقدم  مل  ذا  فاإ
املخت�ضة تدوين حم�ضر ب�ضقوط حق املعرت�ض عند انتهاء مدة العرتا�ض يف �ضبط الق�ضية، والتهمي�ض على �ضك 

ن احلكم قد اكت�ضب القطعية...«. احلكم و�ضجله باأ

تي  :"1- يبداأ موعد العرتا�ض على  ة 179 ون�ضها كما ياأ )3( ويقابلها يف نظام املرافعات اجلديد 1435هـ املادَّ
املحدد  التاريخ  من  و  اأ  ، ال�ضبط  يف  توقيعه  خذ  واأ عليه  املحكوم  ىل  اإ احلكم  �ضك  �ضورة  ت�ضليم  تاريخ  من  احلكم 
ثبات  ن مل يح�ضر لت�ضلم �ضورة �ضك احلكم فتودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نف�ضه مع اإ ن مل يح�ضر، فاإ لت�ضلمها اإ
موعد  ويبداأ  احلكم،  على  لالعرتا�ض  املقرر  للموعد  بداية  لذلك  وفًقا  يتم  الذي  يداع  الإ وُيعد  ال�ضبط،  يف  ذلك 
ىل ال�ضخ�ض املحكوم  مام املحكمة العليا من تاريخ تبليغه اإ و احلكم ال�ضادر تدقيقا اأ العرتا�ض على احلكم الغيابي اأ
ح�ضاره للمحكمة لت�ضلم �ضورة  ولة عنه اإ و موقوفا فعلى اجلهة امل�ضوؤ ذا كان املحكوم عليه �ضجينا اأ و وكيله.2- اإ عليه اأ
ح�ضاره لتقدمي اعرتا�ضه يف املدة املحددة لتقدمي العرتا�ض  �ضك احلكم خالل املدة املحددة لت�ضلمها، وكذلك اإ
و من  .وجاء يف الالئحة اجلديدة 4/179 : "تبداأ مدة العرتا�ض من اليوم التايل ليوم ت�ضليم �ضورة �ضك احلكم، اأ

اليوم التايل لليوم املحدد لت�ضلمها".
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عالم  احلكم، حيث جاء فيها :«يبداأ ميعاد العرتا�ض على احلكم من تاريخ ت�ضليم اإ
و من التاريخ املحدد لت�ضلمه  خذ توقيعه يف دفرت ال�ضبط ، اأ احلكم للمحكوم عليه واأ
ىل  اإ تبليغه  تاريخ  من  الغيابي  احلكم  على  العرتا�ض  ميعاد  ويبداأ   . يح�ضر  مل  ذا  اإ

و وكيله«. ال�ضخ�ض املحكوم عليه اأ

املطلب الثالث: االأحكام التي تكون قابلة للتمييز:

قابلة  تكون  حكام  الأ »جميع  املئة(1):  بعد  وال�سبعني  التا�سعة  املادة  يف  جاء 
يحـــــــددها  التي  الي�ضــــــــــرية  الدعـــــــــــاوى  يف  حــــــكام  الأ با�ضــــــــتثناء  للتمــــييز 
على بقرار ي�ضدر من هيئته العامة بناء على اقرتاح من وزير  جمـــــل�ض الق�ضــــــــاء الأ
مور بيت  و ماأ و وليًا ، اأ و و�ضيًا ، اأ ذا كان املحكوم عليه ناظر وقف، اأ نه اإ العدل(2). على اأ

حكام ال�ضادرة من حماكم  تي: "1- جميع الأ )1( جاء يف املادة 185 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ ما ياأ
على للق�ضاء. 2-  حكام يف الدعاوى الي�ضرية التي يحددها املجل�ض الأ وىل  قابلة لال�ضتئناف با�ضتثناء الأ الدرجة الأ
حكام التي يكتفى بتدقيقها من حمكمة ال�ضتئناف.3- للمحكوم عليه بحكم قابل  على للق�ضاء الأ يحدد املجل�ض الأ
ن يطلب –خالل املدة املقررة نظاما لالعرتا�ض- الكتفاء بطلب التدقيق من حمكمة ال�ضتئناف دون  لال�ضتئناف اأ
حوال يجوز ملحكمة ال�ضتئناف نظر الدعوى  خر ال�ضتئناف، ويف جميع الأ مامها، ما مل يطلب الطرف الآ الرتافع اأ
و ممثل جهة حكومية ونحوه، ومل  و وليًا، اأ و و�ضيًا، اأ ذا كان املحكوم عليه ناظر وقف، اأ ت ذلك.4-  اإ ذا راأ مرافعة اإ
و كان  اأ نظاًما،  املقررة  املدة  يقدم مذكرة العرتا�ض خالل  التدقيق ومل  و  اأ ال�ضتئناف  و طلب  اأ ال�ضتئناف  يطلب 
ىل حمكمة ال�ضتئناف لتدقيقه مهما كان  ن ترفع احلكم اإ املحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه باحلكم فعلى املحكمة اأ
موال القا�ضرين ومن يف  القرار ال�ضادر على الهيئة العامة للولية على اأ تي: اأ مو�ضوع احلكم، ول ي�ضمل ذلك ما ياأ
�ضخا�ض  حد الأ ودعه اأ ن مبلغ اأ حكمهم من املحكمة املخت�ضة منفذًا حلكم نهائي �ضابق. ب- احلكم ال�ضادر يف �ضاأ

و من ميثله معار�ضة يف ذلك".  و ورثتهما مل يكن للمودع اأ خر، اأ مل�ضلحة �ضخ�ض اآ

على  نه مل ي�ضدر من جمل�ض الق�ضاء الأ ل اأ )2( رغم وجود هذا الن�ض منذ لئحة التمييز ال�ضادرة عام 1410هـ اإ
حكام للتمييز حتى يتم بيان  �ضل يف قبول جميع الأ ن القا�ضي يبقى على الأ حتديد لهذه الدعاوى الي�ضرية؛ لذا فاإ
على للق�ضاء جعل الدعاوى املالية يف التي  ذلك. )انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات219/2(. لكن املجل�ض الأ
لف ريال والتي ت�ضدر عن الدوائر اجلزئية باملحاكم العامة غري قابلة لال�ضتئناف مرافعة  ل تزيد قيمتها عن 20 اأ
�ضعبان 1438هـ،؛ �ضحيفة   3 ال�ضبت  ال�ضعودية عدد  )راجع: �ضحيفة عكاظ  ابتداء من 1438/8/1هـ.  تدقيقًا  و  اأ

اجلزيرة ال�ضعودية عدد اجلمعة 2 �ضعبان 1438هـ(.



درا�ســات فـقـهية وقـ�ســائـية - 3

ُعْوِدي ة ال�سُّ ْرِعيِّ    الُفُرْوُق ِفْ ِنَظاِم املَُراَفَعاِت ال�سَّ

62

ن  و كان املحكوم عليه غائبًا(1) فعلى املحكمة اأ و ممثل جهة حكومية ونحوه ، اأ مال ، اأ
من  وي�ضتثنى  احلكم،  مو�ضوع  كان  مهما  لتدقيقه  التمييز  حمكمة  ىل  اإ احلكم  ترفع 

تي: ذلك ما ياأ
- القرار ال�ضادر على بيت املال من القا�ضي املخت�ض منفذًا حلكم نهائي �ضابق.     اأ

و ورثته  خر ، اأ �ضخا�ض ل�ضالح �ضخ�ض اآ حد الأ ودعه اأ     ب-  احلكم ال�ضادر مببلغ اأ
و من ميثله معار�ضة يف ذلك« . ما مل يكن للمودع ، اأ

املطلب الرابع: طريقة تقدمي طلب التمييز:

دارة  اإ ىل  اإ بعد املئة(2): »تقدم املذكرة العرتا�ضية  املادة الثمانني     جاء يف 
وتاريخه  عليه  املعرت�ض  احلكم  بيان  على  م�ضتملة  احلكم  �ضدرت  اأ التي  املحكمة 

و  قامته العام اأ )1( "الغائب املحكوم عليه هنا هو: الذي �ضمعت عليه الدعوى، وحكم فيها لعدم معرفة حمل اإ
.2/185 انظر:  اجلديدة  الالئحة  ويف   .)1/179 التنفيذية  )الالئحة  و خارجها".  املختار داخل اململكة اأ

تي: "1- يح�ضل العرتا�ض بطلب  ة 188 ون�ضها كما ياأ )2( ويقابلها يف نظام املرافعات اجلديد 1435ه املادَّ
�ضدرت احلكم، م�ضتملة على بيان احلكم املعرت�ض  دارة املحكمة التي اأ و التدقيق مبذكرة تودع لدى اإ ال�ضتئناف اأ
مذكرة  يداع  اإ وتاريخ  وتوقيعه  املعرت�ض  وطلبات  العرتا�ض  عليها  بنى  التي  �ضباب  والأ وتاريخه  ورقمه  عليه 
ىل  يداعها يف ال�ضجل اخلا�ض بذلك، وحتال فوًرا اإ دارة املحكمة مذكرة العرتا�ض يف يوم اإ العرتا�ض.2- تقيد اإ
ن ي�ضمن مذكرة العرتا�ض  �ضدرت احلكم«. وجاء يف الالئحة اجلديدة: »1/188 على املعرت�ض اأ الدائرة التي اأ
ن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.  ربعني من هذا النظام، وعليه اأ بياناته وبيانات اخل�ضوم وفق املادة احلادية والأ
ن يرفق املعرت�ض �ضورة من ال�ضك املعرت�ض عليه، ويف حال كان اعرتا�ضه بطلب ال�ضتئناف  اأ 2/188 يجب 
املعرت�ض يف  يبني  ذا مل  اإ نف �ضدهم. 3/188  امل�ضتاأ بعدد  العرتا�ض  رفاق �ضورة من مذكرة  اإ فيلزم  مرافعة 
و تدقيًقا، فتنظره حمكمة ال�ضتئناف مرافعة.  مذكرته العرتا�ضية نوع طلب ال�ضتئناف من حيث كونه مرافعة اأ
ن يرجع  اأ و تدقيًقا- فله  اأ –مرافعة  حد نوعي ال�ضتئناف  ذا طلب املعرت�ض يف مذكرته العرتا�ضية اأ اإ  4/188
ن يقدموا  ذا تعدد املحكوم عليهم جاز لهم اأ خر وذلك خالل املدة املحددة لالعرتا�ض. 5/188 اإ ىل النوع الآ اإ
كرث من مذكرة اعرتا�ض خالل مدة  ن يتقدم باأ و متعددة. 6/188 يجوز للمعرت�ض اأ اأ مذكرة اعرتا�ض واحدة 

العرتا�ض«.
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يد العرتا�ض. �ضباب التي توؤ �ضباب التي بنى عليها العرتا�ض وطلبات املعرت�ض والأ والأ
الذي  القا�ضي  اطالع  2(: “بعد  املئة)1( بعد  والثمانني  احلادية  املادة  يف  وجاء 
ن يعيد النظر يف احلكم  اأ �ضدر احلكم املعرت�ض عليه على مذكرة العرتا�ض يجوز له  اأ
و  اأ كد حكمه  يوؤ ن  اأ التي بني عليها العرتا�ض من غري مرافعة. وعليه  من ناحية الوجوه 
وراق  كد حكمه فريفــعه مع �ضورة �ضبط الق�ضية وكامل الأ ذا اأ يعدله ح�ضبما يظهر له، فاإ
ذا عدله فيبلغ احلـــكم املعدل للخ�ضوم، وت�ضري عليه يف هذه  ما اإ ىل حمكمة التمييز، اأ اإ

جراءات املعتادة« . احلالة الإ
ذا اطلع القا�ضي على املذكرة العرتا�ضية ومل    وجاء يف الالئحة التنفيذية: »1/181اإ

ثر على حكمه فينوه عن ذلك عليها، ويدون ذلك يف ال�ضبط. يجد فيها ما يوؤ
ذا اطلع حاكم الق�ضية على مذكرة العرتا�ض وظهر له ما يوجب تعديل حكمه  2/181 اإ
بح�ضور  يلزم  ما  وُيْجِري  التبليغ،  جراءات  اإ ح�ضب  بذلك  اخل�ضوم  ويبلغ  جل�ضة  فيحدد 

جراه تعليمات التمييز ويلحق ذلك يف ال�ضبط وال�ضك. اخل�ضوم، وت�ضري على ما اأ

�ضدرت احلكم  تي: "بعد اطالع الدائرة التي اأ )1( جاء يف املادة 189 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ ما ياأ
عليها  بني  التي  الوجوه  ناحية  النظر يف احلكم من  تعيد  ن  اأ لها  يجوز  العرتا�ض  عليه على مذكرة  املعرت�ض 
ذا  و تعدله ح�ضبما يــــظهر لها، فاإ كد حكمها اأ ن توؤ العرتا�ض من غري مرافعة ما مل يظهر مقت�ض لها، وعليها اأ
ن  ما اإ ىل حمكمة ال�ضتئناف، اأ وراق اإ كدت حكمها رفعته مع �ضورة �ضبط الق�ضية ومذكرة العرتا�ض وجميع الأ اأ

جراءات املعتادة". عدلته فيبلغ احلـــكم املعدل للخ�ضوم، وت�ضري عليه يف هذه احلالة الإ

)2( �ضدر قرار وزير العدل رقم )39933( يف 1435/5/19هـ با�ضتمرار العمل بلوائح املادة رقم )185( و 
)187( و )188( و )189( من نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضابق، وتعليق العمل مبا يقابلها يف اللوائح اجلديدة.



درا�ســات فـقـهية وقـ�ســائـية - 3

ُعْوِدي ة ال�سُّ ْرِعيِّ    الُفُرْوُق ِفْ ِنَظاِم املَُراَفَعاِت ال�سَّ

64

املطلب اخلام�ض: طلب اخل�سوم االطالع على مذكرة االعرتا�ض:
الطالع  اخل�ضم  طلب  ذا  : “اإ بعد املئة(1)  املادة الثانية والثمانني  جاء يف 
له  وت�ضرب  ذلك،  ت  راأ متى  التمييز  فتمكنه حمكمة  اعـرتا�ض خ�ضمه  على مذكرة 

جاًل للرد عليه . اأ
وجاء يف الالئحة التنفيذية(2) لهذه املادة:

عيدت �ضياغة املادة 182،183 من النظام القدمي يف املادة 190 من نظام املرافعات اجلديد1435هـ  )1( اأ
لتتنا�ضب مع الخت�ضا�ض اجلديد ملحاكم ال�ضتئناف؛ حيث جاء فيها: "1- حتدد حمكمة ال�ضتئناف جل�ضة 
و من  اأ نف  ن مل يح�ضر امل�ضتاأ ت النظر فيه مرافعة، فاإ ذا راأ و طلب التدقيق اإ اأ للنظر يف طلب ال�ضتئناف 
و مل يح�ضر  بالغه مبوعد اجلل�ضة، وم�ضى �ضتون يوما ومل يطلب ال�ضري يف الدعوى، اأ طلب التدقيق بعد اإ
التدقيق... .2- تنظر  و  اأ ب�ضقوط حقه يف ال�ضتئناف  تلقاء نف�ضها  ال�ضري فيها، فتحكم املحكمة من  بعد 
وراق وما يقدمه  ىل ما يف امللف من الأ و طلب التدقيق ا�ضتناًدا اإ حمكمة ال�ضتئناف يف طلب ال�ضتئناف اأ
�ضباب اعرتا�ضهم املقدم يف املذكرة، وحتكم بعد �ضماع  ييد اأ و بينات جديدة لتاأ ليها من دفوع اأ اخل�ضوم اإ
و نق�ضه  ييد احلكم اأ ت النظر فيه مرافعة- بتاأ ذا راأ و طلب التدقيق –اإ قوال اخل�ضوم يف طلب ال�ضتئناف اأ اأ

و جزئًيا وحتكم فيما نق�ض». كلًيا اأ
ىل حمكمة ال�ضتئناف فتبقى مهلة  ذا وردت الق�ضية اإ تي: "1/190 اإ )2( جاء يف الالئحة اجلديدة ما ياأ
نف خالل هذه املهلة لطلب ال�ضري يف الدعوى  ذا مل يح�ضر امل�ضتاأ قدرها �ضتون يوًما من تاريخ قيدها، فاإ
ال�ضتئناف  ىل حمكمة  اإ نف  امل�ضتاأ ذا ح�ضر  اإ ال�ضبط. 2/190  ويدون ذلك يف  ال�ضتئناف  �ضقط حقه يف 
خالل ال�ضتني يوًما فتحدد املحكمة موعًدا للجل�ضة –ولو كان املوعد خالل ال�ضتني يوًما من تاريخ القيد- 
ي جل�ضة لحقة �ضقط حقه يف ال�ضتئناف ويدون ذلك يف ال�ضبط. 3/190 يكون  و عن اأ ن غاب عنها اأ فاإ
ذا طلب املعرت�ض  جراءات التبليغ املعتادة. 4/190 اإ مر ح�ضوره وفق اإ نف �ضده ومن يتطلب الأ تبليغ امل�ضتاأ
ت حمكمة ال�ضتئناف النظر فيه مرافعة فتحدد موعًدا لنظرها وتبلغ اخل�ضوم بذلك وفق  تدقيق احلكم وراأ
ذا تبلغ املعرت�ض ومل يح�ضر �ضقط حقه يف ال�ضتئناف والتدقيق ويدون ذلك يف  جراءات التبليغ املعتادة فاإ اإ
ذا �ضقط احلق يف ال�ضتئناف وفق الفقرات )1/190( و )2/190( و )4/190( من هذه  ال�ضبط. 5/190 اإ
الالئحة، فرياعى ما ورد يف الفقرة )4( من املادة اخلام�ضة والثمانني بعد املائة من هذا النظام. 6/190 
متى اكت�ضب احلكم القطعية يف ال�ضور الواردة يف الفقرات )1/190( و )2/190( و )4/190( من هذه 
وىل  الأ الدرجة  حمكمة  حكم  �ضك  على  والتهمي�ض  به،  حكم  �ضدار  اإ ال�ضتئناف  حمكمة  فعلى  الالئحة، 
ذا نظرت حمكمة ال�ضتئناف يف الق�ضية مرافعة وحكمت فيها، فت�ضدر  و�ضبطه و�ضجله بذلك. 7/190 اإ
ا من واقع ما �ضبط لديها، وفًقا ملا ورد يف الفقرة )1( من املادة ال�ضاد�ضة وال�ضتني بعد املائة من هذا  �ضكًّ
نف فيه، واملحكمة ال�ضادر  وىل كاماًل ما هو م�ضتاأ النظام، ويكون ال�ضك حاوًيا منطوق حكم الدرجة الأ
وىل  منها ال�ضك ورقمه وتاريخه، وتذيله بال�ضيغة التنفيذية، ثم يهم�ض على �ضك حكم حمكمة الدرجة الأ

و�ضبطه و�ضجله مب�ضمون حكم حمكمة ال�ضتئناف ورقمه وتاريخه".
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1/182 يكون طلب اخل�ضم الطالع على مذكرة العرتا�ض كتابة با�ضم رئي�ض 
ليها املعاملة . حيلت اإ حمكمة التمييز ويحال للدائرة التي اأ

الدائرة  ذلك  ت  راأ متى  العرتا�ضية  املذكرة  �ضورة من  ي�ضلم اخل�ضم   2/182
جاًل منا�ضبًا للرد عليها ، بحيث ل  املخت�ضة مبحكمة التمييز ، وحتدد له اأ

يتجاوز خم�ضة ع�ضر يومًا.
الدائرة  فتجري   ، بالرد  اخل�ضم  يقم  ومل  املحددة  املدة  انتهت  ذا  اإ  3/182
املخت�ضة مبحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق احلكم ، وي�ضقط حقه يف 

تقدمي الرد 
املطلب ال�ساد�ض: ح�سور اخل�سوم يف اإجراءات متييز احلكم:

جاء يف املادة الثالثة والثمانني بعد املئة(1):«تف�ضل حمكمة التمييز يف طلب 
مامها ما  وراق ول يح�ضر اخل�ضوم اأ ىل ما يوجد يف امللف من الأ العرتا�ض ا�ضتنادًا اإ

و ين�ض عليه النظام . مل تقرر ذلك ، اأ
وجاء يف الالئحة التنفيذية(2) لهذه املادة:

1/183 ما ن�ض عليه النظام هو : ما ورد يف املادة ) 188 ( ، ون�ضها: »على حمكمة 
، ويف  ت�ضدق احلكم  ن  اأ ملحوظاتها  القا�ضي عن  جابة  باإ اقتناعها  التمييز يف حال 
و بع�ضه بح�ضب  ن تنق�ض احلكم كله اأ يه فلها اأ حال عدم اقتناعها ومت�ضك القا�ضي براأ

عيدت �ضياغة املادة 182،183 من النظام القدمي -كما �ضبق معنا يف املطلب ال�ضابق- يف املادة 190  )1( اأ
من نظام املرافعات اجلديد1435هـ لتتنا�ضب مع الخت�ضا�ض اجلديد ملحاكم ال�ضتئناف.

نه �ضدر قرار وزير العدل  )2( انظر: لوائح املادة190 من نظام املرافعات اجلديد1435هـ. و�ضبق معنا اأ
رقم )39933( يف 1435/5/19هـ با�ضتمرار العمل بلوائح املادة رقم )185( و )187( و )188( و )189( 

من نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضابق، وتعليق العمل مبا يقابلها يف اللوائح اجلديدة.
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خر. ىل قا�ض اآ حالة الق�ضية اإ احلال مع ذكر امل�ضتند واإ
ذا كان املو�ضوع بحالته �ضاحلًا للحكم وا�ضتدعت ظروف الق�ضية �ضرعة   ومع ذلك اإ
ن حتكم  ذا كان النق�ض للمرة الثانية وجب عليها اأ ن حتكم فيه .فاإ جراء جاز لها اأ الإ
اخل�سوم  بح�سور  حكمها  يتم  ن  اأ يجب  فيها  حتكم  حال  كل  ويف   ، املو�ضوع  يف 

كرثية . و بالأ جماع اأ قوالهم، ويكون حكمها قطعيًا بالإ و�سماع اأ
املطلب ال�سابع: خ�سوع حكم القا�سي بعد التعديل للتمييز:

التمييز  ملحكمة  ظهر  ذا  »اإ املئة(1):  بعد  والثمانني  ال�سابعة  املادة  يف  جاء 
ذا مل يقتنع  ىل القا�ضي فاإ ن تعد قرارًا بذلك وتر�ضله اإ ملحوظات على احلكم فعليها اأ
ن يدون ذلك يف دفرت  اأ جابتها بوجهة نظره بعد  اإ التمييز فعليه  مبلحوظات حمكمة 
قوالهم ويثبت ذلك يف  اأ ذا اقتنع بها فيعر�ضها على اخل�ضوم وي�ضمع  اإ ما  اأ ال�ضبط  
تعدياًل  ت�ضمن  ذا  اإ للتمييز  خا�ضعًا  هذا  حكمه  ويكون  فيها  يحكم  ثم  ال�ضبط  دفرت 

للحكم ال�ضابق« .
املطلب الثامن: التما�ض اإعادة النظر)2( يف اللغة واال�سطالح:

ي طلبه، واللتما�ض : الطلب،  االلتما�ض يف اللغة: من التم�ض ال�ضيء و تلم�ضه : اأ

نها حتكم وتدقق يف  )1( بناء على الخت�ضا�ض اجلديد ملحاكم ال�ضتئناف كما يف املواد 190، 191 فاإ
لغاء  ذا حكمت حمكمة ال�ضتئناف باإ ل اإ وىل اإ ىل حمكمة الدرجة الأ ليها ول تعيدها اإ الق�ضايا التي ترفع اإ
ال�ضري يف  و بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع  اأ وىل ال�ضادر بعدم الخت�ضا�ض،  الدرجة الأ حكم حمكمة 
�ضدرت احلكم للنظر يف مو�ضوعها كما جاء يف  ىل املحكمة التي اأ ن تعيد الق�ضية اإ الدعوى، وجب عليها اأ

املادة 192 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ.

ن املادة 176 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ ح�ضرت طرق العرتا�ض على  ىل اأ �ضارة اإ )2( �ضبقت الإ
عادة النظر. حكام يف ثالثة طرق، وهي:  ال�ضتئناف، والنق�ض، والتما�ض اإ الأ
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خرى(1). والتلم�ض: التطلب مرة بعد اأ
على  العرتا�ض  من طرق  هو طريق  اال�سطالح:  يف  النظر  عادة  اإ والتما�ض 
�ضبح احلكم نهائيًا ، وهو يتعلق باحلكم  ليه املعرت�ض متى اأ حكام النهائية ي�ضري اإ الأ
و وقائعه، ويرتتب عليه عند قبوله بحث وقائع الطعن من ِقَبل املحكمة التي  الق�ضائي اأ
رّد  و  اأ العدول عنه  و  اأ وتعديل احلكم  الطعن  ثبوت  ىل  اإ وتنتهي فيه  �ضدرت احلكم،  اأ

الطعن لعدم ثبوته(2).
ىل طرق الطعن  ىل طرق ال�ضتدراك منها اإ قرب ما  يكون اإ عادة النظر اأ والتما�ض اإ
ن النظام قد  �ضا�ض اأ باملعنى الدقيق، وي�ضنف �ضمن طرق الطعن غري العادّية على اأ

كرث منها(3). و اأ ل بناء على واحد اأ �ضبابًا معينة ل يجوز الطعن اإ حدد له اأ
املطلب التا�سع: االأحكام التي تكون قابلة اللتما�ض اإعادة النظر:

ن  اأ اخل�ضوم  من  ي  لأ »يجوز  املئة(4):  بعد  والت�سعني  الثانية  املادة  يف  جاء 

)1( انظر: ل�ضان العرب 209/6.

)2( انظر: الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات185/2. 

)3( انظر: الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات �ض622. 

عادة  ن يلتم�ض اإ ي من اخل�ضوم اأ )4( جاء يف املادة 200 من نظام املرافعات اجلديد 1435: "1- يحق لأ
احلكم  بعد  ظهر  وراق  اأ على  بني  قد  احلكم  كان  ذا  - اإ اأ تية:  الآ حـوال  الأ يف  النهائية  حكام  الأ يف  النظر 
ذا ح�ضل  نها �ضهادة زور. ب- اإ و بني على �ضهادة ق�ضي -من اجلهة املخت�ضة بعد احلكم- باأ تزويرها، اأ
ذا وقع من  برازها قبل احلكم. ج- اإ وراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر عليه اإ امللتم�ض بعد احلكم على اأ
كرث  و ق�ضى باأ ذا ق�ضى احلكم ب�ضيء مل يطلبه اخل�ضوم اأ ثري يف احلكم. د-اإ نه التاأ اخل�ضم غ�ض من �ضاأ
ذا �ضدر احلكم  ذا كان احلكم غيابيًا. زاإ ذا كان منطوق احلكم يناق�ض بع�ضه بع�ضًا. واإ مما طلبوه. هـ - اإ
دخل  على من مل يكن ممثاًل متثياًل �ضحيحًا يف الدعوى. 2- يحق ملن ُيعد احلكم حجة عليه ومل يكن قد اأ
حكام النهائية. وجاء يف الالئحة التنفيذية: "1/200 ل  عادة النظر يف الأ ن يلتم�ض اإ و تدخل يف الدعوى اأ اأ
ذا كان زوال ال�ضفة عمن ميثله  عادة النظر لعدم التمثيل ال�ضحيح يف الدعوى اإ يقبل التما�ض اخل�ضم باإ
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تية: حـوال الآ حكام النهائية يف الأ عادة النظر يف الأ يلتم�ض اإ
و بني على  وراق ظهر بعد احلكم تزويرها ، اأ ذا كان احلكم قد بني على اأ اإ  - اأ

نها مزورة. �ضهادة ق�ضي من اجلهة املخت�ضة بعد احلكم باأ
وراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر  ذا ح�ضل امللتم�ض بعد احلكم على اأ اإ ب- 

برازها قبل احلكم. عليه اإ
ثري يف احلكم.      نه التاأ ذا وقع من اخل�ضم غ�ض من �ضاأ اإ  ج ـ 

كرث مما طلبوه. و ق�ضى باأ ذا ق�ضى احلكم ب�ضيء مل يطلبه اخل�ضوم اأ اإ  د- 
ذا كان منطوق احلكم يناق�ض بع�ضه بع�ضًا. اإ  هـ -  

ذا كان احلكم غيابيًا. و اإ  
ذا �ضدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �ضحيحًا يف الدعوى. ز اإ  

املطلب العا�سر: مدة االعرتا�ض بطلب التما�ض اإعادة النظر:

النظر  عادة  اإ التما�ض  »مدة  املئة(1):  بعد  والت�سعني  الثالثة  املادة  يف  جاء 
ن  و بالق�ضاء باأ وراق اأ ثالثون يومًا يبداأ من اليوم الذي يثبت فيه علم امللتم�ض تزوير الأ
وراق املن�ضو�ض عليها يف الفقرة ) ب ( من املادة  و ظهرت فيه الأ ال�ضهادة مزورة اأ
امليعاد يف احلالت املن�ضو�ض  ، ويبداأ  الغ�ض  و ظهر فيه  اأ املئة  والت�ضعني بعد  الثانية 

بالغ احلكم« .  عليها يف الفقرات  ) د ، هـ ، و، ز ( من املادة ال�ضابقة من وقت اإ

مت بعد تهيوؤ الدعوى للحكم فيها".

عادة النظر ثالثون يومًا تبداأ  )1( جاء يف املادة 201 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ: »مدة التما�ض اإ
وراق  و ظهرت فيه الأ ن ال�ضهادة زور اأ و الق�ضاء باأ وراق اأ من اليوم الذي يثبت فيه علم امللتم�ض بتزوير الأ
و ظهر فيه الغ�ض، ويبداأ املوعد يف  اأ املن�ضو�ض عليها يف الفقرة )ب( من املادة املائتني من هذا النظام 
احلالت املن�ضو�ض عليها يف الفقرات )د، هـ، و، ز( من املادة )املائتني( من هذا النظام من تاريخ العلم 

باحلكم«.
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املطلب احلادي ع�سر: اإجراءات طلب التما�ض اإعادة النظر:

عادة النظر  جاء يف املادة الرابعة والت�سعني بعد املئة(1) :«يرفع اللتما�ض باإ
بيان  على  ال�ضـحيفة  ت�ضتمل  ن  اأ ويجب  التمييز،  ملحكمة  اللتما�ض  �ضحيفة  يداع  باإ

�ضباب اللتما�ض .  عادة النظر فيه واأ احلكم امللـتم�ض اإ
للمحكمة  وتبعثه  بذلك  قرارًا  تعد  ن  اأ  – اقتنعت  متى   – التمييز  حمكمة  وعلى 

املخت�ضة للنظر يف ذلك«.
املطلب الثاين ع�سر: خ�سوع احلكم ال�سادر بعد التما�ض اإعادة النظر للتمييز)2(:

جاء يف الالئحة التنفيذية)4/195(: »احلكم الذي ي�ضدر من القا�ضي يف مو�ضوع 
عادة النظر ب�ضحيفة  )1( جاء يف املادة 202 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ:"1- يرفع اللتما�ض باإ
عادة النظر  ن ت�ضتمل ال�ضـحيفة على بيان احلكم امللـتم�ض اإ �ضدرت احلكم، ويجب اأ تودع لدى املحكمة التي اأ
يداعها يف ال�ضجل اخلا�ض  دارة املحكمة ال�ضحيفة يف يوم اإ �ضباب اللتما�ض، وتقيد اإ فيه  ورقمه وتاريخه واأ
�ضدرت  اأ التي  املحكمة  فرتفع  ال�ضتئناف  حمكمة  من  و  اأ العليا  املحكمة  من  يًدا  موؤ احلكم  كان  ن  واإ بذلك، 
املحكمة  وعلى  اللتما�ض،  يف  للنظر  احلكم  يدت  اأ التي  املحكمة  ىل  اإ النظر  عادة  اإ التما�ض  �ضحيفة  احلكم 
ن قبلته فتنظر يف الدعوى املحكمة التي  و عجم قبوله، فاإ ن تعد قرارا بقبول اللتما�ض اأ اأ حوال-  الأ –بح�ضب 
ن مل تقبله فللملتم�ض العرتا�ض على عدم القبول  طراف الدعوى بذلك، واإ بالغ اأ �ضدرت احلكم، وعليها اإ اأ
العليا. 2- ل يرتتب على رفع  جراءات املقررة لالعرتا�ض، ما مل يكن القرار �ضادًرا من املحكمة  وفًقا لالإ
مر بوقف التنفيذ متى طلب  ن تاأ اللتما�ض وقف تنفيذ احلكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر اللتما�ض اأ
ن  اأ مر بوقف التنفيذ  ذلك، وكان يخ�ضى من التنفيذ وقوع �ضرر ج�ضيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تاأ
مر مبا تراه كفياًل بحفظ حق املعرت�ض عليه. وجاء يف الالئحة  و تاأ و كفيل غارم مليٍء، اأ توجب تقدمي �ضمان اأ
يد  و حمكمة ال�ضتئناف رف�ض اللتما�ض املرفوع �ضد احلكم املوؤ ذا قررت املحكمة العليا اأ التنفيذية:"1/202 اإ
منها فتزود الدائرة التي �ضدر منها احلكم بن�ضخة من القرار لتدوينه يف ال�ضبط.2/202 ل يقبل طلب وقف 
ن يقدم طلب وقفت التنفيذ بعد رفع اللتما�ض على ا�ضتقالل". ل تبًعا لطلب اللتما�ض، ويجوز اأ تنفيذ احلكم اإ

حكام التي ت�ضدر يف مو�ضوع الدعوى  )2( جاء يف املادة 203 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ:"الأ
و بطلب  عادة النظر- يجوز العرتا�ض عليها بطلب ا�ضتئنافها اأ من غري املحكمة العليا –بناء على التما�ض اإ
الذي  واحلكم  اللتما�ض  برف�ض  ي�ضدر  الذي  "1-القرار   :204 املادة  يف  وجاء  حوال.  الأ بح�ضب  نق�ضها 
ي  عادة النظر. 2- لأ اإ ي منهما بالتما�ض  اأ ي�ضدر يف مو�ضوع الدعوى بعد قبوله ل يجوز العرتا�ض على 
�ضباب مل ي�ضبق نظرها، مما هو من�ضو�ض عليه يف املادة  خرى لأ عادة النظر مرة اأ من اخل�ضوم التما�ض اإ

)املائتني( من هذا النظام".
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الدعوى بعد قبول اللتما�ض من حمكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز« .
املطلب الثالث ع�سر: مواطن االتفاق واالختالف بني التمييز وااللتما�ض:

اأواًل: مواطن االتفاق بني التمييز وااللتما�ض:

حكام الق�ضائية. يتفق التمييز واللتما�ض يف كونهما طريقا العرتا�ض على الأ
يف التمييز مدة العرتا�ض بطلب التمييز ثالثون يومًا، ويف اللتما�ض ثالثون يومًا 

كذلك.
يف التمييز ميهل اخل�ضم 15 يومًا للرد على املذكرة العرتا�ضية يف حال طلبه لها، 
التمييز وعر�ضت  ح�ضرته حمكمة  اأ ذا  اإ ي�ضًا  اأ يومًا  اللتما�ض ميهل اخل�ضم 15  ويف 

عليه �ضحيفة اللتما�ض ورغب يف الرد.
و ن�ض  اأ ذا قررت ذلك،  اإ التمييز  مام حمكمة  اأ التمييز يجوز ح�ضور اخل�ضوم  يف 
التمييز  ملحكمة  يجوز  اللتما�ض  ويف   ،  (1) املادة)188(  يف  �ضبق  كما  النظام  عليه 

ح�ضار خ�ضم امللتم�ض وعر�ض �ضحيفة اللتما�ض عليه. اإ
خا�ضعًا  يكون  نه  فاإ ال�ضابق  للحكم  تعدياًل  ت�ضمن  ذا  اإ القا�ضي  حكم  التمييز  يف 
للتمييز، ويف اللتما�ض احلكم الذي ي�ضدر من القا�ضي يف مو�ضوع الدعوى بعد قبول 

ي�ضًا.   اللتما�ض من حمكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز اأ
ثانيًا: مواطن االختالف بني التمييز وااللتما�ض:

ما  اأ البتدائية؛  حكام  الأ العادية ويكون على  التمييز طريق من طرق العرتا�ض 

نه �ضدر قرار وزير العدل  )1( انظر: لوائح املادة190 من نظام املرافعات اجلديد1435هـ. و�ضبق معنا اأ
رقم )39933( يف 1435/5/19هـ با�ضتمرار العمل بلوائح املادة رقم )185( و )187( و )188( و )189( 

من نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضابق، وتعليق العمل مبا يقابلها يف اللوائح اجلديدة.
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على  ويكون  العادية  غري  العرتا�ض  طرق  من  طريق  فهو  النظر  عادة  اإ التما�ض 
حكام النهائية. الأ

لكن  وقائع جديدة؛  و  اأ احلكم  ثمة خطاأ يف  يكن  ولو مل  احلكم  يجوز طلب متييز 
و وجود وقائع جديدة ّجدت  عادة النظر يفرت�ض خطاأ واقعيًا �ضاب احلكم، اأ التما�ض اإ

قل ك�ضفت بعد �ضدور احلكم(1). و على الأ بعد احلكم املعرت�ض عليه اأ
�ضدرت احلكم  دارة املحكمة التي اأ ىل اإ 1- يف التمييز تقدم املذكرة العرتا�ضية اإ
ىل حمكمة التمييز  عادة النظر يرفع طلب اللتما�ض اإ ثم يرفع للتمييز، ويف التما�ض اإ

ىل  للمحكمة املخت�ضة. ثم يبعث اإ
عالم احلكم  2- يف التمييز يبداأ ميعاد العرتا�ض على احلكم من تاريخ ت�ضليم اإ
ذا مل  اإ لت�ضلمه  التاريخ املحدد  و من  اأ خذ توقيعه يف دفرت ال�ضبط،  واأ للمحكوم عليه 
ىل ال�ضخ�ض  يح�ضر، ويبداأ ميعاد العرتا�ض على احلكم الغيابي من تاريخ تبليغه اإ

و وكيله. املحكوم عليه اأ
و  اأ وراق  الأ امللتم�ض بتزوير  اليوم الذي يثبت فيه علم  3-  ويف اللتما�ض يبداأ من 
وراق قاطعة يف  و من اليوم الذي ظهرت فيه اأ ن ال�ضهادة مزورة اأ من يوم الق�ضاء باأ
غ�ض  فيه  الذي ظهر  اليوم  من  و  ،اأ احلكم  قبل  برازها  اإ عليه  تعذر  قد  كان  الدعوى 
ذا ق�ضى  بالغ احلكم اإ ثري يف احلكم،  ويبداأ امليعاد من وقت اإ نه التاأ من اخل�ضم �ضاأ
ذا كان منطوق احلكم  و اإ كرث مما طلبوه، اأ و ق�ضى باأ احلكم ب�ضيء مل يطلبه اخل�ضوم اأ
ذا �ضدر احلكم على من مل يكن  و اإ ذا كان احلكم غيابيًا، اأ و اإ يناق�ض بع�ضه بع�ضًا، اأ

ممثاًل متثياًل �ضحيحًا يف الدعوى. (2)

جراءات اجلزائية �ض 267. ي�ضاحات على نظام الإ )1( انظر: اإ

)2( انظر: املادة 192من النظام القدمي؛ واملادة 201 من نظام املرافعات اجلديد 1435هـ.
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التي  النتائج  اأهم  اأ�ضجل  اأن  اأود  املاتع  البحث  هذا  يف  العلمية  اجلولة  هذه  وبعد 
تو�ضلت اإليها، وذلك على النحو الآتي:

نظمة  همية جمع ودرا�ضة الفروق يف نظام املرافعات ال�ضرعية وغريه من الأ اأ  -1
العدلية ال�ضعودية.

تي: يتفق الطلب والدفع فيما ياأ  -2

· اأن الطلب والدفع كالهما و�ضيلة اإجرائية �ضممها املنظم الإجرائي ل�ضتعمال 	
حق الدعاء اأمام الق�ضاء.

· ي�ضرتط يف الطلب والدفع توفر امل�ضلحة القائمة وامل�ضروعة فيه.	

· الأطراف 	 والدفع من حيث  الطلب  تتوفر كافة عنا�ضر الدعاء يف  اأن  يجب 
واملو�ضوع وال�ضبب.

تي: يختلف الطلب عن الدفع فيما ياأ  -3

· مناق�ضة 	 يت�ضمن  فهو  الدفع  اأما  الق�ضاء،  اأمام  ادعاء  يت�ضمن طرح  الطلب 
�ضحة هذا الدعاء.

· الطلب اأخ�ض من الدعوى، وقد يطلق اأحدهما على الآخر، واإذا اجتمعا لفظًا 	
جواب  فهو  الدفع  بخالف  معنى،  اجتمعا  لفظًا  افرتقا  واإذا  معنى،  افرتقا 

ومناق�ضة للدعوى والطلب.

· من 	 اأي�ضًا  ويكون  الأ�ضلي،  بالطلب  ي�ضّمى  ما  وهو  املدعي  من  يكون  الطلب 

الخاتمة
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املدعى عليه، والداخل يف الدعوى، وهو ما ي�ضّمى بالطلب العار�ض، اأما الدفع 
فال يكون اإل من املدعى عليه.

تي: تتفق الدعوى الكيدية وال�ضورية فيما ياأ  -3

· اأن كاًل منهما ادعاء بالباطل يراد منه الو�ضول اإىل اأمر غري م�ضروع.	

· يف الأثر املرتتب عليهما، فمتى حتققت الكيدية وال�ضورية فيهما، وجب على 	
القا�ضي ردهما، وعدم �ضماعهما، و له تعزير املدعي فيهما.

· يف 	 يكون  وال�ضورية  الكيدية  الق�ضايا  يف  والتعزيز  الدعوى  برد  احلكم  اأن 
�ضبط الق�ضية نف�ضها، ويخ�ضع لتعليمات التمييز.

· اأن الذي يقرر التعزيز يف الق�ضايا الكيدية وال�ضورية هو حاكم الق�ضية اأو 	
خلفه بعد احلكم برد الدعوى، واكت�ضابه القطعية.

· تفارق الدعوى الكيدية الدعوى ال�ضورية يف اأمرين:	

· عليه، 	 باملدعى  ال�ضرر  واإحلاق  الإ�ضاءة  منها  يراد  الكيدية،  الدعوى  اأن 
واملدعى  املدعي  بني  اتفاقًا  تت�ضمن  حيلة  فهي  ال�ضورية،  الدعوى  بخالف 

عليه لإحلاق �ضرر بطرف اآخر.

· اأن التاأديب يف الدعوى الكيدية يقع على املدعي فقط، ويف الدعوى ال�ضورية 	
ي�ضمل املدعى عليه.

املطالبة  نواع  اأ من  نوعان  كونهما  يف  العار�ض  والطلب  �ضلي  الأ الطلب  يتفق   -4
تي:   الق�ضائية يحدد فيهما الطالب مبتغاه، ويفرتقان فيما ياأ

و الداخل فيها. �ضلي مرتبط باملدعي فقط فال يكون من املدعى عليه اأ الطلب الأ
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· الطلب الأ�ضلي يكون يف بداية الدعوى اأما الطلب العار�ض فيكون يف اأثنائها، 	
ول يقبل الطلب العار�ض بعد قفل باب املرافعة.

· ي�ضرتط يف الطلب الأ�ضلي اأن يكون مكتوبًا يف �ضحيفة الدعوى، اأما الطلب 	
العار�ض فيجوز اأن يكون مكتوبًا يف �ضحيفة اأو يقدم �ضفاهًا يف اجلل�ضة؛ لكن 

ي�ضرتط اأن يكون له ارتباط بالدعوى الأ�ضلية. 

تتفق الدعوى واخل�ضومة-عند من يرى التفريق بينهما- يف كونهما يف جمل�ض   -5
�ضمل من الدعوى؛ فهي ت�ضمل الدعوى  اأ ن اخل�ضومة  الق�ضاء، ويختلفان يف اأ
ن اخل�ضومة ي�ضارك فيها املدعي واملدعى  جراءات ق�ضائية، واأ وما يتبعها من اإ

ل من املدعي. ما الدعوى فال تكون اإ عوانه، واأ عليه والقا�ضي واأ
يتفق ترك الدعوى مع ترك اخل�ضومة يف العتداد مبا دون يف �ضبط الق�ضية   -6

تي: عيد ال�ضري فيها، ويختلف ترك الدعوى عن اخل�ضومة فيما ياأ متى اأ

· اأمام املحكمة، وعن  	 القائمة  املدعي عن دعواه  تنازل من  الدعوى هو  ترك 
القائم  الدعوى  تنازل فقط عن  فهو  .اأما ترك اخل�ضومة  به  املدعى  احلق 

نظرها اأمام املحكمة دون اإ�ضقاط احلق املدعى به.

· يف ترك الدعوى يتغّيب املدعي عن ح�ضور جل�ضات الدعوى من غري اإ�ضعار 	
اأو اإبالغ للمدعى عليه. لكن ترك اخل�ضومة ل يتم اإل بعد اإ�ضعار  للمحكمة 

املحكمة واإبالغ املدعى عليه. 

· يف ترك الدعوى ت�ضطب الدعوى اإذا غاب املدعي عن اجلل�ضة للمرة الأوىل، 	
وله اأن يطلب ال�ضتمرار يف الدعوى وحتدد له جل�ضة اأخرى، فاإذا غاب مرة 
اأخرى ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة ت�ضطب الدعوى للمرة الثانية ول ت�ضمع 
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اإل بعد قرار من جمل�ض الق�ضاء الأعلى، واإذا �ضدر قرار من جمل�ض الق�ضاء 
�ضطبت  ثم  الثانية  للمرة  امل�ضطوبة  الدعوى  ب�ضماع  الدائمة  بهيئته  الأعلى 
بعد ذلك فال ت�ضمع بعد �ضطبها اإل بقرار من جمل�ض الق�ضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة، وبعد اأخذ تعهد على املدعي من قبل ناظر الق�ضية بعدم تكرار ما 
ح�ضل منه. اأما يف ترك اخل�ضومة فللمدعي جتديد املطالبة باحلق املدعى 

به يف اأي وقت، ومن غري حاجة اإىل قرار اأو تعهد.

· يف ترك الدعوى ل يوؤثر �ضطب الق�ضية على اإجراءاتها ال�ضابقة؛ لكن ترك 	
اخل�ضومة يرتتب عليها اإلغاء جميع اإجراءات اخل�ضومة؛ ولكن ل مي�ض احلق 

املدعى به. 

»انقطاع اخل�ضومة« م�ضطلح م�ضلل  ن م�ضطلح  اأ املرافعات  �ضّراح نظام  بع�ض  يرى 
حوال وقف اخل�ضومة وهو ما ي�ضمى بالوقف  نه تعبري غري موفق عن بع�ض اأ وغري دقيق، واأ

ل�ضرورة واقعية.
تي: يتفق وقف اخل�ضومة وانقطاعها فيما ياأ  -7

· اأن اأي اإجراء يتم خالل مدة الوقف اأو النقطاع يعترب باطاًل وغري نافذ.	

· اإجراء 	 كل  بل  وانقطاعها،  وقف اخل�ضومة  ال�ضابقة يف  الإجراءات  تتاأثر  ل 
مت �ضحيحًا فاإنه يبقى كذلك، كاإجراء املحا�ضبة التي اأمر بها القا�ضي قبل 

ح�ضول الوقف اأو النقطاع.

· يجوز وقف اخل�ضومة اأكرث من مرة ح�ضب ال�ضروط املقررة لذلك، وكذلك 	
احلــــــــــال يف انقطاع اخل�ضـــــومة اإذا تكرر �ضـــــبب النقطاع اأكرث من مرة.

تي: يختلف وقف اخل�ضومة وانقطاعها فيما ياأ  -8
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· وقف اخل�ضومة يكون بناء على طلب اخل�ضوم اأو بقرار من املحكمة بخالف 	
انقطاع اخل�ضومة فهو توقف تلقائي وجوبًا ل�ضرورة واقعية ل خيار للقا�ضي 

ول للخ�ضوم فيه.

· عليها 	 املتفق  املدة  انتهاء  قبل  الدعوى  يف  ال�ضري  اخل�ضومة  وقف  يف  يجوز 
اإذا طلب اأحد اخل�ضوم ذلك ب�ضرطني: اإذا وافق خ�ضمه، اأو اإذا راأى ناظر 
نف�ضه  تلقاء  من  للقا�ضي  يجوز  كذلك  الوقف.  يف  م�ضلحة  ل  اأن  الدعوى 
العدول عن وقف الدعوى وا�ضتئناف النظر فيها يف اأي وقت اإذا ظهر له ما 
يكون  اأن  وهذا ل ميكن  العامة.  للم�ضلحة  الوقف  ، كمخالفة  يقت�ضي ذلك 
ميكن  ل  بل  فيه،  للقا�ضي  ول  للخ�ضوم  خيار  ل  لأنه  اخل�ضومة  انقطاع  يف 

ا�ضتئناف ال�ضري يف الدعوى بعد انقطاعها حتى يزول �ضبب النقطاع.

· ال�ضري 	 ملعاودة  معينة  مدة  اخل�ضومة  انقطاع  يف  املرافعات  نظام  يحدد  مل 
النقطاع  �ضبب  زال  اإذا  الأوىل  �ضريتها  اإىل  تعود  اخل�ضومة  ولكن  فيها؛ 
لكنه حدد يف وقف اخل�ضومة  فيها؛  ال�ضري  ا�ضتئناف  اأحد اخل�ضوم  وطلب 
مدة ع�ضرة اأيام تالية لنهاية الأجل يف الوقف التفاقي، فاإذا عاود اخل�ضوم 

ال�ضري يف الدعوى، واإل عد املدعي تاركًا لدعواه، وجزاوؤه ال�ضطب.

· يف 	 للحكم  تهياأت  قد  الدعوى  تكون  األ  اخل�ضومة  �ضري  لنقطاع  ي�ضرتط   
مو�ضوعها، بينما ل ي�ضرتط ذلك لوقف اخل�ضومة.

يتفق منع القا�ضي ورده يف نتيجتهما وهي عدم نظر القا�ضي للدعوى؛ ولكنهما   -8
تي: يختلفان فيما ياأ

· رد 	 اأما  اخل�ضوم،  طلب  له  ي�ضرتط  ول  القانون  بقوة  يكون  القا�ضي  منع 
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القا�ضي فهو تنحيه من تلقاء نف�ضه اأو تنحيه بناء على طلب اخل�ضوم.

· اأ�ضباب منع القا�ضي من نظر الدعوى واردة يف النظام على �ضبيل احل�ضر؛ 	
رد  اأ�ضباب  بخالف  عليها؛  القيا�ض  اأو  تف�ضريها  يف  التو�ضع  يجوز  ل  لذلك 
القا�ضي فاإنها وردت يف النظام على �ضبيل املثال ل احل�ضر؛ لذلك فاإن هناك 

اأ�ضبابًا اأخرى للرد �ضكت عنها النظام؛ لكن يجمعها ا�ضت�ضعار احلرج.

· اإذا وجدت خ�ضومة بني القا�ضي اأو زوجته وبني اأحد اخل�ضوم اأو زوجته يف 	
تكون اخل�ضومة  اأن  القا�ضي  القا�ضي، في�ضرتط ملنع  التي ينظرها  الدعوى 
قائمة اأي ن�ضاأت قبل رفع الدعوى وظلت قائمة، اأما اإذا ن�ضاأت اخل�ضومة بعد 
رفع الدعوى فال مينع القا�ضي،  بخالف رد القا�ضي فاإنه يجوز اأن يكون يف 

خ�ضومة ن�ضاأت بعد رفع الدعوى.

· يف م�ضاألة منع القا�ضي يبطل عمله وق�ضاوؤه ولو مت باتفاق اخل�ضوم، اأما يف 	
حالة الرد فله اأن يحكم اإذا اتفق اخل�ضوم على ذلك .

· منع القا�ضي يكون يف جميع مراحل الدعوى �ضواء اأكان ناظرًا اأو م�ضتخلفًا 	
فيفرق  القا�ضي  رد  اأما  يعلما،  اأم مل  بذلك  القا�ضي واخل�ضم  اأعلم  و�ضواء 
يف  عليها  املن�ضو�ض  الأ�ضباب  يف  الرد  طلب  تقدمي  اأمرين:الأول:  بني  فيه 
املادة الثانية والت�ضعني، فهذا يجوز تقدمي طلب الرد فيه يف اأي وقت؛ لكن 
ل يقبل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة ومن باب اأوىل بعد �ضدور احلكم.
الثاين:تقدمي طلب الرد يف الأ�ضباب غري املن�ضو�ض عليها )وهي الأ�ضباب 
التي يجمعها ا�ضت�ضعار احلرج( يجب اأن يكون قبل تقدمي اأي دفع اأو دفاع يف 
الق�ضية واإل �ضقط احلق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد اإذا حدثت اأ�ضبابه 
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بعد التعر�ض ملو�ضوع الدعوى، اأو اأثبت طالب الرد اأنه ل يعلم بها.

ذا ثبت بالبينة ال�ضرعية- يف كونهما  قرار الق�ضائي وغري الق�ضائي-اإ يتفق الإ  - 9
تي: حجة قا�ضرة على املقّر؛ لكنهما يختلفان فيما ياأ

· الدعوى 	 يف  ال�ضري  اأثناء  القا�ضي  اأمام  يكون  الق�ضائي  الإقرار 
فهو  الق�ضائي  غري  الإقرار  بخالف  بها،  املقّر  بالواقعة  متعلقًا 
الذي يح�ضل  الإقرار  اأو  القا�ضي،  اأمام  الذي ل يح�ضل  الإقرار 
املتعلقة  الدعوى  يف  ال�ضري  اأثناء  يف  لي�ض  لكن  القا�ضي  اأمام 
الإقرار  اأو  اأخرى،  دعوى  يف  ال�ضري  اأثناء  بل  بها،  املقر  بالواقعة 

الذي يح�ضل اأمام القا�ضي بدون دعوى.
· لثبوته 	 ال�ضرعية  الإثبات  اأحكام  الق�ضائي ل جتري عليه  الإقرار 

املقّر  بالواقعة  املتعلقة  الدعوى  يف  ال�ضري  اأثناء  القا�ضي  اأمام 
بها، بخالف الإقرار غري الق�ضائي فاإنه يحتاج اإىل بّينة �ضرعية 

لإثباته.
عدم  يف  ال�ضرعية-  بالبينة  ثبوتها  والعاديّة-بعد  الر�ضمية،  الورقة  تتفق   - 10

تي: ذا خالفا ال�ضرع، ويختلفان فيما ياأ الحتجاج بهما اإ

· الورقة الر�ضمية ت�ضدر من املوظف احلكومي اأو من يف حكمه ممن كلِّف من 	
الدولة اأو اأُذن له للقيام بهذا العمل بخالف الورقة العادّية فهي ت�ضدر من 

عموم النا�ض.

· الورقة الر�ضمّية حجة لها قوة الإثبات، ويجب العمل مب�ضمونها اأمام املحاكم 	
ال�ضرع،  خمالفة  اأو  بالتزوير  اإل  فيها  الطعن  يجوز  ول  اإ�ضافية،  بّينة  بال 
اإ�ضافية  بّينة  اإىل  ابتداًء، وحتتاج  العادّية فلي�ض لها قوة الإثبات  الورقة  اأما 
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لإثباتها والحتجاج بها.

تي: عادة النظر فيما ياأ حكام والتما�ض اإ يتفق متييز الأ  -11

· يتفق التمييز واللتما�ض يف كونهما طريقا العرتا�ض على الأحكام الق�ضائية.	

· يف التمييز مدة العرتا�ض بطلب التمييز ثالثون يومًا، ويف اللتما�ض ثالثون 	
يومًا كذلك.

· حال 	 يف  العرتا�ضية  املذكرة  على  للرد  يومًا   15 اخل�ضم  ميهل  التمييز  يف 
طلبه لها، ويف اللتما�ض ميهل اخل�ضم 15 يومًا اأي�ضًا اإذا اأح�ضرته حمكمة 

التمييز وعر�ضت عليه �ضحيفة اللتما�ض ورغب يف الرد.

و  اأ قررت ذلك،  ذا  اإ التمييز  مام حمكمة  اأ يجوز ح�ضور اخل�ضوم  التمييز  يف   -12
ح�ضار خ�ضم امللتم�ض  ن�ض عليه النظام ، ويف اللتما�ض يجوز ملحكمة التمييز اإ

وعر�ض �ضحيفة اللتما�ض عليه.
نه يكون خا�ضعًا  ذا ت�ضمن تعدياًل للحكم ال�ضابق فاإ يف التمييز حكم القا�ضي اإ  -13
الدعوى  القا�ضي يف مو�ضوع  الذي ي�ضدر من  للتمييز، ويف اللتما�ض احلكم 

ي�ضًا. بعد قبول اللتما�ض من حمكمة التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز اأ
تي: عادة النظر فيما ياأ حكام والتما�ض اإ يختلف متييز الأ  -14

· التمييز طريق من طرق العرتا�ض العادية ويكون على الأحكام البتدائية؛ 	
اأما التما�ض اإعادة النظر فهو طريق من طرق العرتا�ض غري العادية ويكون 

على الأحكام النهائية.

· اأو وقائع جديدة؛ 	 يجوز طلب متييز احلكم ولو مل يكن ثمة خطاأ يف احلكم 
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لكن التما�ض اإعادة النظر يفرت�ض خطاأ واقعيًا �ضاب احلكم، اأو وجود وقائع 
�ضدور  بعد  ك�ضفت  الأقل  على  اأو  عليه  املعرت�ض  احلكم  بعد  ّجدت  جديدة 

احلكم.

· يف التمييز تقدم املذكرة العرتا�ضية اإىل اإدارة املحكمة التي اأ�ضدرت احلكم 	
ثم يرفع للتمييز، ويف التما�ض اإعادة النظر يرفع طلب اللتما�ض اإىل حمكمة 

التمييز ثم يبعث اإىل  للمحكمة املخت�ضة.

· يف التمييز يبداأ ميعاد العرتا�ض على احلكم من تاريخ ت�ضليم اإعالم احلكم 	
للمحكوم عليه واأخذ توقيعه يف دفرت ال�ضبط، اأو من التاريخ املحدد لت�ضلمه 
اإذا مل يح�ضر، ويبداأ ميعاد العرتا�ض على احلكم الغيابي من تاريخ تبليغه 

اإىل ال�ضخ�ض املحكوم عليه اأو وكيله.

· ويف اللتما�ض يبداأ من اليوم الذي يثبت فيه علم امللتم�ض بتزوير الأوراق اأو من 	
يوم الق�ضاء باأن ال�ضهادة مزورة اأو من اليوم الذي ظهرت فيه اأوراق قاطعة 
يف الدعوى كان قد تعذر عليه اإبرازها قبل احلكم ،اأو من اليوم الذي ظهر 
فيه غ�ض من اخل�ضم �ضاأنه التاأثري يف احلكم،  ويبداأ امليعاد من وقت اإبالغ 
احلكم اإذا ق�ضى احلكم ب�ضيء مل يطلبه اخل�ضوم اأو ق�ضى باأكرث مما طلبوه، 
اأو اإذا كان منطوق احلكم يناق�ض بع�ضه بع�ضًا، اأو اإذا كان احلكم غيابيًا، اأو 

اإذا �ضدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �ضحيحًا يف الدعوى.
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الخاتمة



درا�ســات فـقـهية وقـ�ســائـية - 3

ُعْوِدي ة ال�سُّ ْرِعيِّ    الُفُرْوُق ِفْ ِنَظاِم املَُراَفَعاِت ال�سَّ

84

الزبيدي )ت  احل�ضيني  مرت�ضى  القامو�ض، حممد  العرو�ض من جواهر  تاج   -8
وىل، 1306هـ. 1205هـ(، م�ضر، املطبعة اخلريية )بولق( الطبعة الأ

براهيم بن  حكام، القا�ضي اإ ق�ضية ومناهج الأ �ضول الأ 9- تب�ضرة احلكام يف اأ
وف  علي بن فرحون املالكي)ت 799هـ(، راجعه وقدم له: طه عبد الروؤ
وىل،  زهــــــــــرية، القاهرة، الطبـــــعة الأ �ضــــــــــعد، ن�ضر مكتبة الكليات الأ

1406هـ-1986م.

براهيم  اإ حتقيق:  )ت816هـ(،  اجلرجاين  حممد  بن  علي  التعريفات،   -01
وىل، 1415هـ. بياري،دار الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الأ الأ

11- التعليق على ن�ضو�ض نظام املرافعات ال�ضرعية يف اململكة العربية ال�ضعودية، 
�ضكندرية،  ة املعارف، الإ د.طلعت حممد دويدار و د.حممد علي كومان، م�ضاأ

1422هـ-2001م، )ب.د.(.

12- التنظــــــــيم الق�ضـــــــائي اجلديد يف اململكة العربية ال�ضعودية، د.حممد بن 
وىل،  الأ الطبعة  الريا�ض،  والقت�ضــــــاد،  القانون  مكتبة  الفــــوزان،  براك 

1431هـ-2010م.

زهري)ت370هـ(،  الأ حمد  اأ بن  حممد  من�ضـــــــــــور  بو  اأ اللغة،  تهــــــــذيب   -13
حياء الرتاث العربي، الطبعة  حتقيق : حممد عو�ض مرعب، بريوت، دار اإ

وىل،  2001م . الأ

مني بن عابدين)  14- حا�ضية ابن عابدين )رد املحتار على الدرِّ املختار(، حممد اأ
ت 1252هـ (، دار الفكر ، بريوت ، 1412هـ، )د.ط.(.

ن�ضاري  الأ املنهج)لزكريا  �ضرح  على  اجلمل)ت1204هـ(  �ضليمان  حا�ضية   -15
ت926هـ(، دار الفكر، بريوت،)د.ط، د.ت.(.
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ب�ضار، حممد بن علي احل�ضكفي )ت1088هـ(،  16-  الدر املختار �ضرح تنوير الأ
دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 1386هـ .

حكام، علي حيدر)ت1354هـ(، تعريب: املحامي  17-  درر احلكام �ضرح جملة الأ
فهمي احل�ضيني، دار الكتب العلمية، لبنان،)د.ط.، د.ت(.

�ضالمي، د.عدنان بن حممد الدقيالن، دار  18- الدعوى الق�ضائية يف الفقه الإ
وىل، 1429هـ. ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة الأ

رجب،   ،)51( العدل  جملة  الوذيناين،  زيد  د.خالد  الكيدية،  الدعوى   -19
1432هـ. 

بي زكريا يحيى بن �ضرف النووي)ت 676هـ(، املكتب  20-  رو�ضة الطالبني، لأ
�ضالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 1405هـ . الإ

 21-  �ضرح حدود ابن عرفه املو�ضوم بـ ) الهداية الكافية ال�ضافية لبيان حقائق 
ن�ضاري الر�ضاع )ت894  بي عبداهلل حممد الأ مام ابن عرفه الوافية(، لأ الإ
الغرب  دار  املعموري،  الطاهر  َو  جفان  الأ بو  اأ حممد  د.   : حتقيق   ،) هـ 

وىل 993م. �ضالمي ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الأ الإ

براهيم بك)ت 1364هـ( مطبعة القاهرة  حمد اإ ثبات ال�ضرعية، اأ 22-  طرق الإ
احلديثة، 1405هـ.

يوب الزرعي،  بي بكر بن اأ 23- الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، حممد بن اأ
غازي،  جميل  حممد  د.  )ت751هـ(،حتقيق:  اجلوزية  قيم  بابن  املعروف 

ن�ضر مطبعة املدين، القاهرة، )د.ط.، د.ت(.

حممد  ال�ضعودي،  ال�ضرعية  املرافعات  نظام  يف  العار�ضة  الطلبات   -24
منية، ق�ضم  عبدالرحمن العريني، ر�ضالة ماج�ضتري، جامعة نايف للعلوم الأ

العدالة اجلنائية، 1427هـ-2006م.
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البابرتي  بن حممود  بن حممد  الدين حممد  كمل  اأ الهداية،  �ضرح  العناية   -25
)ت786هـ(،دار الفكر، بريوت، 1399هـ-1979م.

�ضباه والنظائر)لبن جنيم احلنفي ت970هـ(،  26-  غمز عيون الب�ضائر �ضرح الأ
العلمية،  الكتب  حمد بن حممد احلموي)ت1098هـ(، دار  اأ ل�ضهاب الدين 

وىل، 1405هـ-1985م. بريوت، الطبعة الأ

دري�ض  اإ بن  حمد  اأ الدين  �ضهاب  الفروق،  نواء  اأ يف  الربوق  نوار  الفروق)اأ  -27
القرايف )ت 684هـ(، عامل الكتب، بريوت،)د.ط.، د.ت(.

الـــدين  عز  حمـــــــمــــــد  بي  لأ نام،  الأ م�ضــــــــالح  يف  حكام  الأ قواعد   -28
عبدالعزيز بن عبدال�ضـــــــالم ال�ضــــــــلمي )ت660هـ(، دار الكتب العلمية، 

بريوت، )د.ط، د.ت.(.

29-  الكا�ضف يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي، عبداهلل بن حممد 
�ض�ضة الريان، توزيع مكتبة العبيكان، الريا�ض، الطبعة  ل خنني، موؤ بن �ضعد اآ

الثالثة، 1430هـ-2009م.

فريقي  الإ منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  العرب،  ل�ضان   -30
امل�ضري)ت711هـ(، بريوت، دار �ضادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ-1994م.

بي �ضهل ال�ضرخ�ضي )ت490هـ(،  حمد بن اأ بي بكر حممد بن اأ 31-  املب�ضوط، لأ
دار املعرفة، بريوت، 1409هـ.)د.ط.(

الكليبويل  عبدالرحمن  زاده،  �ضيخي  بحر،  الأ ملتقى  �ضرح  نهر  الأ جممع   -32
فندي )ت1087هـ(، حتقيق: خليل عمران املن�ضور، دار  املعروف بداماد اأ

وىل، 1419هـ-1998م . الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأ
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الرازي )ت 721هـ(،  بن عبدالقادر  بكر  بي  اأ بن  ال�ضحاح، حممد  33- خمتار 
اعتناء: حممود خاطر، مراجعة جلنة من مركز حتقيق الرتاث بدار الكتب 

امل�ضرية، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب،)د.ط.، د.ت(.

اخلطيب  عبداهلل  بن  حممد  الدين  �ضهاب  حكام،  الأ على  احلكام  م�ضعفة   -34
الزيد،  عبدالكرمي  بن  د.�ضالح  حتقيق:  1006هـ(،  حيًا  التمرتا�ضي)كان 

وىل،1416هـ، )د.ط.، د.ت(. مكتبة املعارف، الريا�ض، الطبعة الأ

حمد بن حممد بن علي  35- امل�ضباح املنري يف غريب ال�ضرح الكبري للرافعي، اأ
ومي)ت770هـ(، بريوت، دار الفكر، )د.ط.، د.ت(. الفيُّ

مدكور،  براهيم  اإ تقدمي:  خرون،  واآ ني�ض  اأ براهيم  اإ الو�ضيط،  املعجم   -36
�ضراف:عبدال�ضالم هارون، القاهرة، جممع اللغة العربية، الطبعة الثانية،  اإ

)د.ت.(

حمد بن فار�ض بن زكريا )ت 395هـ(،  بو احل�ضني اأ 37-  معجم مقايي�ض اللغة، اأ
بو عمـــــرو، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية،  حتقـــــيق: �ضــــــهاب الدين اأ

1418هـ ـ 1998م.

قدامة  بن  حممد  بن  حمد  اأ بن  عبداهلل  حممد   بي  اأ الدين  موفق  املغني،   -38
املقد�ضي )ت620هـ(،حتقيق: د.عبداهلل الرتكي و د.عبدالفتاح احللو.هجر 

للطباعة والن�ضر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1413هـ1992م.

وتاريخ  رقم )م/21(  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  ال�ضرعية  املرافعات  نظام    -39
العدل  وزير  معايل  بقرار  ال�ضادرة  التنفيذية  ولئحته  1421/5/20هـ، 
رقم)4569( وتاريخ 1423/6/4هـ مع التعديالت املن�ضو�ض عليها بقرار 

معايل الوزير رقم 3285 وتاريخ 1428/3/15 هـ



درا�ســات فـقـهية وقـ�ســائـية - 3

ُعْوِدي ة ال�سُّ ْرِعيِّ    الُفُرْوُق ِفْ ِنَظاِم املَُراَفَعاِت ال�سَّ

88

يف  )م/1(  رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  ال�ضرعية  املرافعات  نظام   -40
1435/1/2ه، ولوائحه التنفيذية بقرار معايل وزير العدل رقم )39933( 

يف 1435/5/19هـ

ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�ضرعية  املرافعات  نظام  �ضرح  يف  الوجيز   -41
حمد، الريا�ض، 1425هـ-2004م، )ب.د(. اد عبداملنعم اأ .د.فوؤ اأ

42- الو�ضيط يف �ضرح نظام املرافعات يف �ضرح نظام املرافعات ال�ضرعية ولئحته 
.د.طلعت حممد دويدار، دار حافظ،  التنفيذية باململكة العربية ال�ضعودية، اأ

وىل، 1428هـ-2007م. جدة، الطبعة الأ

ل خنني، جملة العدل،  حكامها املهنية، عبداهلل اآ 43- الوكالة على اخل�ضومة واأ
العدد: اخلام�ض ع�ضر، رجب 1423هـ.  
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