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املكــدَـــ١
احلمد هلل الذي أرسل رسولو ابذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو ،وكفى ابهلل شهيداً ،وأشهد أن ال إلو إال

هللا ،وحده ال شريك لو ،إقراراً بو وتوحيداً ،وأشهد أن دمحم عبدهللا ورسولو ،صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسلم
تسليماً مزيداً ،أما بعد:
فهذا مقرر املرافعات الشرعية ،أعددتو ليكون مناسباً للتدريس يف اجلامعات ،وضمنتو مقدمة يف ادلرافعات

الشرعية ،مث مقدمة يف الدعاوى ،مث بياانً ألىم ما تضمنو نظام ادلرافعات الشرعية من مسائل بدءاً من االختصاص
وحىت إصدار احلكم النهائي.
وقد جاءت فكرة إعداد ادلقرر هبذه الصورة عند تدريسي مادة ادلرافعات يف ادلعهد العايل للقضاء ،فحني ُكلِّفت

بتدريسها -وقد كنت ممن عاش يف كنف احملاكم سنوات عدة قاضياً مث حمامياً -وجدت أنو من الصعب على الطالب
الذين يدرسون ادلرافعات ألول مرة أن يبدؤوا بقراءة النظام والالئحة التنفيذية حرفاً حرفاً؛ إذ فيها تفصيالت يصعب
ضبطها على بعض القضاة واحملامني فضالً عمن يدرسها ألول مرة ،وفيها مسائل قد ال حيتاجها الدارس -
كاإلجراءات التفصيلية اليت ُخياطب هبا موظفو احملاكم.-
وألجل ذلك فقد استعنت ابهلل يف إعداد مقرر دراسي يتضمن ادلسائل والقواعد اليت قررىا نظام ادلرافعات
الشرعية بعبارة سهلة واضحة ،واتبعت يف ذلك الطريقة اآلتية:
 /1اختذت نظام ادلرافعات الشرعية الصادر عام 1248ىـ ،والئحتو التنفيذية الصادرة عام 1241ىـ ادلرجع
الرئيس يف إعداد ادلقرر ،وحرصت على إيراد ادلعلومة وفقاً آلخر التعديالت الـ ُمجراة على الالئحة ،ورجعت إىل مراجع
أخرى كالكاشف يف شرح نظام ادلرافعات الشرعية ،وادلدخل إىل فقو ادلرافعات دلعايل الشيخ عبدهللا بن دمحم آل خنني
حفظو هللا ،واجلوامع العدلية على نظام ادلرافعات الشرعية للقاضي الشيخ دمحم بن علي الودعاين حفظو هللا.
آخره آولَّو؛
 /4جعلت ادلقرر على طريقة السؤال واجلواب ،وراعيت يف ذلك أن ال يكون اجلواب طويالً يُنسي ُ

ليكون ذلك أعون للطالب على فهمو وضبطو.

 /4وضعت اإلجاابت على فقرات حىت تكون أمجل يف نظر القارئ وأدعى لتذكرىا.
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صرت ادلقرر على ادلسائل اإلجرائية اليت نص عليها النظام والالئحة؛ ألنو الغرض الرئيس من ادلادة ،ومل
 /2ق ُ
ِّ
أعرج على اخلالفات الفقهية إال اندراً؛ ألن وقت تدريس ادلقرر ال يكفي لذلك ،فاقتصرت على غرضو الرئيس،
وديكن دلن يُ ِّ
درس فيو ادلادة.
درس ادلقرر إضافة ما يراه من مسائل فقهية حبسب التخصص الذي تُ َّ
 /1جعلت السؤال مظلالً ليكون واضحاً للعني ،واستعنت ابجلداول يف عدد من ادلسائل لتسهيلها للطالب.
 /6أضفت أسئلة تطبيقية أثناء الدرس ،وتدريبات آخره ليحلها الطالب فيقيسوا فهمهم للدرس ،ويعرفوا موطن
اخللل.
 /7جعلت ادلقرر يف ستة عشر درساً ليكون معيناً لألستاذ اجلامعي على إهناء ادلقرر يف األسابيع الدراسية،
وحرصت أن ال يزيد الدرس على عشر صفحات -قدر ادلستطاع -مع تكبري اخلط وادلباعدة بني األسطر.
 /8مل ألتزم يف ادلقرر شرح مواد نظام ادلرافعات الشرعية ،وال بيانو بتفاصيلو كافة ،وال إيراده ابلًتتيب الوارد فيو،
ومع ذلك فقد حاولت استيعاب مسائل النظام والالئحة قدر اإلمكان ،وجتاوزت ما رأيتو تفصيالت دقيقة قد ال
حيتاجها الطالب يف مقاعد الدراسة أو قد ِّ
تشوش أذىاهنم وتُتعِّب فهومهم مع قلة احلاجة إليها.
درس ادلادة ويُد ِّرسها ،ولتكون
وبعد أن أعددت ادلقرر ودرستو رأيت نشره لطلبة العلم؛ ليستفيد منو ُّ
كل من ي ُ
جادة مسلوكة عند تدريسو ،وقد راجعتو أخرياً مراجعة دقيقة ،وأضفت
العناية ابلتطبيقات والتمرينات يف ىذا ادلقرر َّ
فيو وعدلت بعض ما استجد ،وقسمت بعض الدروس الطويلة جداً إىل درسني ،وأرجو أن تكون ىذه النسخة انفعة

للطالب واحملامني وادلالزمني القضائيني.
ٚختاَاً:

فهذا عمل بشري ،ال يسلم من زلل ،ولرمبا أكون قد فهمت شيئاً خطأ ،أو غفلت عن مادة مهمة ،أو عزب

عين تعديل مل أعلم بو ،فمن وجد يف ىذا الكتاب خطأ أو ملحوظة ،أو أحب إفاديت إبضافة أو تعقيب ،فأسعد
بذلك ،وأرجو منو أن يكرمين إبرسالو إىل بريدي االلكًتوين ،وىو:
Y.ALFAYYADH@GMAIL.COM
وهللا أسأل أن يبارك يف ىذا ادلقرر وينفع بو ،وجيعلو ذخراً عنده يوم القيامة ،وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو
وصحبو وسلم.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()4

ايدزع األَ :ٍٚكدَ ١يف املساؾعات ايػسع١ٝ
ع/1

()1

َا املكصٛد باملساؾعات ايػسع١ٝ؟

ج /تعريػ الؿرافعات:
 oالؿرا َفعات يف الؾغة :جؿع مرا َف ٍ
عة ،وهل ( ُمػاطؾة) مـ الػعؾ َر َفع ،والؿػاطؾة يف الؾغة تؼتضل فعالً مـ
ُ ُ
ُ
جاكبقـ أو أكثر.
قال ابـ فارس( :الراء والػاء والعقـ أصؾ واحد ،يدل طؾك خالف القضع  ...ومـ الباب :الرفع:
تؼريب الشلء  ...ومـ ذلؽ ققلف :رفعتف لؾسؾطان  ...والرفع :إذاطة الشلء وإضفاره)(.)2
 oويف آصطالح :إحؽام والؼقاطد التل تـظؿ سقر الدطقى وما يتعؾؼ هبا مـذ بدايتفا حتك الػصؾ
فقفا(.)3
 oوكسبتفا إلك الشريعة :لؾدٓلة طؾك أكفا ٓ تخالػ الشريعة اإلسالمقة.
ع/2

َا َٛضٛع املساؾعات ايػسع١ٝ؟ َٚا َطاً٘٥؟

ج /مقضقع طؾؿ الؿرافعات الشرطقة :اإلجراءات الؼضائقة لتـظقؿ سقر الدطقى وما يتعؾؼ بف مـ أحؽام
حتك الػصؾ فقفا.
ومسائؾف كثقرة ،فؿـفا:
 إجراءات رفع الدطقى.( )1مـ الؿراجع الؿـاسبة يف هذا الدرس :كتاب :الؿدخؾ إلك فؼف الؿرافعات ،لؿعالل الشقخ طبداهلل بـ محؿد آل خـقـ.
( )2مؼايقس الؾغة (.)424-423/2
( )3الؿدخؾ إلك فؼف الؿرافعات لؾخـقـ (ص.)22
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 آختصاص الؼضائل. صػة الخصقم يف الدطقى. إجراءات سقر الدطقى. شروط الدطقى. صرق اإلثبات ،وإجراءاهتا. إجراءات الػصؾ يف الدطقى.ع/3

َا غا ١ٜتعًِ املساؾعات ايػسع١ٝ؟ َٚا مثست٘؟

ج /يػرق بعض إصقلققـ بقـ الغاية والثؿرة ،فقجعؾ الغاية :الباطث طؾك الػعؾ الداطل إلقف ،والثؿرة:
الـتائج الحاصؾة بعد الػعؾ ،وٓشؽ أن الغاية ثؿرة مـ الثؿرات ،بؾ هل أطظؿ الثؿرات ،وطؾقف يؼال:
 oإن غاية تعؾؿ الؿرافعات الشرطقة :إتؼان إدارة الدطقى مـ حقـ رفعفا إلك الػصؾ فقفا.
 oومـ ثؿرات تعؾؿ الؿرافعات الشرطقة:
 .1ضبط إجراءات إدارة الدطقى ،وتقحقدها بقـ الؼضاة ،مؿا يساهؿ يف الحد مـ اختالف اإلجراءات
وتعارضفا ،وحػظ ِطرض الؼضاء ،ومـع التفؿة طـ الؼاضل.
ِ
الؿتداطقـ بطرق رفع الدطقى وإجراءات سقرها ،مؿا يثؿر اختصار أمد التؼاضل.
 .2تعريػ
 .3تعريػ الؼضاة الؿبتدئقـ والؿرشحقـ لتقلل الؼضاء بنجراءات التؼاضل ،وكقػقة التعامؾ مع ما يجري
يف مجؾس الحؽؿ.
 كشاط :هؾ تحضرك ثؿرات أخرى لتعؾؿ الؿرافعات الشرطقة؟
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َا َٓصي ١عًِ املساؾعات ايػسعَٚ ١ٝهاْت٘ بني ايعًّٛ؟

ج /طؾؿ الؿرافعات الشرطقة أحد أبقاب الؼضاء ،ومسائؾف مؿا يبحثف الػؼفاء يف كتاب الؼضاء مـ كتب
الػؼف ،حقث يػرد الػؼفاء يف العادة بابًا لف ،كباب الدطاوى ،وباب صريؼ الحؽؿ وصػتف ،وكحقها مـ
إبقاب ،ومـف يتبقـ أن طؾؿ الؿرافعات الشرطقة يستؿد مؽاكتف مـ جاكبقـ:
 /1مـزلة طؾؿ الػؼف بقـ العؾقم.
 / 2مـزلة الؼضاء يف اإلسالم :إذ تعؾؿ الؿرافعات يقصؾ إلك تحؼقؼ العدل بقـ الخصقم وتـظقؿ الـظر
الؿقصؾ إلك الحؼ.
ع/5

َِ ٜطتُد عًِ املساؾعات ايػسع١ٝ؟

جُ /يستؿد طؾؿ الؿرافعات الشرطقة مـ أمقر ،مـ أهؿفا:
 )1الؽتاب والسـة ،وما ورد فقفؿا مـ كصقص تبقـ صريؼة الـظر والػصؾ بقـ الخصقم ،ومـ ذلؽ ما جاء
طـ طؾل

رسقل اهللُ ،ت ِ
َ
ُ
رس ُؾـل وأكا حديث
رسقل اهلل  إلك القؿـ قاضقًا ،فؼؾت :يا
قال :بعثـل

إن اهلل ط ّز ّ
بقـ يد َ
ويث ِّبت لِ َ
وجؾ س َقفدى قؾ َب َ
يؽ
الس ِّـ وٓ ِط ْؾ َؿ لل بالؼضاء؟ فؼالَّ « :
ساكؽ ،فنذا َج َؾ َس َ
ِّ
ؽ ُ
الخصؿان ،فال ِ
أخر كؿا سؿعت مـ إول ،فنكف أحرى أن َيتَب َّقـ لؽ
تؼض َق َـ ْحتك ت َْس َؿ َع ِمـ
َ
الؼضاء»( .)4قال طؾل
ومعـك ققل طؾل

شؽؽت يف قضاء بعد.
زلت قاضقًا ،أو ما
ُ
 :فؿا ُ
( :وٓ طؾؿ لل بالؼضاء) ،أي :كػل التجربة بسؿاع الؿرافعة بقـ الخصقم ،وإدارة

طؾل
الحديث بقـفؿا ،وتؿققز الؿاكر مـفؿا ،ويدل لف جقاب الـبل  ،ولؿ ُيرد ٌ
كان مـ طؾؿاء الصحابة

(.)5

( )4أخرجف أبق داود ،وروى الرتمذي كحقه ،وقال( :حديث حسـ).
( )5طقن الؿعبقد (.)361/9

كػل العؾؿ مطؾؼًا :فنكف
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فؿـ الؽتاب والسـة تستؿد جؿؾة مـ مسائؾ الؿرافعات الشرطقة ،ومـفا -طؾك سبقؾ الؿثال:-
 الرتوي يف الؼضاء بالسؿاع مـ الخصؿقـ قبؾ الحؽؿ يف الدطقى ،وذلؽ مستػاد مـ قصة داودالقاردة يف سقرة ﭽ ﭑﭼ.
 إلزام الؿدطل بالبقـة ،وآكتػاء بالقؿقـ مـ الؿدطك طؾقف ،وذلؽ مستػاد مـ أحاديث كثقرة ،كؼقل الـبل لألشعث بـ ققس لؿا ادطك بئر ًا يف أرض ابـ طؿف« :شاهداك أو يؿقـف» متػؼ طؾقف.
 )2الػؼف :لؿا سبؼ مـ طؼد الػؼفاء بابًا لطريؼ الحؽؿ وصػتف ،ضؿـ أبقاب كتاب الؼضاء ،وكصقص
الػؼفاء هل أكثر ما يستؿد مـف طؾؿ الؿرافعات الشرطقة.
 )3التجارب الـافعة والخبرات السابؼة لؿـ ولل الؼضاء مـ الؿسؾؿقـ ،وطؾك رأسفؿ :الخؾػاء الراشدون
 ،والؼاضل شريح

 ،ومـ ولل الؼضاء يف الؿذاهب.

ويف ذلؽ يؼقل طبداهلل بـ مسعقد

ض بِ َؿا فِل كِت ِ
َ ( :م ْـ َط َر َض َل ُف ِمـْؽ ُْؿ َق َضا ٌء َب ْعدَ ا ْل َق ْقمَِ ،ف ْؾ َق ْؼ ِ
َاب اهللِ،

ض بِ َؿا َق َضك بِ ِف َكبِ ُّق ُف َ ،فنِ ْن َجا َء َأ ْم ٌر َل ْق َس فِل كِت ِ
َفنِ ْن َجا َء َأ ْم ٌر َل ْق َس فِل كِت ِ
َاب اهللَِ ،ف ْؾ َق ْؼ ِ
َاب اهللَِ ،و َٓ َق َضك بِ ِف َكبِ ُّق ُف
ِ
قنَ ،فنِ ْن َجا َء َأ ْم ٌر َل ْق َس فِل كِت ِ
َ ،ف ْؾ َق ْؼ ِ
َاب اهللَِ ،و َٓ َق َضك بِ ِف َكبِ ُّق ُف َ ،و َٓ َق َضك ِب ِف
الصالِ ُح َ
ض بِ َؿا َق َضك بِف َّ
قنَ ،ف ْؾ َق ْجت َِفدْ َر ْأ َي ُفَ ،و َٓ َي ُؼ ُ
افَ ،فنِ َّن ا ْل َح َال َل َب ِّق ٌـَ ،وا ْل َح َرا َم َب ِّق ٌـَ ،و َب ْق َـ َذلِ َ
ؽ
افَ ،وإِكِّل َأ َخ ُ
قل :إِكِّل َأ َخ ُ
الصالِ ُح َ
َّ
ؽ إِ َلك َما َٓ َيرِيبُ َ
اتَ ،فدَ ْع َما َيرِيبُ َ
ؽ)(.)6
قر ُم ْش َتبِ َف ٌ
ُأ ُم ٌ
كؿا يؿؽـ اإلفادة -أيضًا -مـ تجارب غقر الؿسؾؿقـ التل ٓ تخالػ الشريعة اإلسالمقةٕ :ن هذا
الباب مبـاه طؾك الؿصالح الؿرسؾة.
 وإن مـ أوائؾ ما كُتب يف الؿرافعات الشرطقة :رسالة الخؾقػة الراشد طؿر بـ الخطاب إلك أبل مقسك
إشعري

 ،فػقفا مـ بديع الؾػظ وحسـ السبؽ وبؾقغ القصايا ما يؾزم كؾ دارس لفذا العؾؿ أن

( )6أخرجف الـسائل والبقفؼل وغقرهؿا ،وقال فقف الـسائل( :هذا حديث جقدٌ جقد).
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يض ٌة ُم ْحؽ ََؿةٌَ ،و ُسـَّ ٌة ُم َّت َب َعةٌَ ،فا ْف َف ْؿ إ َذا ُأ ْدلِ َل إ َل ْقؽَ :فنِ َّك ُف َٓ َيـْ َػ ُع
يحػظفا ،وكصفاَ ( :أ َّما َب ْعدُ َ ،فنِ َّن ا ْل َؼ َضا َء َفرِ َ
َت َؽ ُّؾ ٌؿ بِ َح ٍّؼ َٓ َك َػا َذ َل ُفِ ،
َّاس فِل َم ْج ِؾ ِسؽ َوفِل َو ْج ِفؽ َو َق َضائِؽَ ،حتَّك َٓ َي ْط َؿ َع َشرِ ٌ
يػ فِل َح ْق ِػؽ،
آس الـ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و َٓ يق َلس َض ِع ٌ ِ
قـ،
الص ْؾ ُح َجائ ٌز َب ْق َـ ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
قـ َط َؾك َم ْـ َأ ْكؽ ََرَ ،و ُّ
قػ م ْـ َطدْ لؽ ،ا ْل َب ِّقـَ ُة َط َؾك ا ْل ُؿدَّ طلَ ،وا ْل َقؿ ُ
َ َْ َ
َّإٓ ُص ْؾ ًحا َأ َح َّؾ َح َر ًاما َأ ْو َح َّر َم َح َال ًَٓ ،و َم ْـ ا َّد َطك َح ًّؼا غَائِ ًبا َأ ْو َب ِّقـَ ًة َف ْ
اضرِ ْب َل ُف َأ َمدً ا َيـْت َِفل إلَ ْق ِفَ ،فنِ ْن بَ َّقـَ ُف
ؽ هق َأب َؾغُ فِل ا ْلع ْذ ِر و َأج َؾك لِ ْؾعؿ ِ
ِ
ِ ِ
َأ ْط َط ْق َت ُف بِ َح ِّؼ ِفَ ،وإِ ْن َأ ْط َج َز ُه َذلِ َ
اءَ ،و َٓ
ُ َ ْ
ؽ ْاست َْح َؾ ْؾت َط َؾ ْقف ا ْل َؼض َّقةََ ،فنِ َّن َذل َ ُ َ ْ
ََ
ِ ِ
اج ْعت فِ ِقف َر ْأ َيؽ َف ُف ِديت فِ ِقف لِ ُر ْش ِدك َأ ْن ت َُر ِ
َي ْؿـَ َعـ َ
اج َع فِ ِقف ا ْل َح َّؼَ ،فنِ َّن ا ْل َح َّؼ
َّؽ َق َضا ٌء َق َض ْقت فقف الْ َق ْق َم َف َر َ
َق ِديؿ َٓ يبطِ ُؾف َشلء ،ومراجع ُة ا ْلح ِّؼ َخقر ِمـ التَّؿ ِ
قن ُطدُ ٌ
ول َب ْع ُض ُف ْؿ َط َؾك
ادي فِل ا ْل َباصِ ِؾَ ،وا ْل ُؿ ْس ِؾ ُؿ َ
ُْ ُ ْ ٌ َ ُ َ َ َ َ
ٌْ ْ َ
ٌ
ضَّ ،إٓ ُم َج َّر ًبا َط َؾ ْق ِف َش َفا َد ُة ز ٍ
َب ْع ٍ
ُورَ ،أ ْو َم ْج ُؾق ًدا فِل َحدٍّ َ ،أ ْو َضـِقـًا فِل َو َٓ ٍء َأ ْو َق َرا َب ٍةَ :فنِ َّن اهللَ َت َعا َلك ت ََق َّلك ِم ْـ
ِ
اد السرائِر ،وستَر ط َؾق ِفؿ ا ْلحدُ ود َّإٓ بِا ْلبقـ ِ
ا ْل ِعب ِ
َات َو ْإَي َؿ ِ
قؿا ُأ ْدلِ َل إ َل ْقؽ ِم َّؿا َو َر َد
َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ
َ
انُ ،ث َّؿ ا ْل َػ ْف َؿ ا ْل َػ ْف َؿ ف َ
َ ِّ
ْ
ف ْإَم َث َالُ ،ثؿ ِ ِ
ٍ
َط َؾ ْقؽ ِم َّؿا َل ْق َس فِل ُق ْر ٍ
قر ِطـْدَ َذلِ َ
قؿا ت ََرى إ َلك
َّ ْ
اطؿدْ ف َ
ؽ َوا ْط َر ْ ْ
آن َو َٓ ُسـَّةُ ،ث َّؿ َقايِ ْس ْإُ ُم َ
ِ
الض ِ
ج َر َوالت ََّل ِّذي بِالـ ِ
َأ َح ِّب َفا إ َلك اهلل ِ َو َأ ْش َب ِف َفا بِا ْل َح ِّؼَ ،وإِ َّي َ
قم ِة:
ب َوا ْل َؼ ِؾ َؼ َو َّ
اك َوا ْلغ ََض َ
َّاس َوال َّتـَؽ َُّر طـْدَ ا ْلخُ ُص َ
َفنِ َّن ا ْل َؼ َضا َء فِل َم َقاصِ ِـ ا ْل َح ِّؼ ِم َّؿا ُي ِ
ب اهللُ بِ ِف ْإَ ْج َرَ ،و ُي ْح ِس ُـ بِ ِف ِّ
ت كِ َّق ُت ُف فِل ا ْل َح ِّؼ َو َل ْق
الذك َْرَ ،ف َؿ ْـ َخ َؾ َص ْ
قج ُ
َط َؾك َك ْػ ِس ِف َك َػا ُه اهللُ َما َب ْقـَ ُف َو َب ْق َـ الـ ِ
َّاسَ ،و َم ْـ َتز ََّّي َـ بِ َؿا َل ْق َس فِل َك ْػ ِس ِف َشا َك ُف اهللَُ ،فنِ َّن اهللَ َت َعا َلك َٓ َي ْؼ َب ُؾ ِم ْـ
ِِ
ِ
ِِ
ا ْل ِعب ِ
اب ِطـْدَ اهلل ِ فِل َط ِ
َان َخالِ ًصاَ ،ف َؿا َضـُّؽ بِ َث َق ٍ
الس َال ُم َط َؾ ْقؽ
اد َّإٓ َما ك َ
َ
اج ِؾ ِرزْقف َو َخزَائ ِـ َر ْح َؿتفَ ،و َّ
َو َر ْح َؿ ُة اهلل ِ)(.)7
عَ /6ا سهِ تعًِ املساؾعات ايػسع١ٝ؟
ج /يختؾػ حؽؿ تعؾؿ الؿرافعات الشرطقة بحسب الؿسائؾ الؿراد تعؾؿفا:
 فقجب يف أحقال:( )7أخرجفا الدارقطـل ،وأخرج البقفؼل أولفا ،قال ابـ الؼقؿ يف إطالم الؿققعقـ(( :)67/1وهذا كتاب جؾقؾ ،ت ّؾؼاه العؾؿا ُء بالؼبقل،
و َبـ َْقا طؾقف أصقل الحؽؿ والشفادة ،والحاكؿ والؿػتل أحقج شلء إلقف ،وإلك تلمؾف والتػؼف فقف).
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 )1ما كان تعؾؿف ٓزمًا لتحؼقؼ العدل :فنن تعؾؿف واجب طؾك الؼضاة وفرض كػاية طؾك إمةٕ :ن العدل
واجب ،قال تعالك :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ،
والقسقؾة إلك القاجب واجبة.
 )2إذا ألزم ولل إمر بنجراءات معقـة :فنهنا تعؾؿفا واجب طؾك الؼضاةٕ :هنا مـ صاطة أولل إمر.
إكسان طـ غقره يف الؿرافعة أمام الؿحؽؿة :فقجب طؾقف تعؾؿ الؿرافعات الشرطقة الؿتعؾؼة
 )3إذا تقكؾ
ٌ
بؼضقتفٕ :ن جفؾف هبا تػريط فقؿا ُو ِّكؾ فقف.
 وأما مسائؾ الؿرافعات التل غرضفا التحسقـ والتؽؿقؾ :فنن تعؾؿفا دائر بقـ اإلباحة وآستحباب. وأما مـ ٓ يالبس الؼضاء :فقباح لف تعؾؿ الؿرافعاتٕ :كف مـ جؿؾة العؾؿ الـافع.ع /7اذنس نتابني يف املساؾعات ايػسع ١ٝيف نٌ َرٖب َٔ املراٖب األزبع.١
ج /لؼد كتب فؼفاء الؿذاهب إربعة يف طؾؿ الؼضاء والؿرافعات وصرق الحؽؿ ،فؿـ ذلؽ:
 يف الؿذهب الحـػل:
 oأدب الؼاضل :لؾخصاف (ت ،)261وطؾقف شروح كثقرة ،كشرح الجصاص (ت ،)372وشرح
الصدر الشفقد (ت.)536
 oمقجبات إحؽام وواقعات إيامٓ :بـ قطؾقبغا (ت.)879
 oمجؾة إحؽام العدلقة ،خصقصًا ما جاء يف الؽتاب السادس طشر مـفا (كتاب الؼضاء).
 يف الؿذهب الؿالؽل:
 oفصقل إحؽام :لؾباجل (ت.)474
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 oتبصرة الحؽامٓ :بـ فرحقن (ت.)799
 يف الؿذهب الشافعل:
 oأدب الؼاضلٓ :بـ الؼاص (ت.)335
 oأدب الؼضاء :لشرف الديـ ال ُغزي (ت.)799
 يف الؿذهب الحـبؾل:
 oإطالم الؿققعقـٓ :بـ الؼقؿ (ت.)751
 oرسالة يف العؿؾ بالخطقط طـد الحؽام :لعؾل بـ أبل بؽر بـ مػؾح (ت.)882
الشطل (ت.)1379
الجؾل :لؿحؿد جؿقؾ
 oالػتح
ّ
ّ
عَ /8ا َكاصد ٚضع أْظُ ١املساؾعات؟
ج /حقـ تقضع أكظؿة الؿرافعات ،و ُيؾزم هبا الؼضاة والخصقم :فنن لذلؽ مؼاصد متعددة ،مـفا:
 )1القصقل إلك العدل ،بضبط إجراءات واضحة تؿـع مقؾ الؼاضل إلك أحد الخصؿقـ.
 ومـ أمثؾتف :إدخال صرف ثالث يف الدطقى يؽقن لف طالقة هبا ،أو يحصؾ بالحؽؿ فقفا ضرر طؾقف:
حػظًا لحؼف يف سؿاع الؿرافعة واإلجابة طؿا يرد فقفا ،واستجال ًء لؾحؼ.
 كشاط :برجقطؽ إلك كظام الؿرافعات الشرطقة هات إجرا ًء كص طؾقف الـظام ُيعد مثآً لفذا الؿؼصد.

 )2ضبط إجراءات التؼاضل ،ومـع اختالف الؼضاة فقفا ،وإيجاد مرجع يػصؾ بقـفؿ طـد آختالف.
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 ومـ أمثؾتف :إلزام الؼضاة بضبط ما يجري يف الجؾسة ضبطًا مؽتقبًا يققع طؾقف الطرفان ،وضبط
آختصاص الؼضائل لؽؾ محؽؿة ،وتحديد اإلجراءات الؿتبعة طـد تـازع آختصاص.
 كشاط :برجقطؽ إلك كظام الؿرافعات الشرطقة هات إجرا ًء كص طؾقف الـظام ُيعد مثآً لفذا الؿؼصد.

 )3التعجقؾ بالػصؾ يف الؼضقة بعد اتضاحفا.
 ومـ أمثؾتف :تحديد مدة آطرتاض طؾك الحؽؿ بثالثقـ يقمًا ،يؽتسب الحؽؿ بعدها الصػة الؼطعقة إذا
لؿ يعرتض أحد الخصؿقـ طؾقف يف أثـاء تؾؽ الؿدة.
 كشاط :برجقطؽ إلك كظام الؿرافعات الشرطقة هات إجرا ًء كص طؾقف الـظام ُيعد مثآً لفذا الؿؼصد.

 )4قطع الخصقمات.
 ومـ أمثؾتف :مـع الؼاضل مـ الـظر يف قضقة سبؼ الػصؾ فقفا.
 كشاط :برجقطؽ إلك كظام الؿرافعات الشرطقة هات إجرا ًء كص طؾقف الـظام ُيعد مثآً لفذا الؿؼصد.

 )5التقسقر ورفع الحرج.
 ومـ أمثؾتف :استخالف محؽؿة أخرى لسؿاع الشفادة إذا كان الشاهد يؼقؿ يف مديـة أخرى.
 كشاط :برجقطؽ إلك كظام الؿرافعات الشرطقة هات إجرا ًء كص طؾقف الـظام ُيعد مثآً لفذا الؿؼصد.
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 )6مـع الؾدد والؿؿاصؾة.
 ومـ أمثؾتف :مـ ادطك بقـة :فنكف يؿفؾ إلحضارها مدة كافقةً ،فنن أحضرها وإٓ أمفؾف الؼاضل مدة ثاكقةً،
فنن لؿ يحضرها بعد الؿرة الثالثة فنن الؼاضل يعده طاجز ًا ولف الحؽؿ يف الؼضقة بـا ًء طؾك ما تقفر فقفا
مـ بقـات.
 كشاط :برجقطؽ إلك كظام الؿرافعات الشرطقة هات إجرا ًء كص طؾقف الـظام ُيعد مثآً لفذا الؿؼصد.

 )7مـع اهتام الؼاضل ،وذلؽ بتقضقح إجراءات طؿؾف ،وكشرها لؾـاس :لقعؾؿقا أن ما يجريف الؼاضل بـا ًء
طؾك الـظام ولقس تطقيالً أو مؿاصؾة أو مقالً ٕحد الخصؿقـ.
ع/9

َا املسدع يف تٓظ ِٝاملساؾعات ايػسع ١ٝيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ؟

ج /يرجع يف تـظقؿ الؿرافعات الشرطقة يف الؿؿؾؽة إلك:
 .1كظام الؿرافعات الشرطقة ،الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م )1/وتاريخ 1435/1/22هـ.
 .2ثؿ إلك الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة ،الصادرة مـ وزير العدل بالؼرار رقؿ ()39933
وتاريخ 1435/5/19هـ ،وما يتبعفؿا مـ تعديالت ،والرجقع إلك الالئحة إكؿا يؽقن يف أتل:
والؿشؽِؾة مـ كظام الؿرافعات الشرطقة.
أ) تػسقر إلػاظ الؿجؿؾة ُ
ب) بقان الضقابط وآشرتاصات والؿتطؾبات التل أحال فقفا كظام الؿرافعات الشرطقة إلك الالئحة.
وٓ يجقز أن تزيد الالئحة شروصًا أو قققد ًا مخالػ ًة لؾـظام.
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 .3ثؿ إلك قرارات الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء وتعؿقؿاتف.
وٓ يجقز أن تخالػ التعامقؿ الـظام أو الالئحة.
 .4كؿا ُيرجع إلك الؿبادئ الصادرة طـ الؿحؽؿة العؾقا يف الجقاكب الؿقضقطقة.
ع /10ؼدخ عٔ تازٜذ تٓظ ِٝاملساؾعات ايػسع ١ٝيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
ج /يؿؽـ تؾخقص تاريخ تـظقؿ الؿرافعات الشرطقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف أيت:
 صدر أول كظام لؾؿرافعات يف الؿؿؾؽة طام 1346هـ ،وكان اسؿف( :أوضاع الؿحاكؿ الشرطقةوتشؽقالتفا) ،كؿا صدر يف العام كػسف أمر مؾؽل يؾزم الؼضاة بالتؼقد بالؿذهب الحـبؾل يف أحؽامفؿ،
ويف حال الخروج طـ الؿذهب ف ُقذكر مستـد ذلؽ ودلقؾف.
 يف طام  1352صدر (كظام سقر الؿحاكؿات الشرطقة) ،يف  36مادة. ويف طام 1355هـ صدر (كظام الؿرافعات) ،يف  142مادة. ويف طام 1372هـ صدر (تـظقؿ إطؿال اإلدارية يف الدوائر الشرطقة) ،يف  92مادة ،كؿا صدر معف يفالسـة كػسفا (كظام تركقز مسمولقات الؼضاء الشرطل) ،واستؿر العؿؾ طؾقفؿا كحق ًا مـ  49طامًا.
 ويف طام 1421/5/22هـ صدر (كظام الؿرافعات الشرطقة) ،يف  266مادة ،وألغك يف الؿادة  265مـفتـظقؿ إطؿال اإلدارية يف الدوائر الشرطقة ،وجؿؾة مـ مقاد كظام تركقز مسمولقات الؼضاء الشرطل،
وكؾ ما يتعارض معف مـ أحؽام(.)8

( )8هذا التلر يخ مستػاد مؿا ذكره معالل الشقخ طبداهلل آل خـقـ يف مؼدمة كتابف الؽاشػ شرح كظام الؿرافعات الشرطقة (.)5/1
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 ويف 1435/1/22هـ صدر (كظام الؿرافعات الشرطقة) ،يف  242مادة ،وأصؾف كظام الؿرافعات الشرطقةالسابؼ مع تعديالت طؾقف وإضافة بعض الؿقاد وحذف بعضفا ،وقد كص الـظام يف الؿادة  241طؾك أن:
(يحؾ هذا الـظام محؾ كظام الؿرافعات الشرطقة ،الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م )21 /وتاريخ
1421/5/2٢هـ ،ويؾغل ما يتعارض معف مـ أحؽام) ،كؿا كص يف الؿادة  242مـف طؾك أنُ ( :تعد
الؾقائح التـػقذية لفذا الـظام مـ وزارة العدل والؿجؾس إطؾك لؾؼضاء وتشارك وزارة الداخؾقة يف
إحؽام ذات الصؾة بفا ،وتصدر بؼرار مـ وزير العدل بعد التـسقؼ مع الؿجؾس يف مدة ٓ تتجاوز
تسعقـ يقما مـ تاريخ العؿؾ بفذا الـظام).
 ويف 1435/5/19هـ أصدر وزير العدل (الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة). وهذا الـظام -الصادر طام 1435هـ -وٓئحتف التـػقذية هق الؿعؿقل بف حتك هذا الققم ،وتجرى طؾقفؿاالتعديالت بقـ الحقـ وأخر.
 ويف جاكب آخر فػل سبقؾ تـظقؿ إجراءات الرتافع أمام محاكؿ ديقان الؿظالؿ صدرت (ققاطدالؿرافعات واإلجراءات أمام ديقان الؿظالؿ) ،وذلؽ بتاريخ 1429/11/16هـ.
-

وبتاريخ 1435/1/22هـ صدر (كظام الؿرافعات أمام ديقان الؿظالؿ) ،الؿـظؿ إلجراءات الرتافع أمام
الؿحاكؿ اإلدارية ،وقد كصت الؿادة  62مـف طؾك إلغاء ققاطد الؿرافعات واإلجراءات أمام ديقان
الؿظالؿ الصادرة طام  ،1429كؿا كصت الؿادة  62مـف طؾك أن ما لؿ يرد فقف حؽؿ يف الـظام فنكف ُيرجع
فقف إلك كظام الؿرافعات الشرطقة ،وذلؽ بؿا ٓ يتعارض مع صبقعة الؿـازطة اإلدارية.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع األٍٚ

س /ارسؿ يف الػراغ أتل خريطة ذهـقة تجؿع فقفا :تعريػ الؿرافعات ،ومقضقطف ،ومسائؾف ،ومـزلتف،
وغايتف ،وثؿراتف ،واستؿداده ،وأشفر كتب الؿرافعات الشرطقة يف الؿذاهب إربعة.
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ايدزع ايجاَْ :ٞكدَ ١يف ْظس ١ٜايدع٣ٛ

()9

ع /11عسف ايدع ٣ٛيػ.١
طقت الشل َّء :إذا زطؿتَف لؽ -حؼًا كان أو باصالً.-
ج /الدطقى يف الؾغة :اسؿ لؿا ُيدَّ طك ،تؼقل :ا َّد ُ
ِ
ودطاوي(.)10
دطاوى،
ويؼال :ا َّدطكَ ،يدَّ طل ،ا ِّدطاء و َدطقى ،و ُتجؿع طؾك َ
ٍ
صؾ و ِ
الشل َء َ
احدٌ  ،وهق َأن ُت ِؿ َقؾ َّ
بصقت َوك ََال ٍم
إلقؽ
قال ابـ فارس( :الدَّ ُال َوا ْل َعق ُـ َوا ْل َح ُ
رف ا ْل ُؿعتَؾَ :أ ٌ َ
ُ
يؽقن َ
مـؽ) (.)11
ع /12عسف ايدع ٣ٛيف اصطالح ايؿكٗا.٤
ج /اختؾػ الػؼفاء يف تعريػ الدطقى الؼضائقة ،ويؿؽـ بقان ذلؽ يف تعريػقـ:
ٌ
 oإول :تعريػ بعض الحـػقة بلهناٌ :
صؾب ٍّ
حؼ قِبؾ غقرِ ِه ،أو دف ُع ُف طـ
ققل
مؼبقل طـدَ الؼاضلُ ،يؼصد بف ُ
حؼ ِ
ِّ
كػس ِف(.)12
 ايتعًٝل عً ٢ايتعسٜـ:
 ققل مؼبقل :يػقد أن الدطقى ٓبد أن تؽقن قق ً
ٓ ،كؿا ققد بؼقلف (مؼبقل) ما ٓ ُيؼبؾ ادطاؤه.
 طـد الؼاضل :يػقد أن الدطقى ٓبد أن تؽقن طـد الؼاضل ،فؿا كان مـ ققل طـد غقره ٓ يعد دطقى.
ُ يؼصد بف صؾب حؼ قِبؾ غقره :ققد ُيخرج الشفادة واإلقرار ،فال تعدان دطاوى.
( )9مـ الؿراجع الؿـاسبة يف هذا الدرس :كتاب كظرية الدطقى لؿحؿد كعقؿ ياسقـ.
( )12لسان العرب (.)261-262/14
( )11مؼايقس الؾغة (.)279/2
( )12الدر الؿختار لؾحصؽػل (ص.)512
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 أو دفعف طـ حؼ كػسف :فقدخؾ فقفا دطقى مـع التعرض ،فقصح سؿاطفا مع أن الؿدطل يدطل بلمر يف
يده.
 كشاط :اكؼد هذا التعريػ:

شلء يف ِ
ٍ
 oالثاين :تعريػ بعض الحـابؾة بلن الدطقى :إضاف ُتف إلك ِ
َ
يد غقرِ ِه ،أو يف ذمتِ ِف(.)13
استحؼاق
كػس ِف
ُ
 ايتعًٝل عً ٢ايتعسٜـ:
 إضافتف إلك كػسف :يػقد أن الؿدطل ٓبد أن يدطل أمر ًا لـػسف ،وهق ققد يخرج بف:
 ادطاءه حؼًا لغقره ،فال تؼبؾ دطقاه بحؼ لغقره ،ما لؿ يؽـ وكقالً طـف :إذ القكقؾ يف مؼام إصقؾ ،ففقمتحدث بؾسان مقكؾف.
 الشفادة ،فػقفا يضقػ الشاهد لغقره استحؼاق شلء طؾك غقره. استحؼاق شلء يف يد غقره :فؼقلف (شلء) يدخؾ فقف الدطاوى الؿتعؾؼة بإطقان ،وهق ققد يخرج بف:
الؿ ِؼر لغقره استحؼاق شلء طؾك كػسف.
 اإلقرار ،فػقف يضقػ ُ الدطقى الؿؼؾقبة ،فال ُتؼبؾ الدطقى إذا كان الؿدطل حائز ًا لؾعقـ محؾ الدطقى ،ويطؾب الحؽؿبعدم استحؼاق الؿدطك طؾقف لفذه العقـٕ :ن هذا الشلء يف يده ،ولقس يف يد غقره.
 أو يف ذمتف :فقدخؾ فقف الدطاوى الؿتعؾؼة بالديقن التل تثبت يف الذمة.

( )13ذكره ابـ قدامة يف الؿغـل ( ،)163/12وتبعف جؿع مـ الحـابؾة كالزركشل ،والؿرداوي ،وبرهان الديـ ابـ مػؾح ،والحجاوي،
وابـ الـجار الػتقحل ،والبفقيت ،والخؾقيت ،والرحقباين ،وغقرهؿ.
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 كشاط :اكؼد هذا التعريػ:

 كشاط :بـا ًء طؾك هذيـ التعريػقـ وما اكت ُِؼد طؾقفؿاُ :صغ تعريػًا لؾدطقى جامعًا ماكعًا.

ع /13عسف ايدع ٣ٛيف اصطالح ايكاْْٝٛني.
ج /اختؾػ فؼفاء الؼاكقن يف تعريػ الدطقى الؼضائقة ،ومـ تعريػاهتؿ :سؾطة آلتجاء إلك الؼضاء
لؾحصقل طؾك معقكتف يف تؼرير الحؼ أو حؿايتف.
 كشاط :باصالطؽ طؾك تعريػ الؼاكقكققـ :استـتج الػرق بقـف وبقـ تعريػ الػؼفاء.

عَ /14ا ضبب ايدع٣ٛ؟
ج /يختؾػ سبب الدطقى بقـ الػؼفاء والؼاكقكققـ:
 فعـد الػؼفاء :سبب الدطقى :إرادة الؿدطل تحصقؾ حؼ لف أو حؿايتف.
 أما طـد الؼاكقكققـ :فسببفا :وجقد الـزاع بقـ الؿدطل والؿدطك طؾقف يف حؼ.
 ويرى بعض الؼاكقكققـ أن سبب الدطقى :هل سبب آستحؼاق (مـشل الحؼ) ،أما وجقد الـزاع ففق
حرك الدطقى.
ُم ِّ
 مثال :يتضح الػرق بقـ إققال السابؼة يف الؿثال أيت :سبب الدطقى بؿؾؽ طؼار:
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 طـد الػؼفاء :إرادة الؿدطل تسؾقؿ العؼار إلقف.
 طـد الؼاكقكققـ يف الؼقل إول :وجقد كزاع بقـ الؿدطل والؿدطك طؾقف حقل طؼار ما.
 طـد الؼاكقكققـ يف الؼقل الثاين :سبب مِؾؽ الؿدطل لؾعؼار بشراء أو إرث أو كحقه.
 كشاط :أققؿت دطقى لدى الؿحؽؿة لؾؿطالبة بلجرة سقارة ،ب ّقـ أتل:
 سبب الدطقى طـد الػؼفاء:
 سبب الدطقى طـد الؼاكقكققـ يف الؼقل إول:
 سبب الدطقى طـد الؼاكقكققـ يف الؼقل الثاين:
عَ /15ا أزنإ ايدع٣ٛ؟
ج /يختؾػ الػؼفاء يف الؿؼصقد بالركـ:
 ففق طـد الجؿفقر :ما ٓبد مـف لتصقر الشلء ووجقده ،سقاء أكان جزء ًا مـف أم مختصًا بف.
 وطـد الحـػقة :ما ٓبد مـف لتصقر الشلء ووجقده ويؽقن جزء ًا داخالً يف ماهقة الشلء.
 مثالف :أركان البقع:
 طـد الجؿفقر :العاقدان ،والؿعؼقد طؾقف ،والصقغة.
 أما طـد الحـػقة :فركـ البقع :الصقغة فؼط.
وكذلؽ إمر يف أركان الدطقى:
 ففل طـد الجؿفقر :الؿدطل والؿدطك طؾقف ،والؿدطك بف ،والصقغة ،وقد يضاف إلقفا :مجؾس الؼضاء.
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 أما طـد الحـػقة :فركـ الدطقى :صقغتفا ،ففل الؼقل -أو ما يؼقم مؼامف مـ الؽتابة واإلشارة.-
 كشاط :بـا ًء طؾك التعريػ السابؼ لؾدطقى طـد الؼاكقكققـ :استـبط ركـ الدطقى طـدهؿ.

عَ /16ا غسٚط صٝػ ١ايدع٣ٛ؟
ج /يشرتط يف صقغة شروط ،مـفا:
 )1أن تؽقن ققلقة ،بلن يصرح الؿدطل قق ً
ٓ بدطقاه ،ويصح يف بعض إكظؿة آكتػاء بالؽتابة ،كؿا تؼقم
إشارة إخرس مؼام ققلف –بشرط وجقد مرتجؿ طـف.-
 )2أن تؽقن بؾسان الؿدطل كػسف ،وإذا تؼدم بالدطقى وكقؾف فقؽقن كالم بؾسان مقكؾف ٓ تعبقر ًا طـ كػسف.
 )3أن يصرح الؿدطل بطؾبف يف الدطقى ،ويطؾب الحؽؿ بف طؾك الؿدطك طؾقف ،فال يصح أن يؽتػل بذكر
الققائع فؼط ،ثؿ ٓ يطؾب بعدها صؾبًا.
 )4أن تؽقن متسؼة ،فال يـاقض بعضفا بعضًا.
 )5أن تؽقن الدطقى جازمة ٓ ،مرتددة ،فال تصح الدطقى بـحق :أشؽ أن إرض التل بقد فالن للٕ :ن
يف الدطقى الؿرتددة إشغا ً
ٓ لؾؼضاء بؿا ٓ يعؾؿف الؿدطل ،وإضرار ًا بالؿدطك طؾقف دون حؼ.
 ويستثـك مـ ذلؽ :الدطقى الجـائقة ،فتسؿع بؿجرد آهتامٕ :ثرها طؾك حػظ إمـ ،وطؾك
الؿدطل حقـفا أن يثبت صحة دطقاه ،ويؿؽـ لؾؿتفؿ أن يؽتػل باإلكؽار والتؿسؽ بلصؾ براءة
الذمة.
 )6أن تؽقن يف مجؾس الؼضاء ،فال تصح الدطقى وٓ سؿاطفا يف غقر مجؾس الؼضاء.
 كشاط :هات مثآً مـ طـدك لؿا يؾل:
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الؿثال

دطقى بؾسان غقر الؿدطل
دطقى متـاقضة
دطقى مترددة
ع َٔ /17أطساف ايدع٣ٛ؟
ج /أصراف الدطقى هؿ :الؿدطل والؿدطك طؾقف ،ويصح أن يضاف إلقفؿ :الؼاضل :باطتباره الحاكؿ بقـفؿ،
وٕن الدطقى ٓ تصح إٓ أمامف.
 oويؿؽـ أن يؽقن كؾ مـ الؿتداطققـ :شخصقة حؼقؼقة ،أو شخصقة اطتبارية.
 oكؿا يؿؽـ أن يؽقن كؾ مـفؿا :واحد ًا ،أو متعدد ًا.
ع /18نٝـ منٝص بني املدعٚ ٞاملدع ٢عً٘ٝ؟
ج /مـ أهؿ إمقر التل يجب طؾك الؼاضل إتؼاهنا :التؿققز بقـ الؿدطل والؿدطك طؾقفٕ :ن لؽؾ مـفؿا
أحؽامًا تخصف ،فؿـ ذلؽ:
 أن الؿدطل :هق مـ يؼع طؾقف طبء اإلثبات ،وتؾزمف البقـة طؾك دطقاه.
 والؿدطك طؾقف ٓ تؾزمف البقـة –يف إصؾ ،-بؾ يخرج مـ الدطقى بقؿقـف.
 oمعايقر التؿققز بقـ الؿدطل والؿدطك طؾقف:
لؼد فاق الػؼفا ُء الؼاكقكققـ يف معايقر التؿققز بقـ الؿدطل والؿدطك طؾقف ،حقث أسفب الػؼفاء يف ذلؽ،
وذكروا معايقر متعددة ،يف حقـ ذكر الؼاكقكققـ فروقًا يسقرة ،كؼقلفؿ :الؿدطل هق الشاكل أو البادئ
بالخصقمة ،والؿدطك طؾقف هق الؿشؽق الؿراد الحؽؿ طؾقف ،وهذا لقس ضابطًا مطرد ًا ،فؼد يصقر الشاكل
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مدطك طؾقف ،وقد يصقر الؿشؽق مدطقًا ،ولذلؽ كاكت معايقر الػؼفاء أكػع لؾؼاضل يف القصقل إلك الحؽؿ
الصقاب ،وضبط الدطقى بقـ الخصؿقـ ،ومؿا ذكره الػؼفاء يف التػريؼ بقـفؿا:
م

الؿدطل

الؿدطك طؾقف

)1

الؿدطل مـ إذا َت َر َك ُت ِر َك :أي ٓ يجرب طؾك

والؿدطك طؾقف مـ إذا َت َرك لؿ ُيرتَك ،أي :يجرب طؾك

الخصقمة إذا تركفإ :كف هق الذي يريد مـ

الخصقمة إذا تركفإ :كف الؿستقلل طؾك الشلء الذي

الؼضاء أخذ الؿدطك بف مـ الؿدطك طؾقف

يطالب بف الؿدطل ،وٓ يحتاج الؿدطك طؾقف إلك الؼضاء

وتسؾقؿف لف.

لؾحصقل طؾك الؿتـ َازع فقف.

الؿدطل هق الطالب

الؿدطك طؾقف هق الؿـؽر

)2
)3

الؿدطل مـ ٓ يستحؼ إٓ بحجة -أي دلقؾ
وبقـة ،-وٓ يؽػقف مجرد الـػل

الؿدطك طؾقف مـ يلخذ الشلء بؼقلف مـ غقر حجةٕ :ن
الشلء الؿتـازع فقف يف يده ،وإصؾ بؼاء ما كان طؾك ما
كان.

)4

الؿدطل مـ يؾتؿس غقر الظاهر

والؿدطك طؾقف مـ يتؿسؽ بالظاهر

)5

الؿدطل مـ يشتؿؾ كالمف طؾك اإلثبات

الؿدطك طؾقف مـ يشؿؾ كالمف طؾك الـػل فقؽتػك بف مـف

)6

كؾ مـ يشفد بؿا يف يد غقره لـػسف ففق مدع

مـ يشفد بؿا يف يد كػسف لـػسف ففق مـؽر ومدطك طؾقف.

 أضبط هذه الطرق:
أن الؿدطل مـ يدطل خالف إصؾ أو الظاهر ،والؿدطك طؾقف مـ يتؿسؽ بإصؾ أو الظاهر.
 كقػ كعرف إصؾ أو الظاهر؟
 oيذكر الػؼفاء جؿؾة مـ إصقل ،مـفا:
 -إصؾ يف إمقر العارضة العدم.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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 إصؾ إضافة الحادث إلك أقرب أوقاتف. إصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان. إصؾ براءة الذمة. oومؿا يعقـ طؾك معرفة إصؾ والظاهر :معرفة مـ ُيؼدم ققلف طـد آختالف ،فؿـ ذلؽ:
 إذا اختؾػ الؼابض والدافع يف الجفة ،فالؼقل ققل الدافع. إذا اختؾػ الغارم والؿغروم لف يف الؼقؿة فالؼقل ققل الغارم. إذا اختؾػ الؿتبايعان يف الخقار والبتات فالؼقل لؿـ يدطل البتات والبقـة بقـة مدطل الخقار. إصؾ أن الؼقل ققل إمقـ. مـ كان الؼقل ققلف يف أصؾ ّالشلء كان الؼقل ققلف يف صػتف.
عَ /19ا ايجُس َٔ ٠متٝٝص ايكاض ٞاملدع َٔ ٞاملدع ٢عً٘ٝ؟
ج /لتؿققز الؼاضل الؿدطل مـ الؿدطك طؾقف فقائد ،مـفا:
 )1تحديد مـ يؼع طؾقف طبء اإلثبات ،ومـ ٓ تؾزمف سقى القؿقـ.
 )2تؿققز الدطقى الؿؼؾقبة :ل ؽقن الدطقى الؿؼؾقبة هل الدطقى التل يجعؾ الؿدطك طؾقف كػسف فقفا مدطقًا
أو العؽس ،فنذا تؿؽـ الؼاضل مـ تحديد الؿدطل مـ الؿدطك طؾقف تؿؽـ مـ إدارة الؼضقة وتقجقف
صؾب البقـة إلك الؿدطل ،واكتػك بقؿقـ الؿدطك طؾقف طـد طجز الؿدطل طـ إقامة البقـة ،وأمؽـف كشػ
الدطقى الؿؼؾقبة إذا حاول الؿدطك طؾقف جعؾ كػسف مدطقًا أو العؽس.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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 )3تطبقؼ إحؽام التل طؾؼفا الـظام بالؿدطل طؾك الؿدطل حؼقؼةً ،فؿـ ذلؽ:
 شطب الدطقى طـد غقاب الؿدطل ،أما الؿدطك طؾقف فال تشطب الدطقى طـد غقابف. تحؿقؾ الؿدطل مصروفات الدطقى ،وذلؽ يف البؾدان التل تؾزم الؿدطل بدفع رسقم طـد رفع الدطقى. )4تطبقؼ إحؽام التل طؾؼفا الـظام بالؿدطك طؾقف طؾك الؿدطك طؾقف حؼقؼةً ،فؿـ ذلؽ:
 تحديد الؿحؽؿة الؿختصة مؽاكًإ :ن إصؾ يف الدطقى أن تؼام يف بؾد الؿدطك طؾقف. تحديد الؿحؽؿة الؿختصة كقطًإ :ن بعض الدطاوى ُيـظر يف تحديد الؿحؽؿة الؿختصة كقطًا بحسبالؿدطك طؾقف :كالدطاوى التجارية الؿؼامة طؾك التاجر تختص هبا الؿحؽؿة التجارية ،أما الؿؼامة طؾك
فرد فتختص هبا الؿحؽؿة العامة.
عَ /20ا ايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف املدعٚ ٞاملدع ٢عً٘ٝ؟
ج /يشرتط يف الؿدطل والؿدطك طؾقف شروط ،مـفا:
 )1إهؾقة ،وإهؾقة طؾك كقطقـ:
أ.

أهؾقة وجقب ،وذلؽ بؽقن كؾ مـفؿا حقًا.

ب .أهؾقة أداء ،بلن يؽقن كؾ مـفؿا جائز التصرف ،وجائز التصرف :الحر الؿؽؾػ الرشقد ،فنن كان أحد

مدطك طؾقف بـػسف ،ولؿ يصح إقراره ،وٓ
الخصؿقـ صغقر ًا أو مجـقكًا لؿ يصح أن يؽقن مدطقًا أو
ً
تقكقؾف ،لؽـ يصح أن يؼقم مؼامف مـ يجعؾف الؼاضل ولقًا طؾقف.
 )2الصػة ،بلن يؽقن كؾ مـ الؿدطل والؿدطك طؾقف ذا صػة يف الدطقى:
-

فالصػة يف الؿدطل :بلن يؽقن مستحؼًا بـػسف لؿا يطالب بف.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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والصػة يف الؿدطك طؾقف :بلن يؽقن الحؼ الؿدطك بف يف يده حؼقؼ ًة أو حؽؿًا.

 فائدة :قد ُيؽتػك يف بعض الدطاوى بقجقد الؿصؾحة يف الخصقم( ،)14ومـ صقر ذلؽ:
 دطاوى إلغاء الؼرارات اإلدارية ،ف ُقؽتػك بشرط الؿصؾحة يف كثقر مـفا ،وٓ يؾزم وجقد الصػة. مثالف :صدر قرار وزير التعؾقؿ بنغالق الؿدرسة آبتدائقة التل يف الحل ،فتؼدم أحد الجقران إلك
الؿحؽؿة اإلدارية بطؾب إلغاء قرار إغالق الؿدرسة :لقجقد مصؾحة لف :لؽقن أبـائف يدرسقن فقفا.
 التدخؾ يف الدطقى ،فؼد تؼبؾ الؿحؽؿة تدخؾ بعض إشخاص يف دطاوى قائؿةٕ :ن الحؽؿ فقفايجؾب لفؿ كػعًا أو يدفع طـفؿ ضرر ًا.
أجر محؿد أرضًا لسعقد لقؼقؿ طؾقفا مـجرةً ،فرفع جقران الؿـجرة دطقى ضد سعقد ،وصؾبقا مـ
 مثالفَّ :
الؿحؽؿة إغال ق الؿـجرة ،فطؾب محؿد (مالؽ إرض) مـ الؿحؽؿة أن تؼبؾ تدخؾف يف الدطقىٕ :ن
صدور الحؽؿ بنغالق الؿـجرة سقمدي إلك فسخ سعقد لعؼد اإليجار ،فقصح تدخؾ محؿد يف الدطقى
مع أكف لقست لف صػة يف الدطقىٕ :كف لقس صاحب الؿـجرة ،لؽـ ُيؼبؾ تدخؾف ٕن يف ذلؽ دفع مضرة
طـف.
 كشاط :هات مثآً لتقفر الصػة يف الؿدطل ،ومثآً آخر لتقفر الؿصؾحة فقف دون الصػة.

 )3العؾؿ بف ،بلن يؽقن كؾ مـ الؿدطل والؿدطك طؾقف معؾقمًا.

(ُ )14يؼصد بشرط الؿصؾحة :أن يجؾب الحؽؿ لؾخصؿ كػعًا أو يدفع طـف ضرر ًا.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()26

عَ /21ا ايػسٚط ايٛادب تٛؾسٖا يف املدع ٢ب٘؟
ج /يشرتط يف الؿدطك بف شروط مـفا:
 /1تعققـ الؿدطك بف ،بلن ُي َحدَّ د تحديد ًا واضحًا ٓ لبس فقف ،حتك تؽقن إجابة الؿدطك طؾقف مالقق ًة لؿا
يدطقف الؿدطل ،ولقتؿؽـ الؼاضل مـ الـظر يف دٓلة البقـة طؾك الؿدطك بف ،وهق ما ٓ يؿؽـ لق كان الؿدطك
بف مجفق ً
ٓ أو مبفؿًا.
 /2أن يؽقن الؿدطك بف مؿؽـًا طؼالً وطادةً ،فال تسؿع الدطقى بؿستحقؾ طؼالً أو مستحقؾ طاد ًة.
 مثال الؿستحقؾ طؼالً :أن يتؼدم شخص طؿره طشرون طامًا بطؾب إثبات أبقتف لشخص طؿره ثالثقن
طامًا.
 ومثال الؿستحقؾ طادةً :أن يتؼدم فؼقر ٓ يؿؾؽ مـ الدكقا سقى لباسف بطؾب إلزام أحد كبار التجار بلن
يدفع لف مؾقار ريال أقرضفا إياه قبؾ طام.
 /3أن يؽقن الؿدطك بف مباحًا ،فال تسؿع الدطقى بؿحرم شرطًا.
 /4أن يؽقن الؿدطك بف ٓزمًا لؾؿدطك طؾقف طـد ثبقتف ،فال تسؿع الدطقى إن كان الؿدطك بف ٓ يؾزم
الؿدطك طؾقف أصالً.
 مثالف :أن تتؼدم امرأة تطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بالـػؼة طؾقفا ،فؾؿا سللفا الؼاضل :هؾ هل زوجة أو
قريبة لؾؿدطك طؾقف؟ أجابت ،ٓ :ولؽـف غـل وأكا فؼقرة ،فال ُتسؿع الدطقىٕ :ن الـػؼة ٓ تجب طؾك
الؿدطك طؾقف أصالً :لؽقكف لقس مـ أصقل الؿدطقة وٓ مـ قراباهتا.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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عَ /22ا املكصٛد مبشٌ ايدع٣ٛ؟ ممج ًال ي٘ بأَجً.١
ج /محؾ الدطقى :العقـ أو الشلء الذي وقع الـزاع بشلكف.
 مـ أمثؾتف:
الدطقى
 )1رفع رجؾ دطقى يطؾب فسخ البقع الذي تؿ بقـف وبقـ الؿدطك طؾقف.
 )2رفع شاب دطقى يطؾب إلزام والده بالـػؼة طؾقف.

محؾ الدطقى
طؼد البقع
الـػؼة (الؿال)

 )3رفعت امرأة دطقى تطؾب الحؽؿ لفا بحضاكة أبـائفا مـ صؾقؼفا.

إبـاء

 )4رفع رجؾ دطقى يطؾب رفع يد الؿدطك طؾقف طـ طؼاره.

العؼار

 )5رفع مجؿقطة مـ سؽان حل الػالح يطؾبقن إلغاء قرار أماكة الرياض بنغالق
أحد شقارع الحل.
ع /23عدداً بعطاً َٔ اآلثاز املرتتب ١عً ٢اـطأ يف ؼدٜد قٌ ايدع.٣ٛ
ج /مـ أثار الؿرتتبة طؾك الخطل يف تحديد محؾ الدطقى:
 )1الخطل يف تحرير الدطقى.
 )2بحث أمقر غقر ممثرة يف الدطقى.
 )3الخطل يف تـزيؾ إحؽام الػؼفقة طؾك الدطقى.
 )4الخطل يف الحؽؿ الؼضائل (الـتقجة).

الؼرار اإلداري

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()28

تطبٝكات عً ٢ايدزع ايجاْٞ
عَِّٝ /ص املدع َٔ ٞاملدع ٢عً ٘ٝيف ايدعا ٣ٚاآلت:١ٝ
الدطقى
تؼدم محؿد بدطقى ضد إخقتف يطؾب فقفا قسؿة تركة والدهؿ ،فؾؿا
حضر القرثة سللفؿ الؼاضل طـ ذلؽ فؼرروا جؿقعًا صؾب قسؿة التركة
اشترى سعقد مـ أحؿد سقارة طؾك أن يسدده الثؿـ بعد شفر ،ثؿ جاءه
بخؿسقـ ألػ ريـال ،فؼال أحؿد :ما بعت السقارة بخؿسقـ ألػ ،وإكؿا
بستقـ ألػ ،وقال سعقد :بؾ اشتريتفا بخؿسقـ ألػًا ،فؼرروا آختصام يف
ذلؽ أمام الؿحؽؿة ،فؿـ الؿدطل الذي يتؼدم بالدطقى؟
تؼدم محؿد بدطقى طؾك خالد يؼقل فقفا :اقترضت مـ خالد خؿسقـ
ألػ ريـال ،ثؿ قؿت بسداده ،ولؿا لؼقتف بعد ذلؽ أكؽر السداد ،أصؾب
استدطاءه وسمالف طـ ذلؽ ،وتؼريره بالسداد.
اتفؿ طبداهلل ففد ًا بلكف قتؾ أخاه طبدالرحؿـ خط ًل ،وصالب طبداهلل ففد ًا أن
يدفع لف الدية ،فلكؽر ففد الؼتؾ ،وقرروا آختصام يف ذلؽ أمام الؿحؽؿة،
فؿـ الؿدطل الذي يتؼدم بالدطقى؟
أجر حؿد بقتف لسامل مدة طشر سـقات ،وبعد العشر جاء حؿد وصؾب مـ
سامل أن يخرج مـ بقتف ،فرفض سامل الخروج وقال :إن هذا البقت بقتل،
وهق يف يدي ،وقرروا آختصام يف ذلؽ أمام الؿحؽؿة ،فؿـ الؿدطل
الذي يتؼدم بالدطقى؟
أصدرت أماكة مديـة الرياض غرامة طؾك طبدالرحؿـ تطالبف فقفا بعشريـ
ألػ ريـال ،فاطترض طبدالرحؿـ طؾك الغرامة ،ثؿ تؼدم بدطقى إلك
الؿحؽؿة اإلدارية يطؾب فقفا إلغاء قرار الغرامة.

الؿدطل

الؿدطك طؾقف

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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ع /سدد قٌ ايدع ٣ٛيف ايدعا ٣ٚاآلت:١ٝ
محؾ الدطقى

الدطقى
 )1رفع مقضػ يف وزارة التعؾقؿ دطقى يطؾب إلغاء قرار القزارة
بـؼؾف مـ مدرستف إلك مدرسة أخرى.
 )2رفعت هـد دطقى تطؾب فسخ كؽاحفا مـ زوجفا أحؿد.
 )3رفعت مريؿ دطقى تطؾب إلزام ولدها سعقد بالـػؼة طؾقف.
 )4رفع سعد دطقى يطؾب التفؿقش باكتؼال مؾؽقة طؼار إلقف،
والعؼار مسجؾ حالقًا باسؿ محؿد.
 )5رفع طبدالرحؿـ دطقى يطؾب فسخ طؼد إجارة سقارة بسبب
تؾػفا ،والسقارة مستلجرة مـ شركة السقارات الؿحدودة.
 )6رفع خالد دطقى يطؾب إلزام زوجتف فاصؿة بآكؼقاد والعقدة
إلك بقتف.

ع /سدد أزنإ ايدع ٣ٛيف ايدعا ٣ٚايطابك ،١ثِ اقرتح صٝػَٓ ١اضب ١قسز ٠يًدع.٣ٛ
الرقؿ
1
2
3
4
5
6

الؿدطل

الؿدطك طؾقف

الؿدطك بف

الصقغة

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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ايدزع ايجايح :االختصاص يف ايدعا٣ٚ
ع /24بني املكصٛد بأْٛاع االختصاص اآلت :١ٝايدٚي ،ٞايٛال ،ٞ٥ايٓٛع ،ٞايك ،ُٞٝاملهاْ.ٞ
ْٛع االختصاص
الدولل
القٓئل
الـقطل
الؼقؿل

املكصٛد ب٘
وٓية الؼضاء يف الدولة بـظر الدطقى إذا كان أحد طـاصرها أجـبقًا ،سقاء أكان ذلؽ العـصر:
محؾ كشقء آلتزام ،أو َ
الؿتـازع فقف ،أو أحدَ الخصؿقـ ،أو كؾقفؿا ،أو َ
محؾ تـػقذه.
َ
قصر وٓية كؾ جفة قضائقة مـ جفات التؼاضل داخؾ الدولة طؾك أقضقة معقـة.
وجفات التؼاضل :الؼضاء العام (العادي) ،الؼضاء اإلداري ،الؾجان شبف الؼضائقة.
قصر وٓية الؼاضل داخؾ الجفة الؼضائقة القاحدة طؾك بعض أكقاع إقضقة.
مثالف :اختصاص الؼاضل يف الؼضاء العام بـظر قضايا إحقال الشخصقة دون غقرها.
قصر وٓية الؼاضل طؾك الـزاع الذي ٓ تزيد ققؿتف طؾك كصاب محدد مـ الؿال.
مثالف :اختصاص الؼاضل يف الؿحاكؿ العامة بـظر الدطاوى التل ٓ تزيد طـ طشريـ ألػ ريـال
قصر وٓية الؼاضل داخؾ الجفة الؼضائقة القاحدة طؾك بؾد أو مؽان معقـ مـ الدولة ٓ

الؿؽاين

يتجاوزه.
مثالف :اختصاص الؼاضل يف الؼضاء العام بـظر الدطاوى يف مديـة مؽة الؿؽرمة دون غقرها.

ع /25بني ايدعا ٣ٚاييت ؽسز عٔ اختصاص ايكطاَ ٤طًكاً.
ج /الدطاوى التل تخرج طـ اختصاص الؼضاء مطؾؼًا:
 /1الؿـازطات الؿتعؾؼة بلطؿال السقادة :وهل كؾ ما صدر مـ السؾطة التـػقذية باطتبارها سؾطة حؽؿ،
ولقس سؾطة إدارة ،كالؼرارات الؿتعؾؼة بسقادة الدولة خارجقًا ،كنطالن الحرب وسحب السػراء.
 /2الدطاوى الؿرفقطة طؾك أشخاص يتؿتعقن بالحصاكة الؼضائقة الدولقة :كرؤساء الدول والؿؿثؾقـ
الدبؾقماسققـ ،فقطؾب مـفؿ مغادرهتؿ ٕراضل الؿؿؾؽة.
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عَ /26ت ٢ته ٕٛايدعَ ٣ٛسؾٛع ١عً ٢غدص ضعٛد ٟاؾٓط ،١ٝيهٓٗا ؽسز عٔ االختصاص ايدٚي ٞحملانِ
املًُه١؟
ج /كؾ الدطاوى الؿرفقطة طؾك السعقديقـ تختص هبا محاكؿ الؿؿؾؽة ،ولق كاكقا مؼقؿقـ خارج الؿؿؾؽة،
باستثـاء :الدطاوى العقـقة الؿتعؾؼة بعؼار خارج الؿؿؾؽة( ،)15كلن تتعؾؼ الدطقى بنثبات تؿؾؽ العؼار ،أو
صؾب إخالئف  ،أو صؾب تجزئة العؼار أو كحق ذلؽ مـ الدطاوى التل تتعؾؼ بعقـ العؼار ،ففذه الدطاوى ٓ
تختص هبا محاكؿ الؿؿؾؽة إذا كان العؼار خارج الؿؿؾؽة ،ولق كان الؿدطك طؾقف سعقديًا.
عَ /27ت ٢ؽتص قانِ املًُه ١بٓظس ايدعا ٣ٚاملسؾٛع ١عً ٢غري ايطعٛدٟ؟
ج /تختص محاكؿ الؿؿؾؽة بـظر الدطاوى التل ترفع طؾك غقر السعقدي يف أحقال ،مـفا:
 .1إذا كان لف محؾ إقامة يف الؿؿؾؽة.
 .2إذا رفعت الدطقى طؾك أكثر مـ شخص ،وكان ٕحدهؿ مؽان إقامة يف الؿؿؾؽة.
 .3إذا رفعت الدطقى طؾك شخص أو أكثر ولؿ يؽـ لفؿ محؾ إقامة يف الؿؿؾؽة ،لؽـ تعؾؼت الدطقى
بلحد إمقر أتقة:
أ) إذا تعؾؼت بؿال مقجقد يف الؿؿؾؽة.
ب) إذا تعؾؼت بالتزام تعد الؿؿؾؽة مؽان كشقئف (أي :أبرم آلتزام داخؾ الؿؿؾؽة).
ج) إذا تعؾؼت بالتزام تعد الؿؿؾؽة مؽان تـػقذه (أي :اتػؼ طؾك تـػقذ آلتزام داخؾ الؿؿؾؽة).
د) إذا تعؾؼت الدطقى بنفالس ُأشفر يف الؿؿؾؽة.
ه) دطاوى إحقال الشخصقة التل كصت طؾقفا الؿادة ( )27مـ كظام الؿرافعات الشرطقة.

( )15طرفت الؿادة ( )2/24مـ الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة الدطاوى العقـقة الؿتعؾؼة بالعؼار بلهنا( :كؾ دطقى تؼام
طؾك واضع القد طؾك طؼار يـازطف الؿدطل يف مؾؽقتف ،أو يف حؼ متصؾ بف ،مثؾ :حؼ آكتػاع ،أو آرتػاق ،أو الققػ ،أو الرهـ،
ويشؿؾ ذلؽ :قسؿة العؼار ،أو دطقى الضرر مـف).
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ع /28مما ضبل :ـص ايدعا ٣ٚاييت ؽسز عٔ االختصاص ايدٚي ٞحملانِ املًُه.١
ج /يؿؽـ تؾخقص الدطاوى التل تخرج طـ آختصاص الدولل لؿحاكؿ الؿؿؾؽة بأتل:
 .1الدطاوى الؿتعؾؼة بعقـ طؼار خارج الؿؿؾؽة ،سقاء كان الخصقم سعقديقـ أو غقر سعقديقـ.
 .2الدطاوى الؿرفقطة ضد شخص غقر سعقدي ولقس لف مؽان إقامة يف الؿؿؾؽة ،ولؿ تؽـ الدطقى
متعؾؼة بؿال أو التزام تعد الؿؿؾؽة مؽان كشقئف أو تـػقذه ،ولؿ تؽـ كذلؽ مـ دطاوى إحقال
الشخصقة التل كصت طؾقفا الؿادة ( )27مـ كظام الؿرافعات الشرطقة.
ع /29إذا ناْت ايدع ٣ٛخازد ١عٔ االختصاص ايدٚي ٞحملانِ املًُهٚ ،١سطس اـصُإ إىل قانِ املًُه١
يًُساؾع ،١ؾٌٗ يًُشهُْ ١ظس ايدع٣ٛ؟
ج/كعؿ ،تختص محاكؿ الؿؿؾؽة بـظر الدطقى الخارجة طـ اختصاصفا الدولل إذا َقبِؾ الؿتداطقان وٓيتفا.
ويستثـك مـ ذلؽ :الدطاوى العقـقة الؿتعؾؼة بعؼار خارج الؿؿؾؽة ،فال تـظر يف محاكؿ الؿؿؾؽة مطؾؼًا.
عَ /30ا ايؿسم بني االختصاص ايٛالٚ ٞ٥االختصاص ايٓٛعٞ؟ َٚت ٢حيهِ بأَُٗٓ ٟا؟
ج /سبؼ أن:
 آختصاص القٓئل :قصر وٓية كؾ جفة قضائقة مـ جفات التؼاضل داخؾ الدولة طؾك أقضقة معقـة. وآختصاص الـقطل :قصر وٓية الؼاضل داخؾ الجفة الؼضائقة القاحدة طؾك بعض أكقاع إقضقة. ويف الؿؿؾؽة ثالث جفات قضائقة:
 إولك :الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء :ويتبعف :الؿحؽؿة العؾقا ،محاكؿ آستئـاف ،محاكؿ الدرجة إولكوهل :الؿحاكؿ العامة ،والجزائقة ،وإحقال الشخصقة ،والتجارية ،والعؿالقة ،ومحاكؿ التـػقذ.
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 الثاكقة :ديقان الؿظالؿ ،ويتبعف :الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا ،محاكؿ آستئـاف اإلدارية ،محاكؿ الدرجةإولك وهل :الؿحاكؿ اإلدارية.
 الثالثة :الؾجان الؼضائقة ،ولؽؾ لجـة وٓية قضائقة مستؼؾة. متك يحؽؿ بعدم آختصاص القٓئل؟
يحؽؿ بعدم آختصاص القٓئل إذا ُرفِعت دطقى إلك جفة قضائقة ،وكاكت الدطقى مـ اختصاص جفة
قضائقة أخرى.
 مثالف :إذا ُرفِعت دطقى أمام محاكؿ ديقان الؿظالؿ ،وهل مـ اختصاص محاكؿ الؼضاء العام.
 متك يحؽؿ بعدم آختصاص الـقطل؟
يحؽؿ بعدم آختصاص الـقطل إذا رفعت دطقى إلك محؽؿة تابعة لجفة قضائقة ،وكاكت الدطقى مـ
اختصاص محؽؿة أخرى تابعة لؾجفة الؼضائقة كػسفا ،لؽـفا محؽؿة ذات كقع مختؾػ طـ الؿحؽؿة التل
رفعت إلقفا الدطقى.
 مثالف :إذا رفعت دطقى أمام الؿحؽؿة التجارية ،وهل مـ اختصاص الؿحؽؿة العامة.
 آختصاص الـقطل يف الػؼف:
قال الـقوي

وخ َّص ك َُّالً بؿؽان أو زمان أو كقع :جاز).
( :ولق ك ََصب قاضققـ يف بؾد َ

 كشاط :كصت الؿادة الحادية طشرة مـ كظام الؼضاء طؾك أن تتقلك الؿحؽؿة العؾقا مراجعة إحؽام
والؼرارات التل تصدرها أو تميدها محاكؿ آستئـاف  ...متك كان محؾ آطرتاض:
أ) مخالػة أحؽام الشريعة اإلسالمقة وما يصدره ولل إمر مـ أكظؿة ٓ تتعارض معفا.
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ب) صدور الحؽؿ مـ محؽؿة غقر مشؽؾة تشؽقالً سؾقؿًا ...
ج) صدور الحؽؿ مـ محؽؿة أو دائرة غقر مختصة.
د) الخطل يف تؽققػ القاقعة ،أو وصػفا وصػًا غقر سؾقؿ.
باصالطؽ طؾك الؿادة السابؼة ،وبحسب ما لديؽ مـ معؾقمات :استـتج أثار الؿترتبة طؾك دخقل الؼاضل
يف بحث مقضقع قضقة قبؾ التلكد مـ اختصاصف بـظرها.
الجقاب :يمدي دخقل الؼاضل يف بحث مقضقع قضقة قبؾ التلكد مـ اختصاصف بـظرها إلك أمقر ،مـفا:

عَ /31ا املكصٛد باالختصاص ايكُِِٞٝ؟ َبٓٝاً أَجًت٘ يف املًُه.١
ج /آختصاص ِ
الؼ ْقؿل :قصر وٓية الؼاضل طؾك الـزاع الذي ٓ تزيد ققؿتف طؾك كصاب محدد مـ الؿال.
 فائدة :آختصاص الؼقؿل يف أكظؿة الؿؿؾؽة داخؾ يف آختصاص الـقطل.
 مـ أمثؾتف يف الؿؿؾؽة:
 اختصاص بعض الدوائر الحؼقققة يف الؿحاكؿ العامة بـظر الدطاوى التل ٓ يزيد مبؾغ الؿطالبة فقفا طـ
طشريـ ألػ ريـال ،ويؽقن كظر ما زاد طـ ذلؽ الؿبؾغ مـ اختصاص دوائر أخرى يف الؿحؽؿة.
 اختصاص الدوائر الػرطقة يف الؿحاكؿ التجارية بـظر الدطاوى التل ٓ تزيد طـ ثالث مئة ألػ ريـال.
 اختصاص دائرة ثالثقة يف محؽؿة إحقال الشخصقة بـظر دطاوى قسؿة الرتكات التل تزيد طـ مئة
مؾققن ريال ،واختصاص دائرة ثالثقة يف الؿحؽؿة العامة بالدطاوى التل تزيد ققؿتفا طـ مئة مؾققن ريال.
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 آختصاص الؼقؿل يف الػؼف:
قال ابـ قدامة

( :ويجقز أن يجعؾ حؽؿف يف َق ٍ
در مـ الؿال ،كحق أن يؼقل :احؽؿ يف الؿئة فؿا دوكفا،

فال يـػذ حؽؿف يف أكثر مـفا).
 الغاية مـ آختصاص الؼقؿل:
يػرد الؿـظؿ بعض الدوائر بآختصاص يف قضايا تؼؾ أو تزيد طـ مبالغ معقـة لغايات ،مـفا:
 / 1اطتبار الدطاوى التل تؼؾ طـ مبؾغ معقـ دطاوى يسقرة ،يؼتضل التخػقػ يف إجراءاهتا ،والتعجقؾ
بالحؽؿ فقفا ،ويؽقن حؽؿ الؼاضل فقفا حؽؿًا قطعقًا غقر قابؾ لالستئـاف ،مؿا يعجؾ التـػقذ ،ويخػػ
الضغط طـ محاكؿ آستئـاف.
 / 2تخصقص دوائر معقـة بـظر الدطاوى التل تزيد طـ مبالغ معقـة :لقؽقن لدى الدائرة مزيد مـ التحؼؼ
والتدققؼ يف كظرها مؼارك ًة بغقرها.
عَ /32ا املكصٛد باالختصاص املهاْٞ؟ ممجالً ي٘ مبجاٍ.
ج /آختصاص الؿؽاين :قصر وٓية الؼاضل داخؾ الجفة الؼضائقة القاحدة طؾك بؾد أو مؽان معقـ مـ
الدولة ٓ يتجاوزه ،ويسؿك أيضًا :آختصاص الؿحؾل.
 مثالف :اختصاص قضاة الؿحؽؿة العامة بالؿديـة الؿـقرة يف كظر الدطاوى الؿؼامة طؾك مـ يؼقؿ يف
الؿديـة ،دون مـ يؼقؿ يف الؿـاصؼ الؿجاورة كقـبع وبدر -مثال ً.-
عَ /33ا املكصٛد مبصطًح (َهإ اإلقاَ )١ايٛازد يف ْظاّ املساؾعات ايػسع١ٝ؟
ج /يؼصد بؿؽان اإلقامة يف كظام الؿرافعات الشرطقة :الؿؽان الذي يؼطـف الشخص طؾك وجف آطتقاد.
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عَ /34ا ضابط احملهُ ١اييت ؽتص َهاْاً بٓظس ايدع٣ٛ؟
ج /بقـت الؿادة السادسة والثالثقن مـ كظام الؿرافعات الشرطقة ضابط آختصاص الؿؽاين بأتل:
 -1يؽقن آختصاص لؾؿحؽؿة التل يؼع يف كطاق اختصاصفا مؽان إقامة الؿدطك طؾقف ،فنن لؿ يؽـ لف
مؽان إقامة يف الؿؿؾؽة فقؽقن آختصاص لؾؿحؽؿة التل يؼع يف كطاق اختصاصفا مؽان إقامة الؿدطل.
 -2إذا لؿ يؽـ لؾؿدطل والؿدطك طؾقف مؽان إقامة يف الؿؿؾؽة فؾؾؿدطل إقامة دطقاه يف أي محؽؿة مـ
محاكؿ الؿؿؾؽة التل تختص كقطًا بـظر الدطقى.
 -3إذا تعدد الؿدطك طؾقفؿ يؽقن آختصاص لؾؿحؽؿة التل يؼع يف كطاق اختصاصفا مؽان إقامة
إكثرية ،ويف حال التساوي يؽقن الؿدطل بالخقار يف إقامة الدطقى أمام أي محؽؿة يؼع يف كطاق
اختصاصفا مؽان إقامة أحد الؿدطك طؾقفؿ.
 oاستثـاء :يستثـك مؿا سبؼ مسائؾ:
 الدطقى التل تؼقؿفا امرأة يف الؿسائؾ الزوجقة والحضاكة والزيارة ومـ طضؾفا أولقاؤها ،فؾفا الخقاريف إقامة الدطقى يف بؾدها أو يف بؾد الؿدطك طؾقف.
 الدطقى التل يؼقؿفا إكسان يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بالـػؼة طؾقف ،فؾف الخقار يف إقامة الدطقى يفبؾده أو يف بؾد الؿدطك طؾقف.
 الدطاوى الـاشئة طـ حقادث السقر ،فؾؾؿدطل إقامة الدطقى يف بؾد الؿدطك طؾقف أو يف بؾد وققعالحادث.
 -دطاوى استخراج حجة استحؽام طؾك طؼار ،فتؼام يف البؾد الذي يقجد فقف العؼار.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()37

 الدطاوى الجزائقة ،فقتحدد آختصاص الؿؽاين بؿؽان وققع الجريؿة ،أو الؿؽان الذي يؼقؿ فقفالؿتفؿ ،فنن لؿ يؽـ لف مؽان إقامة معروف فقتحدد آختصاص يف الؿؽان الذي يؼبض طؾقف فقف.
 oتـبقفات:
 آختصاص الؿؽاين يختؾػ طـ بؼقة أكقاع آختصاص يف أكف حؼ لؾؿدطك طؾقف ،أما إكقاع إخرىفآختصاص فقفا مـ الـظام العام الذي ٓ يجقز آتػاق طؾك خالفف ،وطؾقف :فقجقز كظر الدطقى يف
غقر بؾد الؿدطك طؾقف إذا رضل الؿدطك طؾقف بذلؽ ،كؿا أن الؼاضل ٓ يحؽؿ بعدم آختصاص
الؿؽاين إٓ إذا صؾب الؿدطك طؾقف الحؽؿ بذلؽ.
 إذا ُرفعت الدطقى يف غقر بؾد الؿدطك طؾقف ،وأراد الؿدطك طؾقف الدفع بعدم آختصاص الؿؽاينفقؾزمف الدفع بذلؽ قبؾ أي إجابة ،فنن أجاب طؾك الدطقى قبؾ الدفع بآختصاص الؿؽاين :سؼط حؼف
يف الدفع بعدم آختصاص الؿؽاين ،وٓ يحؼ لف الدفع بف بعد ذلؽ.
 إذا ققدت الدطقى يف الؿحؽؿة الؿختصة مؽاكًا ،ثؿ تغقر مؽان إقامة الؿدطك طؾقف ،فقبؼك آختصاصلؾؿحؽؿة التل ققدت فقفا الدطقى أو ً
ٓ.
 إذا اختؾػ البؾد الذي يسؽـ فقف الؿدطك طؾقف طـ بؾد مؼر طؿؾف ،فالعربة ببؾد سؽـف ما لؿ يؽـ مؼقؿًاأيام العؿؾ يف بؾد طؿؾف ،فتسؿع الدطقى فقف.
 إذا وجد شرط بقـ الطرفقـ طؾك تحديد مؽان إقامة الدطقى فقؽقن كظرها يف البؾد الؿحدد. إذا كان لؾؿدطك طؾقف مؽان إقامة يف أكثر مـ بؾد ،فؾؾؿدطل إقامة الدطقى يف إحدى هذه البؾدان. إذا كاكت الدطقى مؼامة طؾك شركة أو جؿعقة أو ممسسة ،فقؽقن آختصاص الؿؽاين بحسب البؾدالذي يؼع فقف مركزها الرئقس ،أو البؾد الذي يؼع فقف فرع الشركة الذي تتعؾؼ بف الدطقى.
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ع َٔ /35اير ٟحيدد االختصاص املهاْ ٞيًُشانِ يف املًُه١؟
ج /الذي يحدد آختصاص الؿؽاين لؾؿحاكؿ التابعة لؾؼضاء العام :الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء.
والذي يحدد آختصاص الؿؽاين لؾؿحاكؿ اإلدارية :مجؾس الؼضاء اإلداري يف ديقان الؿظالؿ.
ع /36إذا سصٌ ْصاع بني قهُتني أ ٚدا٥ستني قطاٝ٥تني يف االختصاص ،ؾُٔ ٜؿصٌ بُٗٓٝا؟
ج /يختؾػ ذلؽ بحسب كقع آختصاص الؿختؾػ فقف ،ويؿؽـ بقان أحقال ذلؽ يف الجدول أيت:
اؾٗتإ املدتًؿتإ
محؽؿة تابعة لؾؼضاء العام،
ومحؽؿة تابعة لديقان الؿظالؿ
محؽؿة تابعة لؾؼضاء العام ،ولجـة
قضائقة
محؽؿة تابعة لديقان الؿظالؿ،
ولجـة قضائقة

ْٛع االختصاص قٌ االختالف
آختصاص القٓئل
آختصاص القٓئل
آختصاص القٓئل

اؾٗ ١اييت تؿصٌ بُٗٓٝا
لجـة الػصؾ يف تـازع آختصاص
يف الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء
لجـة الػصؾ يف تـازع آختصاص
يف الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء
لجـة الػصؾ يف تـازع آختصاص
يف ديقان الؿظالؿ

محؽؿتان تابعتان لؾؼضاء العام

آختصاص الـقطل أو الؿؽاين

الؿحؽؿة العؾقا

الؿحؽؿة وكتابة العدل

آختصاص القٓئل

الؿحؽؿة العؾقا

محؽؿتان تابعتان لديقان الؿظالؿ

آختصاص الـقطل أو الؿؽاين

الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا

دائرتان يف الؿحؽؿة كػسفا

آختصاص الـقطل ،أو بسبب
تعؾؼ الؼضقة الجديدة بؼضقة سابؼة

رئقس الؿحؽؿة
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايجايح

ع /1بني ْٛع االختصاص اير ٟاضتٓدت احملهُ ١إىل ؾكداْ٘ يف نٌ دع ٣ٛمما ٜأت( ٞايدٚي ،ٞايٛال ،ٞ٥ايٓٛع،ٞ
املهاْٚٚ ،)ٞد٘ ؾكدإ االختصاص يف تًو ايدع.٣ٛ
 )1رفع رجؾ دطقى قضائقة إلك الؿحؽؿة اإلدارية بالرياض يطؾب فقفا الحؽؿ لف بؿؾؽقة طؼار.
فسللت الدائرة الؼضائقة الؿدطل :أيـ يؼع العؼار؟
فلجاب الؿدطل :يؼع العؼار يف دولة اإلمارات.
فحؽؿت الدائرة :بعدم آختصاص.
 )2ثؿ تؼدم الؿدطل بدطقى لدى الدائرة الؼضائقة كػسفا يطؾب فسخ البقع وإلزام الؿدطك طؾقف بنطادة الثؿـ
الؿدفقع.
فسللت الدائرة الؼضائقة الؿدطل :ما جـسقة الؿدطك طؾقف؟
فلجاب :الؿدطك طؾقف إمارايت مؼقؿ يف اإلمارات.
فحؽؿت الدائرة :بعدم آختصاص.
 )3ثؿ تؼدم الؿدطل بدطقى لدى الدائرة الؼضائقة كػسفا يطؾب إلزام القسقط بنطادة مبؾغ السعل.
فسللت الدائرة الؼضائقة الؿدطل :ما جـسقة الؿدطك طؾقف؟
فلجاب :الؿدطك طؾقف إمارايت مؼقؿ يف السعقدية.
فحؽؿت الدائرة :بعدم آختصاص ،وأن الدطقى مـ اختصاص الؼضاء العام.
 )4ثؿ تؼدم الؿدطل بدطقى لدى الؿحؽؿة العامة يطؾب إلزام القسقط بنطادة مبؾغ السعل.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()40

فسلل الؼاضل :ما جـسقة الؿدطك طؾقف؟
فلجاب :الؿدطك طؾقف إمارايت مؼقؿ يف السعقدية.
فسلل الؼاضل الؿدطل :ما طؿؾ الؿدطك طؾقف؟
فلجاب :الؿدطك طؾقف تاجر.
فحؽؿ الؼاضل :بصرف الـظر طـ الدطقى لعدم آختصاص ،وأكفا مـ اختصاص الؿحؽؿة التجارية.
 )5ثؿ تؼدم الؿدطل بدطقى لدى الؿحؽؿة التجارية بالرياض يطؾب إلزام القسقط بنطادة مبؾغ السعل.
فسلل الؼاضل الؿدطك طؾقف طـ جقابف طـ الدطقى.
فلجاب وكقؾ الؿدطك طؾقف :أدفع بلن مقكؾل مؼقؿ يف جدة ،وأصؾب الحؽؿ بعدم آختصاص.
فحؽؿ الؼاضل :بعدم آختصاص.
بعد صدور الحؽؿ الؼضائل اتصؾ الؿدطل بصديؼف الؿحامل وطرض طؾقف الدطاوى الخؿس السابؼة ،وأكف
تػاجل بلن إحؽام الخؿسة كؾفا صدرت بعدم آختصاص ،وسللف طـ صبقعة آختصاص يف الؿؿؾؽة العربقة
السعقدية.
فؼال الؿحامل :لؼد حددت إكظؿة يف الؿؿؾؽة اختصاصات الؿحاكؿ ،وبقـت أن مـ آختصاص:
اختصاص مؽاين ،واختصاص وٓئل ،واختصاص كقطل ،واختصاص دولل ،ويؾزم الؿحؽؿة قبؾ كظر الدطقى
أن تتلكد مـ تقافر كؾ ذلؽ يف الدطقى ،وهق ما أدى إلك صدور كؾ تؾؽ إحؽام بعدم آختصاص ،وكان
يؾزمؽ مـ البداية أن ترفع دطقاك ضد القسقط لدى الؿحؽؿة التجارية بجدة ،وأما دطقاك بشلن العؼار ومالؽف
فتختص بفا محاكؿ دولة اإلمارات.
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اؾٛاب:
ايدعْٛ ٣ٛع االختصاص املؿكٛد يف ايدع٣ٛ

ٚد٘ ؾكدإ االختصاص

)1

)2
)3
)4
)5

ع /4سدد احملهُ ١املدتصَ ١هاْاً بٓظس نٌ دع ٣ٛمما ٜأتَ ،ٞعًالً ملا ترنس.
يؼقل سعد :أققؿ يف مديـة الدمام ،وأود رفع دطاوى طؾك الـحق أيت:
 )1اشرتيت سقار ًة مـ معرض يف مديـة الرياض ،ودفعت الثؿـ ،وٓ يزال يؿاصؾ يف تسؾقؿ السقارة ،وأود إلزامف
بتسؾقؿفا.
 )2تقيف والدي ،وأود الؿطالبة بؼسؿة تركتف ،حقث سلققؿ الدطقى ضد إخقيت ،لؽـ طددهؿ طشرة ،يؼقؿ خؿسة
مـفؿ يف جدة ،وثالثة يف الؿديـة الؿـقرة ،واثـان يف الدمام.
 )3تعاقدت مع شركة مالقز ية ٕكػذ لفؿ مشروطًا يف مديـة أهبا ،ووقع العؼد يف مديـة الرياض ،وقد كػذت التزامايت
يف العؼد ،ولؿ تسؾؿ إٓ كصػ الؿبؾغ الؿستحؼ لل ،وأود الؿطالبة ببؼقة الؿبؾغ الؿستحؼ.
 )4اشرتيت معدات مـ شركة مؼرها مديـة الرياض ،واتػؼـا يف العؼد طؾك أكف يف حال الـزاع يؽقن آختصاص
لؾؿحاكؿ القاقعة يف مديـة الدمام.
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ّ

ايدع٣ٛ
اشتريت سقار ًة مـ معرض يف مديـة الرياض،

 )1ودفعت الثؿـ ،وٓ يزال يؿاصؾ يف تسؾقؿ السقارة،
وأود إلزامف بتسؾقؿفا
تقيف والدي ،وأود الؿطالبة بؼسؿة تركتف ،حقث
)2

سلققؿ الدطقى ضد إخقتل ،لؽـ طددهؿ طشرة،
يؼقؿ خؿسة مـفؿ يف جدة ،وثالثة يف الؿديـة
الؿـقرة ،واثـان يف الدمام
تعاقدت مع شركة مالقزية ٕكػذ لفؿ مشروطًا يف
مديـة أبفا ،ووقع العؼد يف مديـة الرياض ،وقد

)3

كػذت التزاماتل يف العؼد ،ولؿ تسؾؿ إٓ كصػ
الؿبؾغ الؿستحؼ لل ،وأود الؿطالبة ببؼقة الؿبؾغ
الؿستحؼ
اشتريت معدات مـ شركة مؼرها مديـة الرياض،

)4

واتػؼـا يف العؼد طؾك أكف يف حال الـزاع يؽقن
آختصاص لؾؿحاكؿ القاقعة يف مديـة الدمام
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َكس احملهُ١
املدتص١

ايتعًٌٝ
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ع /5أنٌُ ايؿساؽ ؾُٝا ٜأت:ٞ
 إذا وقع الـزاع يف آختصاص بقـ الؿحؽؿة العؿالقة والؿحؽؿة اإلدارية فالجفة التل تختص بالػصؾ يف الـزاع
هل:
 إذا وقع الـزاع يف آختصاص بقـ الؿحؽؿة اإلدارية ولجـة الؿـازطات والؿخالػات الؿصرفقة والتؿقيؾقة،
فالجفة التل تختص بالػصؾ يف الـزاع هل:
 إذا وقع الـزاع يف آختصاص بقـ الدائرة التجارية إولك يف الؿحؽؿة التجارية بالرياض والدائرة الحؼقققة
إولك يف الؿحؽؿة العامة بالرياض ،فالجفة التل تختص بالػصؾ يف الـزاع هل:
 إذا وقع الـزاع يف آختصاص بقـ دائرة إوقاف والقصايا ودائرة قسؿة الرتكات يف محؽؿة إحقال الشخصقة
بؿؽة الؿؽرمة ،فالجفة التل تختص بالػصؾ يف الـزاع هل:
 إذا وقع الـزاع يف آختصاص بقـ الؿحؽؿة العامة بالرياض والؿحؽؿة العامة بالدمام ،فالجفة التل تختص
بالػصؾ يف الـزاع هل:
 إذا وقع الـزاع يف آختصاص بقـ الؿحؽؿة العامة بجدة وكتابة العدل الثاكقة يف جدة ،فالجفة التل تختص
بالػصؾ يف الـزاع هل:
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ايدزع ايسابع :االختصاص ايٓٛع ٞيًُشانِ
 كشاط :يف الؿؿؾؽة جفتان قضائقتان رئقستان ،هؿا :الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء ،وديقان الؿظالؿ ،بقـ
الؿحاكؿ التل تتبع كالً مـفؿا:
 -الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء :ويتبعف

 ديقان الؿظالؿ :ويتبعفعَ /37ا ايدعا ٣ٚاييت ؽتص احملانِ ايعاَ ١بٓظسٖا؟
ج /تختص الؿحاكؿ العامة بـظر جؿقع الدطاوى واإلهناءات الخارجة طـ اختصاص الؿحاكؿ إخرى
وكتابات العدل وديقان الؿظالؿ ،ولفا بقجف خاص الـظر يف أيت:
أ -الدطاوى الؿتعؾؼة بالعؼار :مـ الؿـازطة يف الؿؾؽقة( ،)16أو حؼ متصؾ بف ،أو دطقى الضرر مـ العؼار
كػسف أو مـ الؿـتػعقـ بف ،أو دطقى اإلخالء أو دفع إجرة أو الؿساهؿة فقف ،أو دطقى مـع التعرض لحقازة
العؼار أو اسرتداده ،وكحق ذلؽ.
ب -إصدار صؽقك آستحؽام بؿؾؽقة العؼار أو وقػقتف.
ج -الدطاوى الـاشئة طـ حقادث السقر وطـ الؿخالػات الؿـصقص طؾقفا يف كظام الؿرور وٓئحتف
التـػقذية.

( )16فائدةُ ٓ :تسؿع دطقى بالؿطالبة بؿؾؽقة طؼار إٓ ضد واضع القد (مـ ُسجؾ صؽ العؼار باسؿف) ،ولقس لف أن يرفع دطقى ضد
البائع ُيطالبف بـؼؾ مؾؽقة إرض لف ،إٓ إذا كان الصؽ ٓ زال مسجالً باسؿ البائع ،فنن كان الصؽ مسجالً باسؿ شخص آخر فال ُتسؿع
دطقى الؿدطل بالؿؾؽقة إٓ ضد ذلؽ الشخص ،أما إن كان الؿدطل ُيطالب بػسخ البقع وإطادة الثؿـ فتُسؿع دطقاه ضد البائع.
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 تخـتص الؿحؽؿة العامة يف الؿحافظة أو الؿركز الؾذيـ لقس فقفؿا محؽؿة متخصصة بـظر جؿقع
الدطاوى والؼضايا واإلثباتات الـفائقة وما يف حؽؿفا الداخؾة يف اختصاص تؾؽ الؿحؽؿة الؿتخصصة.
 تختص الؿحؽؿة العامة يف الؿحافظة أو الؿركز الؾذيـ لقس فقفؿا محؽؿة تجارية بـظر الدطاوى التل
يـظرها الدوائر الػردية يف الؿحؽؿة التجارية (الؼضايا التل ٓ تزيد ققؿتفا طـ ثالث مئة ألػ ريـال).
 كشاط :مثؾ لؿا يلتل:
الدطقى
مـازطة يف مؾؽقة طؼار
مـازطة يف حؼ متصؾ بؿؾؽقة
طؼار
دطقى الضرر مـ العؼار
دطقى الضرر مـ الؿـتػعقـ
بالعؼار
دطقى اإلخالء
دطقى دفع إجرة
دطقى الؿساهؿة يف دفع إجرة
دطقى مـع التعرض لحقازة
العؼار
دطقى استرداد حقازة العؼار
إصدار صؽ استحؽام بؿؾؽقة
طؼار
إصدار صؽ استحؽام بققػقة
طؼار
دطقى كاشئة طـ حادث سقر

مثالفا
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عَ /38ا ايدعا ٣ٚاييت ؽتص قانِ األسٛاٍ ايػدص ١ٝبٓظسٖا؟
ج /تختص محاكؿ إحقال الشخصقة بالـظر يف أيت:
أ -جؿقع مسائؾ إحقال الشخصقة ،ومـفا:
 .1إثبات الزواج ،والطالق ،والخؾع ،وفسخ الـؽاح ،والرجعة ،والحضاكة ،والـػؼة ،والزيارة.
 .2إثبات الققػ ،والقصقة ،والـسب ،والغقبة ،والقفاة ،وحصر القرثة.
 .3اإلرث ،وقسؿة الرتكة بؿا فقفا العؼار إذا كان فقفا كزاع( ،)17أو وقػ ،أو وصقة ،أو قاصر ،أو غائب.
 .4إثبات تعققـ إوصقاء ،وإقامة إولقاء والـُ َّظار ،واإلذن لفؿ يف التصرفات التل تستقجب إذن الؿحؽؿة،
وطزلفؿ طـد آقتضاء ،والحجر طؾك السػفاء ،ورفعف طـفؿ.
 .5إثبات تقكقؾ إخرس الذي ٓ يعرف الؼراءة والؽتابة ،فنن كان يعرف الؼراءة والؽتابة فقؽقن إثبات
وكالتف لدى كتابات العدل.
 .6تزويج مـ ٓ ولل لفا ،أو مـ طضؾفا أولقاؤها.
ب -الدطاوى الـاشئة طـ مسائؾ إحقال الشخصقة.
ج -الدطاوى الؿرفقطة إليؼاع العؼقبات الؿـصقص طؾقفا يف كظام الفقئة العامة لؾقٓية طؾك أمقال الؼاصريـ
ومـ يف حؽؿفؿ(.)18

( )17قسؿة الرتكة التل لقس فقفا كزاع لدى كتابة العدل بـا ًء طؾك الؿادة (/2ك) مـ الالئحة التـػقذية ٓختصاص كتاب العدل.
( )18جاء يف الؿادة الرابعة والثالثقـ مـ الـظام ما كصف( :يعاقب كؾ مـ يخالػ أحؽام هذا الـظام بغرامة مالقة ٓ تزيد طؾك مئة ألػ
ريال وبالسجـ مدة ٓ تتجاوز ثالثقـ يقمًا ،أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ) ،كؿا كصت الؿادة الخامسة والثالثقـ مـف طؾك أن لؿحؽؿة
إحقال الشخصقة( :إيؼاع طؼقبات أشد إذا رأت ذلؽ ،وتتقلك الفقئة مفؿة آدطاء يف هذا الشلن).

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()47

 كشاط :الدطقى :مـازطة بقـ شخصقـ أو أكثر ،واإلكفاء :صؾب شخص واحد إثبات أمر ما ،بقـ أي مـ
آختصاصات السابؼة لؿحاكؿ إحقال الشخصقة يدخؾ يف الدطاوى ،وأي مـفا يدخؾ يف اإلكفاءات.
دطقى

إكفاء

 سمال :إصؾ أن الؿـازطات الؿتعؾؼة بالعؼار داخؾة يف اختصاص الؿحاكؿ العامة ،فؿتك تدخؾ يف
اختصاص محاكؿ إحقال الشخصقة؟
ج/

 سمال :ما الػرق بقـ إوصقاء ،وإولقاء ،والـُ َّظار؟
ج/

 سمال :هؾ يؿؽـ أن تؽقن الؿرأة ٓ ولل لفا؟ مثؾ بؿثال.
ج/

 سمال :مثؾ بؿثالقـ لؾدطاوى الـاشئة طـ مسائؾ إحقال الشخصقة.
ج/
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عَ /39ا ايدعا ٣ٚاييت ؽتص احملانِ ايعُاي ١ٝبٓظسٖا؟
ج /مـ الدطاوى التل تختص الؿحاكؿ العؿالقة بـظرها:
أ -الؿـازطات الؿتعؾؼة بعؼقد العؿؾ وإجقر والحؼقق وإصابات العؿؾ والتعقيض طـفا والػصؾ مـ
العؿؾ ،وكحقها مـ الؿـازطات الؿتعؾؼة بالعؿال الخاضعقـ ٕحؽام كظام العؿؾ.
ب -الؿـازطات الؿتعؾؼة بنيؼاع صاحب العؿؾ الجزاءات التلديبقة طؾك العامؾ ،أو الؿتعؾؼة بطؾب اإلطػاء
مـفا.
ج -الدطاوى الؿرفقطة إليؼاع العؼقبات الؿـصقص طؾقفا يف كظام العؿؾ.
د -الؿـازطات الـاشئة طـ تطبقؼ كظام العؿؾ وكظام التلمقـات آجتؿاطقة ،دون إخالل باختصاصات
الؿحاكؿ إخرى وديقان الؿظالؿ.
 كشاط :مثؾ لؿا يلتل:
الدطقى
مـازطة متعؾؼة بعؼد العؿؾ
مـازطة متعؾؼة بلجرة العامؾ
مـازطة متعؾؼة بنصابة العؿؾ
مـاطزة متعؾؼة بنيؼاع صاحب
العؿؾ الجزاءات التلديبقة
دطقى بنيؼاع طؼقبة كص
طؾقفا كظام العؿؾ
مـازطة كاشئة طـ تطبقؼ كظام
التلمقـات آجتؿاطقة

مثالفا
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عَ /40ا ايدعا ٣ٚاييت ؽتص احملانِ ايتذاز ١ٜبٓظسٖا؟
ج /مـ الدطاوى التل تختص الؿحاكؿ التجارية بـظرها(:)19
أ .الؿـازطات التل تـشل بقـ التجار بسبب أطؿالفؿ التجارية إصؾقة أو التبعقة ،باستثـاء الؿـازطات الـاشئة
طـ العؼار الؿبقـة يف الػؼرة (أ) مـ اختصاصات الؿحاكؿ العامة السابؼة ،ولق كاكت الؿـازطة بقـ
تاجريـ.
ب .الدطاوى الؿؼامة طؾك التاجر يف مـازطات العؼقد التجارية ،متك كاكت ققؿة الؿطالبة إصؾقة يف الدطقى
تزيد طؾك مائة ألػ ريال(.)20
ج .مـازطات الشركاء يف شركة الؿضاربة.
د .الدطاوى والؿخالػات الـاشئة طـ تطبقؼ أحؽام كظام الشركات ،والـاشئة طـ تطبقؼ أحؽام كظام
اإلفالس ،والـاشئة طـ تطبقؼ أكظؿة الؿؾؽقة الػؽرية ،والـاشئة طـ تطبقؼ إكظؿة التجارية إخرى.
ه .الدطاوى والطؾبات الؿتعؾؼة بالحارس الؼضائل وإمقـ والؿصػل والخبقر الؿعقـقـ وكحقهؿ :متك
كان الـزاع متعؾؼًا بدطقى تختص بـظرها الؿحؽؿة التجارية.
و .دطاوى التعقيض طـ إضرار الـاشئة طـ دطقى سبؼ كظرها مـ الؿحؽؿة التجارية.
()21

 سمال :ما الػرق بقـ إطؿال التجارية إصؾقة ،وإطؿال التجارية التبعقة؟

( )19كصت الؿادة ( )15مـ كظام الؿحاكؿ التجارية طؾك اختصاصات الؿحاكؿ التجارية ،وألغت بذلؽ الؿادة ( )35مـ كظام
الؿرافعات الشرطقة.
( )22بقـت الؿادة ( )15مـ كظام الؿحاكؿ التجارية أن لؾؿجؾس إطؾك لؾؼضاء زيادة هذه الؼقؿة.
( )21إطؿال التجارية إصؾقة :هل إطؿال التل تدخؾ يف ُصؾب طؿؾ التاجر ،مثالف :تاجر سقارات ،طؿؾف إصؾل :بقع السقارات.
وإطؿال التجارية التبعقة :كؾ طؿؾ غقر تجاري بطبقعتف ،ولؽـف يؽتسب الصػة التجارية لصدوره مـ تاجر لغرض تجارتف ،كشراء
التاجر السقارات لخدمة تجارتف ،وشرائف إثاث لؿـشلتف التجارية ،وتعاقده مع مؽاتب الخدمات لغرض تجارتف ،فالدطاوى التل ُتؼام
طؾك التاجر بسبب هذه إطؿال مـ اختصاص الؿحؽؿة التجارية( .تعؿقؿ الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء رقؿ  979يف 1439/2/12هـ) .
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 كشاط :مثؾ لؿا يلتل:
الدطقى

مثالفا

مـازطة تجارية أصؾقة
مـازطة تجارية تبعقة
دطقى تؼام مـ فرد طؾك تاجر يف مـازطات
طؼقد تجارية
مـازطة بقـ شركاء
دطقى تعقيض طـ ضرر كاشئ طـ دطقى
سبؼ كظرها مـ الؿحؽؿة التجارية

عَ /41ا ايدعا ٣ٚاييت ؽتص احملانِ اؾصا ١ٝ٥بٓظسٖا؟
ج /تختص الؿحاكؿ الجزائقة بالػصؾ يف جؿقع الؼضايا الجزائقة( .م 128مـ كظام اإلجراءات الجزائقة).
 كشاط :مثؾ لثالث مـ الدطاوى التل تختص الؿحاكؿ الجزائقة بـظرها.

عَ /42ا ايدعا ٣ٚاييت ؽتص احملانِ اإلداز ١ٜبٓظسٖا؟
ج /تختص الؿحاكؿ اإلدارية بـظر الدطاوى أتقة:
أ ـ الدطاوى الؿتعؾؼة بالحؼقق الؿؼررة يف كظؿ الخدمة الؿدكقة والعسؽرية والتؼاطد لؿقضػل الحؽقمة
وإجفزة ذوات الشخصقة الؿعـقية العامة الؿستؼؾة أو ورثتفؿ.
ب  -دطاوى إلغاء الؼرارات اإلدارية الـفائقة التل يؼدمفا ذوو الشلن ،بؿا يف ذلؽ الؼرارات التل تصدرها
الؾجان شبف الؼضائقة والؿجالس التلديبقة ،وكذلؽ الؼرارات التل تصدرها جؿعقات الـػع العام -وما يف
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حؽؿفا -الؿتصؾة بـشاصاهتا ،ويعد يف حؽؿ الؼرار اإلداري رفض جفة اإلدارة أو امتـاطفا طـ اتخاذ قرار
كان مـ القاجب طؾقفا اتخاذه صب ًؼا لألكظؿة والؾقائح( ،ويسؿك الؼرار السؾبل).
ج  -دطاوى التعقيض التل يؼدمفا ذوو الشلن طـ قرارات أو أطؿال جفة اإلدارة.
د  -الدطاوى الؿتعؾؼة بالعؼقد التل تؽقن جفة اإلدارة صرفا فقفا.
هـ  -الدطاوى التلديبقة التل ترفعفا الجفة الؿختصة.
و  -الؿـازطات اإلدارية إخرى (م 13مـ كظام ديقان الؿظالؿ).
 كشاط :مثؾ لؿا يلتل:
الؿطؾقب
دطقى متعؾؼة بحؼ يف كظام
الخدمة الؿدكقة
دطقى متعؾؼة بحؼ يف كظام
الخدمة العسؽرية
دطقى متعؾؼة بحؼ يف كظام
التؼاطد لؿقضػل الحؽقمة
إجفزة ذوات الشخصقة
الؿعـقية العامة الؿستؼؾة
دطقى إلغاء قرار إداري
لجـة شبف قضائقة
مجؾس تلديبل
جؿعقة كػع طام
قرار سؾبل

مثالفا
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دطقى تعقيض طـ قرار
جفة اإلدارة
دطقى تعقيض طـ أطؿال
جفة اإلدارة
دطقى متعؾؼة بعؼقد إدارية
دطقى تلديبقة
مـازطة إدارية أخرى

 سمال :ما الؿؼصقد بذوي الشلن القاردة يف الػؼرة (ب) والػؼرة (ج)؟

ع /43إذا أزاد املدعَ ٞطايب ١املدع ٢عً ٘ٝبأتعاب ايتكاضٚ ٞاألضساز ايٓاػ ١عٔ املُاطً ١يف ايدع ،٣ٛؾُٔ
احملهُ ١اييت ؽتص بٓظسٖا؟
ج /إذا رفع الؿدطل دطقى ضد الؿدطك طؾقف ،وترتب طؾقف أضرار كتقجة مؿاصؾة الؿدطك طؾقف يف الدطقى
وإلجائف إلك الؼضاء ،وأراد الؿطالبة بؿا ترتب طؾقف مـ أضرار كتقجة ذلؽ فنن الؿحؽؿة التل تختص بـظر
دطقى التعقيض طـ إضرار هل الؿحؽؿة كػسفا التل كظرت أصؾ الـزاع.
جاء يف الؿادة الثالثة والسبعقـ مـ كظام الؿرافعات الشرطقة( :تـظر الؿحؽؿة التل أصدرت الحؽؿ دطقى
التعقيض طـ إضرار الـاتجة مـ الؿؿاصؾة يف أداء الحؼقق محؾ الدطقى).

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()53

تطبٝكات عً ٢ايدزع ايسابع
ع /2بعد دزاضتو الختصاصات احملانِ يف املًُه ،١صشح اـطأ ايٛازد يف اختصاصات احملانِ يف اؾد ٍٚاآلت:ٞ
احملهُ١
العامة

االختصاص

ايتصٜٛب
احملهُ ١املدتص١

الؿـازطات التل تحدث بقـ الشركاء ،الؿـازطات التل تحدث بقـ التجار،
دطاوى كظام اإلفالس

الجزائقة

إثبات الزواج والطالق ،وإثبات الققػ والقصقة ،واإلرث وقسؿة الرتكات

التجارية

دطاوى الطعـ يف الؼرارات اإلدارية ،مـازطات العؼقد اإلدارية

العؿالقة

دطاوى الحدود والتعزيرات واإلتالفات والجـايات

إحقال

الدطاوى الؿتعؾؼة بالعؼار ،وإصدار صؽقك آستحؽام بؿؾؽقة العؼار،

الشخصقة

والدطاوى الـاشئة طـ حقادث السقر

اإلدارية

الؿـازطات الؿتعؾؼة بعؼقد العؿؾ وإجقر والحؼقق.


ع /3اضتٓتر احملهُ ١املدتصْٛ ١عاً بٓظس ايدعا ٣ٚاآلت:١ٝ
ايدع٣ٛ
 )1دطقى كزاع بقـ شركاء يطؾب كؾ واحد مـفؿ حصتف مـ أرباح الشركة.
 )2استخراج حجج آستحؽام طؾك العؼارات.
 )3تعققـ كاضر الققػ.
 )4الـزاع القضقػل بقـ معؾؿ ووزارة التعؾقؿ.
 )5صؾب كػؼة.
 )6الدطقى الـاشئة طـ تصادم سقارتقـ أدى إلك إصابات يف سائؼل السقارتقـ.
 )7الـزاع القضقػل بقـ مقضػ وشركة طؼارية.

احملهُ ١املدتص١
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 )8صؾب فسخ كؽاح.
 )9إصدار وكالة ٕخرس ٓ يحسـ الؼراء ة والؽتابة.
)1٢

دطقى مرفقطة ضد شركة كؼؾقات بخصقص كؼؾ سقارة مـ مديـة إلك أخرى.
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ايدزع اـاَظ :زؾع ايدع ٣ٛأَاّ احملهُ١

()22

ع /44بني باختصاز إدسا٤ات زؾع ايدع ٣ٛسطبُا ْص عًْ ٘ٝظاّ املساؾعات ايػسع١ٝ؟
ج /كص كظام الؿرافعات الشرطقة وٓئحتف التـػقذية يف الؿادة ( )41وما بعدها طؾك إجراءات رفع الدطقى،
وهل باختصار:
 ترفع الدطقى مـ الؿدطل بصحقػة يققعفا ،ويؿؽـ أن يرفع الصحقػة ويققعفا مـ يؿثؾف –كالقكقؾ،والقلل ،وكاضر الققػ ،ومدير الشركة ،والؿؿثؾ الـظامل لؾجفات الحؽقمقة ،-وقد تحقل رفع
الدطقى يف هذه إيام مـ الشؽؾ القرقل إلك الشؽؾ آلؽرتوين برفعفا طـ صريؼ الؿققع آلؽرتوين
الذي خصصتف وزارة العدل لذلؽ.
 بعد رفع الدطقى الؽرتوكقًا ُتراجع يف الؿحؽؿة الؿختصة( ،)23فنن ُوجد أن يف الدطقى كقاقص ُأطقدتإلك رافعفا بطؾب استؽؿال بعض الـقاقص ،وإن وجدت الدطقى كامؾ ًة حددت مقطد ًا لـظرها،
وأبؾغت بف الؿدطل والؿدطك طؾقف ،مع تزويد الؿدطك طؾقف بصقرة مـ ٓئحة الدطقى ،ثؿ تحقؾ مؾػ
الؼضقة إلك الدائرة الؼضائقة الؿختصة ،وٓ ُيبعث مؾػ الؼضقة إلك الدائرة إٓ بعد إكؿال صحقػة
الدطقى وتحديد مقطد الجؾسة وإكؿال إجراءات التبؾقغ.
 يؾزم الؿدطك طؾقف أن يقدع لدى الدائرة الؼضائقة مذكر ًة بدفاطف طـ الدطقى قبؾ الجؾسة الؿحددة لـظرالدطقى بثالثة أيام طؾك إقؾ –إذا كاكت الدطقى أمام الؿحؽؿة العامة ،-وبققم واحد طؾك إقؾ –إن
كاكت الدطقى أمام الؿحاكؿ إخرى كالؿحؽؿة الجزائقة والعؿالقة والتجارية وإحقال الشخصقة.-

( )22مـ أهؿ الؿراجع يف هذا الدرس والدروس أتقة :كتاب :الؽاشػ يف شرح كظام الؿرافعات الشرطقة السعقدي ،لؿعالل الشقخ
طبداهلل بـ محؿد آل خـقـ.
( )23يف هذه إيام ُتراجع الدطقى أو ً
ٓ يف مركز كاجز التابع لقزارة العدل ،ثؿ ُترسؾ بعد ذلؽ إلك الؿحؽؿة الؿختصة.
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عَ /45ا ايبٝاْات اييت ًٜصّ إٔ تتطُٓٗا صشٝؿ ١ايدع ٣ٛاييت تسؾع إىل احملهُ١؟
ج /كصت الؿادة ( )41مـ كظام الؿرافعات الشرطقة وٓئحتف التـػقذية طؾك البقاكات التل يؾزم أن تشؿؾفا
صحقػة الدطقى ،فؿـفا:
أ  -آسؿ الؽامؾ لؾؿدطل ،ورقؿ هقيتف ،ومفـتف أو وضقػتف ،ومؽان إقامتف ،وطـقاكف القصـل ،ومؽان طؿؾف.
يدون أيضًا :اسؿف كامالً ،ورقؿ هقيتف ،ومفـتف أو
وإن كان الؿتؼدم بالدطقى مؿثالً طـ الؿدطل فقؾزم أن ِّ
وضقػتف ،ومؽان إقامتف ومؽان طؿؾف.
ب -آسؿ الؽامؾ لؾؿدطك طؾقف ،وما يتقافر مـ معؾقمات طـ مفـتف أو وضقػتف ،ومؽان إقامتف ،ومؽان
طؿؾف ،فنن لؿ يؽـ لف مؽان إقامة معؾقم فآخر مؽان إقامة معؾقم لف.
ج  -تاريخ تؼديؿ الصحقػة.
د  -الؿحؽؿة الؿرفقطة أمامفا الدطقى.
هـ -مؽان إقامة مختار لؾؿدطل يف البؾد الذي فقف مؼر الؿحؽؿة إن لؿ يؽـ لف مؽان إقامة فقفا.
و  -مقضقع الدطقى ،وما يطؾبف الؿدطل ،وأساكقده.
ولؾؿجؾس إطؾك لؾؼضاء طـد آقتضاء إضافة ما يؾزم مـ وسائؾ وبقاكات أخرى ،حقث أضاف الؿجؾس
صؾبات إضافقة ،مـفا:
 صقرة مـ هقية الؿدطل ،وصقرة مـ سجؾف التجاري -إن كان الؿدطل ممسسة أو شرك ًة ،-وصقرة مـطؼد تلسقس الشركة.
 -صقرة مـ وكالة وكقؾ الؿدطل ،وصقرة مـ هقيتف.
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 رقؿ هقية الؿدطك طؾقف( ،)24حتك تعرف هقيتف وٓ يؾتبس بغقره ،وحتك يؿؽـ تبؾقغف. صقرة مـ السجؾ التجاري لؾؿدطك طؾقف –إن كاكت ممسسة أو شركة.-ع /46اغرتط ْظاّ املساؾعات ايػسع ١ٝؼسٜس ايدع ،٣ٛؾُا املكصٛد بتشسٜس ايدع٣ٛ؟ ممجالً يريو مبجاٍ.
ج /كصت الؿادة السادسة والستقـ مـ كظام الؿرافعات الشرطقة طؾك أن( :طؾك الؼاضل أن يسلل الؿدطل
طؿا هق ٓزم لتحرير دطقاه قبؾ استجقاب الؿ دطك طؾقف ،ولقس لف السقر فقفا قبؾ ذلؽ ،وإذا طجز طـ
تحريرها أو امتـع طـ ذلؽ ،فقحؽؿ الؼاضل بصرف الـظر طـ الدطقى).
 oالؿؼصقد بتحرير الدطقى :تقضقحفا بؿا يؿقزها طـ غقرها.
قال الشقخ طبداهلل آل خـقـ( :إصؾ أن الدطقى ٓ تسؿع إٓ محررة ،معؾقمة الؿدطك بف ،مصرحًا بالطؾب
فقفا ،فقبقـ الخصؿ ما يؾزم لتحريرها ،فنن كان طؼار ًا ب َّقـ مققعف وذكر حدوده ،وإن كان كؼقد ًا ب َّقـ طددها
وجـسفا إذا اقتضك الحال ذلؽ ،وإن كاكت الدطقى بـحق رضاع ب َّقـ شروصف :لقتحؼؼ الؼاضل مـ القصػ
الؿحرم فقف ،وهؽذا يف كؾ أمر بحسبف)(.)25
ِّ
 مثال لؾبقاكات التل يؾزم ذكرها يف الدطقى لتؽقن دطقى محررة:
الدطقى
يطؾب الؿدطل إفراغ العؼار
الذي اشتراه مـ الؿدطك طؾقف

إمقر التل يؾزم الؿدطل بقاكفا
بقاكات الؿدطك طؾقف الذي اشترى مـف ،أوصاف العؼار (مققعف ،وحدوده ،وأصقالف،
ومساحتف) ،مستـد تؿؾؽف (هؾ تؿؾؽف بالشراء ،أو بالفبة ،أو باإلرث ،وكحقها)
تاريخ التؿؾؽ ،ثؿـ العؼار -إن كان التؿؾؽ بالشراء ،-هؾ دفع الثؿـ أو لؿ يدفع.

( )24صدر تعؿقؿ الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء رقؿ (/1222ت) بتاريخ 1439/5/4هـ الؿتضؿـ أن طبء تقفقر رقؿ الفقية أو السجؾ
التجاري لؾؿدطك طؾقف يؼع طؾك كاهؾ الؿدطل.
( )25الؽاشػ شرح كظام الؿرافعات الشرطقة (.)322/1
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بقاكات الؿدطك طؾقف الذي أقرضف ،مبؾغ الؼرض ،تاريخ الؼرض ،صريؼة تسؾقؿ مبؾغ
الؼرض ،هؾ سدد مـ الؼرض شلء أو ٓ.
مؼدار الفبة أو العطقة ،تاريخفا ،هؾ تؿ الؼبض أو ٓ ،تاريخ الؼبض إن تؿ

مطالبة الؿدطل إلزام الؿدطك

الؿمجر وأوصافف ،مؼدار إجرة
مدة اإلجارة ،بداية طؼد اإلجارة وكفايتف ،كقع
َ

طؾقف بسداد إجرة

مػص َّؾة ،ببقان إجرة لؽؾ فترة ،والؿدة التل يطالب بلجرتفا ،والؿبؾغ إجؿآً.

تطؾب الؿدطقة الحؽؿ لفا

بقاكات الؿحضقن ،سبب استحؼاق الؿدطقة لؾحضاكة ،الؿحضقن يف حضاكة مـ

بالحضاكة

طـد رفع الدطقى؟

تطؾب الؿدطقة الحؽؿ لفا

مبؾغ الـػؼة ،سبب استحؼاق الؿدطقة لؾـػؼة ،الؿدة التل تطؾب دفع الـػؼة فقفا مع

بالـػؼة

بقان تاريخ بدايتفا وتاريخ كفايتفا.

مطالبة الؿدطل إلزام الؿدطك
طؾقف بلرش اإلصابة

تاريخ اإلصابة ،وكقػقة حدوثفا ،وكقع اإلصابة ،وصػتفا ،ومقضعفا

يطؾب الؿدطقن إقامة

بقاكات الؿؼتقل ،بقاكات الؿدطك طؾقف ،صػة الؿدطقـ يف استحؼاق الؼصاص ،صػة

الؼصاص طؾك الؿدطك طؾقف

الؿدطك طؾقف يف مطالبتفؿ بالؼصاص مـف ،وصػ واقعة الؼتؾ ،تاريخ واقعة الؼتؾ.

 مؾحقضة :كؾ ما يتعؾؼ ببقان مؼدار ،فالبد مـ بقاكف بدقة ،كؿساحة العؼار ،وقدر إجرة والديـ الذي
يطالب بف ،فال يصح أن يؼال يف ذلؽ :تؼريبًا ،.بؾ يؽقن طؾك الجزم.
 كشاط :استـبط مـ الؿادة ( ) 66مـ كظام الؿرافعات الشرطقة :ما الذي يػعؾف الؼاضل إذا امتـع الؿدطل
طـ تحرير دطقاه؟
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عًٜ ٌٖ /47صّ املدع ٢عً ٘ٝاإلداب ١عٔ ايدع ٣ٛغري احملسز٠؟
ج /إذا كاكت الدطقى غقر محررة فال يؾزم الؿدطك طؾقف اإلجابة طـفا ،بؾ لف أن يؽتػل بؼقلف( :إن الدطقى
غقر محررة ،وٓ أجقب طـفا إٓ بعد تحريرها) ،وذلؽ لميت:
 /1استـاد ًا إلك الؿادة ( )66مـ كظام الؿرافعات الشرطقة السابؼ ذكرها ،والتل كصت طؾك أكف لقس لؾؼاضل
السقر يف الدطقى قبؾ تحريرها.
 /2أن الدطقى غقر الؿحررة ادطاء بؿجفقل ،وٓ يصح آدطاء بشلء مجفقل.
 /3أن جقاب الؿدطك طؾقف يؾزم أن يؽقن مالققًا لؾدطقى استـاد ًا لؾؿادة ( )67مـ كظام الؿرافعات
الشرطقة ،والدطقى قبؾ تحريرها ٓ يؿؽـ اإلجابة طـفا جقابًا دققؼًا ،فؼد يجقب الؿدطك طؾقف جقابًا طامًا
يمدي إلك تشعب الؼضقة ،أو قد تؽقن الدطقى غامضة ٓ يؿؽـ اإلجابة طؾقفا.
/4أن البقـة يؾزم أن تؽقن مطابؼة لؿا يدطل بف الؿدطل ،وٓ يؿؽـ التثبت مـ ذلؽ إٓ بعد تحرير الدطقى.
 /5أن يؿقـ الؿدطك طؾقف طـد اكعدام البقـة ٓ تؽقن إٓ بصقغة دققؼة مالققة لؾدطقى مـفقة لؾـزاع ،وٓ يؿؽـ
ذلؽ إٓ بعد تحرير الدطقى تحرير ًا دققؼًا.
الغائب إٓ بعد تحرير الدطقى بؿا يصح سؿاطفا والحؽؿ فقفا
قال الؿاوردي( :ولذلؽ لؿ يجز أن َيحضر
ُ
ببقـة أو يؿقـ ،ولق كاكت الدطقى طؾك حاضر يف البؾد ،جاز لؾؼاضل إحضاره قبؾ تحرير الدطقى.
والػرق بقـفؿا أن يف إحضار الغائب مشؼة ،فؾؿ يؾزم إٓ بعد تحرير الدطقى ،ولقس يف إحضار مـ يف البؾد
مشؼة ،فجاز إحضاره قبؾ تحرير الدطقى)(.)26

( )26الحاوي الؽبقر (.)325/16
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 فنذا قال الؿدطل :بؾ هل محررة ،فؾؾؿدطك طؾقف أن يبقـ لؾؼاضل وجقه طدم تحريرها ،ويؽقن الػصؾيف ذلؽ لؾؼاضل.
ٍ
حقـئذ.
 فنذا قرر الؼاضل أن الدطقى محررة ،فقؾزم الؿدطك طؾقف اإلجابة طؾك الدطقى كشاط( :حؽل أن رجؾقـ تؼدما إلك قاض ،فؼال أحدهؿا :إن أخا هذا قتؾ أخل ،فؼال الؼاضل لؾؿدطك
طؾقف ما تؼقل؟ فؼال :إن غقر هذا قتؾف غقري فؿاذا طؾل؟)
س /ما رأيؽ يف جقاب الؿدطك طؾقف؟ ولؿاذا؟

()27

ج/

( )27الجقاب :جقاب الؿدطك طؾقف جقاب صحقح :فنن الؿدطل لؿ يبقـ صػتف يف الدطقى ،وٓ صػة الؿدطك طؾقف يف الؿطالبة،
وإصؾ أن الدطقى إكؿا تؽقن بقـ الجاين والؿجـل طؾقف.
قال الؿاوردي معؼبًا طؾك جقاب الؿدطك طؾقف (( :)325/16وهذا جقاب صحقح طـ فساد هذه الدطقى ،وكان مـ صحتفا أن يؼقل:
إن أخاه قتؾ أخل ،وأكا وارثف ،وهذا مـ طاقؾتف ،لتتقجف لف الؿطالبة بفذه الدطقى).
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ع /48اغرتط ْظاّ املساؾعات ايػسعٚ ١ٝدٛد ايصؿ ١يف املدعٚ ٞاملدع ٢عً ،٘ٝؾُا املكصٛد بايصؿ١؟ َٚا ايؿسم
بٗٓٝا ٚبني املصًش١؟
ج /الؿراد بشرط الصػة يف الدطقى :أن تؽقن الدطقى والدفع واإلجابة مـ صاحب الحؼ أو مـ يؼقم مؼامف
كالقكقؾ والقلل وكاضر الققػ ومؿثؾ الشركة أو الجفة الحؽقمقة.-صاحب الحؼ يف الدطقى ،وكان الؿدطك طؾقف هق
 oوطؾقف :فتتحؼؼ الصػة يف الدطقى إذا كان الؿدطل
َ
الشخص الذي ُيراد اكتزاع الحؼ مـف.
 oوقد ُيؽتػك يف الدطقى  -يف بعض إحقال -بقجقد مصؾحة لؾخصقم ،ولق لؿ تقجد لفؿ صػة فقفا،
وذلؽ إذا كان الحؽؿ فقفا يجؾب مصؾحة ٕحد مـفؿ أو يدفع طـف مضرة(.)28
 مـ صقر آكتػاء بقجقد الؿصؾحة يف الؿدطل:
أ /دطاوى إلغاء الؼرارات اإلدارية ،التل ُترفع أمام الؿحاكؿ اإلدارية.
 مثالف :صدر قرار أمقـ الؿـطؼة بتحقيؾ حديؼة يف الحل إلك مقاقػ سقارات ،فتؼدم أحد الجقران إلك
الؿحؽؿة اإلدارية بطؾب إلغاء قرار أمقـ الؿـطؼة :لقجقد مصؾحة لف :لؽقكف يسؽـ أمام الحديؼة ،وفقفا
يؾعب أبـاؤه كؾ يقم ،ويؿارس هق رياضة الؿشل ،فتُؼبؾ الدطقى :لقجقد مصؾحة لؾؿدطل فقفا ،مع أكف
ٓ صػة لف يف الدطقى :لؽقكف لقس مالؽًا ٕرض الحديؼة ،بؾ إرض مِؾؽ لألماكة (البؾدية).
ب /التدخؾ يف الدطقى  ،فؼد تؼبؾ الؿحؽؿة تدخؾ بعض إشخاص يف دطاوى قائؿةٕ :ن الحؽؿ فقفا
يجؾب لفؿ كػعًا أو يدفع طـفؿ ضرر ًا.

( )28الذي يظفر لل بعد التلمؾ أن الؿصؾحة دون الصػة ٓ تؽقن إٓ يف الؿدطل أو الؿتدخؾ ،وٓ يتصقر كقن الؿدطك طؾقف صاحب
مصؾحة ولقس صاحب صػة.
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 مثالف :اشرتى خالد مـ زيد أرضًا ،ثؿ أقام سعد دطقى طؾك مـ بقده إرض (خالد) ،وفقفا يدطل سعد
أن إرض مؾؽف ،ويطؾب إفراغ إرض باسؿف ،فتؼدم زيد (البائع) بطؾب التدخؾ يف الدطقى :لقجقد
مصؾحة لف(ٕ :)29ن الؿحؽؿة إذا حؽؿت بلن إرض لسعد (الؿدطل) فنن خالد ًا سقرجع بثؿـ البقع
طؾك زيد.
 oمؿا سبؼ :يتبقـ أن شرط الؿصؾحة أطؿ مـ شرط الصػة:
 فؽؾ مـ لف صػة لف مصؾحةٕ :ن صاحب الحؼ ٓبد أن تؽقن لف مصؾحة فقف. ولقس كؾ مـ لف مصؾحة لف صػةٕ :كف قد تقجد مصؾحة لشخص يف أمر ٓ يؿؾؽف. مثال تقفر الصػة والؿصؾحة :إذا رفع الؿدطل دطقى يطؾب رفع يد الؿدطك طؾقف طـ طؼار مؿؾقك
لؾؿدطل:
 فالصػة مـعؼدة لؾؿدطل :لؽقكف يدطل مؾؽقة العؼار ،ولف أيضًا مصؾحة ضاهرة يف صؾبف. والصػة مـعؼدة لؾؿدطك طؾقف :لؽقكف واضع القد طؾك العؼار ،ولف أيضًا مصؾحة يف الدفاع :لؽقكفيدفع ضرر ًا طـ العؼار الذي وضع يده طؾقف.
 مثال تقفر الؿصؾحة دون الصػة :إذا رفع أهؾ الحل دطقى ضد وزارة التعؾقؿ يطؾبقن فقف إلغاء قرار
وزارة التعؾقؿ بتحقيؾ الؿدرسة آبتدائقة يف الحل إلك مؼر إلدارة التعؾقؿ:
 فالصػة غقر مـعؼدة لؾؿدطل :لؽقهنؿ ٓ يؿؾؽقن الؼرار أو العؼار وٓ يدطقن مؾؽقتف ،لؽـ لفؿمصؾحة يف الدطقى بجؾب كػع لفؿ يف بؼاء الؿدرسة يف حقفؿٓ :لتحاق أبـائفؿ هبا.
( )29زيد (البائع) لقست لف صػة يف الدطقى :لؽقكف لقس الؿدطل ،ولقس الؿدطك طؾقفٕ :ن الدطاوى الؿتعؾؼة بؿؾؽقة طؼار ُتؼام طؾك
مـ بقده العؼار (مـ ُس ِّجؾ الصؽ باسؿف) ،والصؽ لقس باسؿ زيد (البائع) ،بؾ باسؿ خالد (الؿشرتي) :لؽـ لؿا كان لزيد مصؾحة يف
الدطقى ف ُقؼبؾ تدخؾف فقفا.
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 أما الؿدطك طؾقفا فالصػة مـعؼدة لفا :لؽقهنا تؿؾؽ الؼرار والعؼار ،ولفا أيضًا مصؾحة يف الدفاع:لؽقهنا تدفع ضرر ًا طـ قرارها الذي أصدرتف.
 oجاء يف الؿادة الثالثة مـ كظام الؿرافعات الشرطقة ٓ( :يؼبؾ أي صؾب أو دفع ٓ تؽقن لصاحبف فقف
مصؾحة قائؿة مشروطة ،ومع ذلؽ تؽػل الؿصؾحة الؿحتؿؾة إذا كان الغرض مـ الطؾب آحتقاط لدفع
ضرر محدق أو آستقثاق لحؼ يخشك زوال دلقؾف طـد الـزاع فقف).
 oوجاء يف الالئحة التـػقذية ما كصف 1/3( :تستظفر الدائرة وجقد مصؾحة لؾطالب مـ جؾب كػع أو دفع
ً
طارضا.
ضرر ،وترد ما ٓ مصؾحة فقف ،سقاء أكان الطؾب أصؾ ًقا أم
 2/3يؼبؾ الطؾب إذا كان غرض صاحبف مـف دفع ضرر محدق تدل الؼرائـ الؿعتبرة طؾك قرب وققطف.
 3/3يؼبؾ الطؾب بآستقثاق لحؼ يخشك زوال دلقؾف طـد الـزاع ولق مـ غقر حضقر الخصؿ أخر،
ومـ ذلؽ :صؾب الؿعايـة إلثبات الحالة أو إثبات شفادة يخشك فقاتفا).
 كشاط :أي مـ الدطاوى أتقة يتقافر يف الؿدطل فقفا شرط الصػة ،وأي مـفا يتقافر فقف شرط الؿصؾحة؟
ولؿاذا؟
 الدطقى إولك :تؼدم مالؽ طؼار يطؾب إلزام أماكة مـطؼة الرياض بؿـحف رخصة بـا ًء طؾك طؼاره.
 الجقاب:

 الدطقى الثاكقة :تؼدم ورثة مقضػ يطؾبقن فقفا إلزام الؿمسسة العامة لؾتؼاطد بصرف الؿستحؼات
التؼاطدية لقالدهؿ.
 الجقاب:
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 الدطقى الثالثة :تؼدم سؽان حل القادي يطؾبقن فقف إلغاء قرار أماكة مـطؼة الرياض بنغالق الشارع
القاقع يف وسط الحل.
 الجقاب:

عَ /49ا املكصٛد بدع ٣ٛاؿطب١؟ ممجالً اها بأَجً.١
ج /دطقى الحسبة:
 oتعريػفا :هل الدطقى الؿتعؾؼة بؿا فقف مصؾحة طامة لؾبؾد والـاس ،وٓ تختص الؿصؾحة فقف بالؿدطل
وحده أو بجؿاطة صغقرة.
 oفنن كاكت الدطقى متعؾؼة بلمر فقف مصؾحة لجؿاطة محدودة فقجقز لفؿ رفع الدطقى استـاد ًا إلك وجقد
الؿصؾحةٓ ،س قؿا إذا كاكت الدطقى ضد جفة إداريةٕ :ن غرض الجفات اإلدارية كػع الـاس وتحؼقؼ
مصالحفؿ ،فقتقسع الؼضاء اإلداري يف كظر الدطاوى الؿتعؾؼة هبا بؿا ٓ يقجد يف غقرها.
 oومـ أمثؾة دطاوى الحسبة:
 الؿطالبة بنزالة ُمـؽر أحدثف شخص.
 كشاط :هؾ يؿؽـؽ ذكر أمثؾة أخرى؟
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عَ /50ت ٢تُطُع دع ٣ٛاؿطب١؟
ج /كصت الؿادة الرابعة مـ كظام الؿرافعات الشرطقة طؾك أكف ٓ( :ترفع أي دطقى حسبة إٓ طـ صريؼ
يقما مـ تاريخ كشقء الحؼ الؿدطك بف).
الؿدطل العام بعد مقافؼة الؿؾؽ ،وٓ تسؿع بعد مضل (ستقـ) ً
 oفقتبقـ مـ الؿادة أكف يشترط لسؿاع دطقى الحسبة ثالثة شروط:
 )1أن يقافؼ طؾقفا الؿؾؽ.
 )2أن يرفعفا الؿدطل العام.
الؿـؽر الذي
 )3أن ٓ يؽقن قد مضك طؾك كشقء الحؼ الؿدطك بف ستقن يقمًا ،ويؼصد بف :تاريخ صدور ُ
ُيراد آحتساب طؾقف.
عَ /51ا املكصٛد بعدّ قب ٍٛايدع٣ٛ؟ ٚعدد باختصاز بعطاً َٔ أضباب٘.
ج /يؼصد بعدم قبقل الدطقى :طدم صالحقة الدطقى لؾخقض يف مقضقطفا :لقجقد خؾؾ فقفا.
 oومـ أسبابف:
 أن تؽقن الدطقى مرفقطة مـ غقر ذي صػة وٓ مصؾحة. أن تؽقن الدطقى مرفقطة طؾك غقر ذي صػة. مضل الؿدد الـظامقة لؾتظؾؿ. -رفع الدطقى قبؾ أواهنا.
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 oومـ آصطالحات الؿؼاربة لعدم قبقل الدطقى :الحؽؿ بصرف الـظر طـ الدطقى :إٓ أكف أطؿ مـ
الحؽؿ بعدم قبقل الدطقىٕ :ن صرف الـظر طـ الدطقى يشؿؾ كؾ إسباب التل تؼتضل طدم
الخقض يف مقضقع الدطقى ،فقشؿؾ ذلؽ طدم آختصاص ،وطدم الؼبقل ،وطدم جقاز كظر الدطقى.
ع /52إذا ناْت ايدع ٣ٛغري َكبٛي ١قطا ،ّ٤ؾُا َٓطٛم اؿهِ اير ٟحيهِ ب٘ ايكاضٞ؟
ج /يختؾػ مـطقق الحؽؿ يف ذلؽ بقـ الؼضاء العام والؼضاء اإلداري والتجاري:
 فػل الؼضاء العامُ :يحؽؿ بـ (صرف الـظر طـ الدطقى). ويف الؼضاء اإلداري والتجاريُ :يحؽؿ بـ (طدم قبقل الدطقى).وهق اصطالح دارج ،وٓ مشاحة يف آصطالحٓ ،سقؿا أن الؼاضل يبقـ يف تسبقبف لؾحؽؿ سبب صرف
الـظر أو طدم الؼبقل ،إٓ أن التصريح بعبارة (طدم قبقل الدطقى) قد يؽقن أولكٕ :ن (صرف الـظر طـ
الدطقى ) مصطؾح طام يدخؾ فقف طدم آختصاص وطدم الؼبقل وطدم جقاز كظر الدطقى ،والدقة يف
إمقر الؼضائقة والؼاكقكقة أولك مـ اإلجؿال.
ع َٔ /53أضباب عدّ قب ٍٛايدعَ :٣ٛط ٞاملدد ايٓظاَ ١ٝيًتظًِ ،ؾُا املكصٛد بريو ،ممج ًال ي٘ بأَجً.١
ج /هـاك مـ الدطاوى ما تـص إكظؿة طؾك اشرتاط التظؾؿ بشلكف يف مدة معقـة ،فنذا رفع الؿدطل الدطقى
بعد مضل تؾؽ الؿدة :فنن الدائرة تحؽؿ بعدم قبقل الدطقى.
 oويؽقن احتساب الؿدة مـ تاريخ طؾؿ الؿدطل بـشقء الحؼ يف رفع الدطقى.
 oاستثـاء :ويستثـك مـ ذلؽ :إذا كان تلخر الؿدطل بسبب طذر صرأ طؾقف:
 كلن يؽقن سجقـًا طـد اكتفاء مدة آطرتاض.
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 أو يؽقن مريضًا مرضًا مـعف مـ الحضقر لؾؿحؽؿة أو التقكقؾ.
 أو يؽقن فاقد ًا لألهؾقة أثـاء مدة آطرتاض ،كالؿجـقن وكحقه.
 أو يؽقن مسافر ًا ولؿ يتؿؽـ مـ الؼدوم لؾبؾد وٓ التقكقؾ.
ويؽقن قبقل العذر مـ طدمف راجعًا إلك تؼدير الدائرة الؼضائقة كاضرة الدطقى.
 oأمثؾة لؾؿدد الـظامقة التل ُيشترط آلتزام بفا يف رفع الدطقى:
كشقء الحؼ

الدطقى

الؿدة الـظامقة

صؾب إلغاء قرار إداري

 62يقمًا

صؾب التعقيض طـ أطؿال جفة إدارية

 12سـقات

مـ تاريخ طؾؿ الؿدطل بلطؿال الجفة اإلدارية

مـازطة يف طؼد مع جفة إدارية

 12سـقات

مـ تاريخ اكتفاء العؼد أو فسخف

مـازطة بقـ مقضػ وجفة إدارية يعؿؾ هبا

 12سـقات

مـازطة بقـ طامؾ والتاجر الذي يعؿؾ طـده

سـة

مـ تاريخ إبالغ الؿدطل بالؼرار ،أو كشره يف
الجريدة الرسؿقة طـد تعذر تبؾقغف.

مـ تاريخ اكتفاء طالقتف القضقػقة بالجفة اإلدارية،
كالػصؾ أو آستؼالة أو التؼاطد.
مـ تاريخ اكتفاء طالقتف القضقػقة بصاحب العؿؾ

ع َٔ /54أضباب عدّ قب ٍٛايدع :٣ٛزؾع ايدع ٣ٛقبٌ أٚاْٗا ،ؾُا املكصٛد بريو ،ممج ًال ي٘ بأَجً.١
ج/لؾحؽؿ بعدم قبقل الدطقى لرفعفا قبؾ أواهنا أسباب ،مـفا:
 )1أن يرفع الؿدطل دطقاه قبؾ استقػاء اإلجراءات الـظامقة التل كصت إكظؿة طؾك وجقب الؼقام هبا قبؾ
رفع الدطقى إلك الجفة الؼضائقة الؿختصة.
 )2أن يرفع الؿدطل دطقاه بالؿطالبة بحؼ أو ديـ قبؾ حؾقلف ،كلن يؽقن ديـًا ممجالً لؿ يحؾ ،أو أن يطالب
بحؼ أو ديـ كصت إكظؿة طؾك ضرورة آكتظار مدة معقـة قبؾ الؿطالبة بف.
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 oفنذا رفع الؿدطل دطقاه قبؾ ذلؽ :فنن الؿحؽؿة تحؽؿ :بعدم قبقل الدطقى :لرفعفا قبؾ أواهنا.
 oمـ أمثؾتفا:
 رفع الؿدطل دطقى لؾؿطالبة بديـ ممجؾ لؿ يحؾ بعد.
 رفع الؿدطل دطقى لؾؿطالبة بنلزام الؿدطك طؾقف بتسؾقؿف طؼار ًا استلجره مـف ،فقتبقـ لؾؿحؽؿة أن مدة
اإلجارة لؿ تبدأ بعده.
 رفع الدطقى أمام الؿحؽؿة التجارية قبؾ إهناء إجراءات الؿصالحة والقساصة(.)30
 رفع الؿدطل دطقى أمام الؿحاكؿ التجارية( )31قبؾ أن ُيشعر الؿدطك طؾقف كتاب ًة بلداء الحؼ الؿدطك بف،
حقث يؾزم أن ُيشعره بذلؽ قبؾ رفع الدطقى بخؿسة طشر يقمًا طؾك إقؾ.
 رفع الؿدطل دطقى أمام الؿحاكؿ اإلدارية لؾؿطالبة بحؼقق وضقػقة لف طـد جفة إدارية ،ولؿ يؼؿ بالتظؾؿ
أو ً
ٓ طـد الجفة اإلدارية.
 رفع الؿدطل دطقى أمام الؿحاكؿ اإلدارية لؾؿطالبة بنلغاء قرار إداري أصدرتف جفة إدارية ،ولؿ يؼؿ
بالتظؾؿ أو ً
ٓ طـد الجفة اإلدارية ،حقث اشرتط كظام الؿرافعات أمام ديقان الؿظالؿ يف مادتف الثامـة يف
دطاوى الحؼقق القضقػقة ودطاوى إلغاء الؼرار اإلداري :أن يتظؾؿ الؿدطل إلك الجفة اإلدارية قبؾ
رفعفا إلك الؿحؽؿة.
 سمال :لؿاذا اش ُت ِرط التظؾؿ إلك الجفة اإلدارية قبؾ رفع الدطقى أمام الؿحؽؿة اإلدارية؟

( )32هذا خاص بدطاوى تجارية محددة ،وقد أحال كظام الؿحاكؿ التجارية إلك الالئحة يف تحديدها (الؿادة .)8
( )31هذا خاص بدطاوى تجارية محددة ،وقد أحال كظام الؿحاكؿ التجارية إلك الالئحة يف تحديدها (الؿادة .)19
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عَ /55ا املكصٛد بايدع ٣ٛايصٛز١ٜ؟ ممجالً اها مبجاٍ.
ج /الدطقى الصقرية :هل ما كان ضاهرها الخصقمة الؼضائقة ،وحؼقؼتفا الحقؾة لؾتقصؾ بنقامة الدطقى
إلك ٍ
أمر غقر مشروع قضا ًء.
 كشاط :هات مثا ً
ٓ مـ طـدك لدطقى صقرية.

وقد أورد ابـ الؼقؿ

قصة لؾؼاضل أبل خازم

(ت ،)292رواها تؾؿقذه مؽرم بـ أحؿد ،فؼال:

(كـت يف مجؾس الؼاضل أبل خازم فتؼدم رجؾ شقخ ومعف غالم َحدَ ٌ
ث ،فادطك الشقخ طؾقف ألػ ديـار ديـًا.
فؼال الؼاضل لؾغالم :ما تؼقل؟
قال الغالم :كعؿ.
فؼال الؼاضل لؾرجؾ :ما تشاء؟
قال الرجؾ :حبسف.
قال الؼاضل.ٓ :
فؼال الرجؾ :إن رأى الؼاضل أن يحبسف ففق أرجك لحصقل مالل.
فتػرس أبق خازم فقفؿا ساطة .ثؿ قال :تالزما حتك أكظر يف أمركؿا يف مجؾس آخر.
فؼال لف أحد صالبف الحاضريـ :لؿ أخرت حبسف؟
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فؼال :ويحؽ ،إين أطرف يف أكثر إحقال يف وجقه الخصقم وجف الؿحؼ مـ الؿبطؾ ،وقد صارت لل بذلؽ
تخطئ ،وقد وقع لل أن سؿاحة هذا الغالم باإلقرار طقـ كذبف ،ولعؾف يـؽشػ لل مـ أمرهؿا ما
دربة ٓ تؽاد
ُ
أكقن معف طؾك بصقرة ،أما رأيت قؾة تغاضبفؿا يف الؿـاكرة ،وقؾة اختالففؿا ،وسؽقن صباطفؿا مع طظؿ
طجال ،مـشرح الصدر طؾك هذا
ً
الؿال؟ وما جرت طادة إحداث بػرط التقرع حتك ُي ِؼ َّر مثؾ هذا صق ًطا
الؿال.
قال الراوي :فبقـؿا كحـ كذلؽ كتحدث إذ أتك أذن يستلذن طؾك الؼاضل لبعض التجار ،فلذن لف ،فؾؿا
دخؾ قال :أصؾح اهلل الؼاضل ،إين بؾقت بقلد لل حدث يتؾػ كؾ مال يظػر بف مـ مالل يف الؼقان [الؿغـقات]
طـد فالن .فنذا مـعتف احتال بحقؾ تضطرين إلك التزام الغرم طـف .وقد كصب الققم صاحب الؼقان يطالب
بللػ ديـار ديـًا ا
لقؼر لف فقحبسف ،وأقع مع أمف فقؿا يـؽد طقشـا إلك أن
حآ ،وبؾغـل أكف تؼدم إلك الؼاضل َّ
أقضل طـف ،فؾؿا سؿعت بذلؽ بادرت إلك الؼاضل ٕشرح لف أمره.
فتبسؿ الؼاضل ،وقال لل :كقػ رأيت؟
فؼؾت :هذا مـ فضؾ اهلل طؾك الؼاضل.
فلقرا ،فلخذ الرجؾ ابـف
طؾل بالغالم والشقخ .فلرهب أبق خازم الشقخ ،ووطظ الغالمَّ .
فؼال الؼاضلَّ :
واكصرفا)(.)32
 كشاط:
 ما هدف الرجؾ الؿدطل والغالم الؿدطك طؾقف مـ هذه الدطقى؟ج/
( )32الطرق الحؽؿقة ( ،)71/1وقد استػدت هذه الؼصة ابتدا ًء مـ الؽاشػ لؾشقخ ابـ خـقـ ،ثؿ كؼؾتفا بطقلفا مـ الطرق الحؽؿقة.
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 تسؿك هذه الدطقى بالدطقى الصقرية ،فؾؿ سؿقت بذلؽ؟ج/

 اختؾ يف هذه الدطقى شرط مـ شروط قبقل الدطقى السابؼة ،بقـف.ج/

عَ /56ا املكصٛد بايدع ٣ٛايهٝد١ٜ؟ ٚنٝـ ٜه ٕٛإثباتٗا؟ َبٓٝاً بعض األسٛاٍ اييت ميهٔ ؾٗٝا إثبات نٝد١ٜ
ايدع.٣ٛ
ج /الدطقى الؽقدية :هل دطقى يؼقؿفا الؿدطل مـ غقر حؼ ،فقطالب فقفا بلمر ٓ حؼ لف فقف ،وقصده هبا
مضارة الؿدطك طؾقف بنقامة الدطاوى وإحضاره إلك الؿحاكؿ(.)33
 oيصعب إثبات كقن الدطقى كقديةٕ :ن قصد الؽقد مـ أمقر الؼؾقب ،وٓ يؿؽـ الؽشػ طؿا يف
مؽـقكات الؼؾقب ،ولذلؽ فال يؿؽـ إثبات كقدية الدطقى إٓ يف أحقال قؾقؾة ،مـفا:
 أن يرفع الؿدطل دطقى سبؼ الػصؾ فقفا قضا ًء.ؼر الؿدطل بلن قصده الؽقد بالؿدطك طؾقف واإلضرار بف.
 أن ُي َّ -أن تتضافر إدلة والؼرائـ طؾك قصد الؽقدية ،وإثبات هذا راجع إلك كظر الؼاضل.

( )33كصت الؼرارات والؿبادئ الصادرة مـ الؿحؽؿة العؾقا طؾك( :أن الدطقى الؽقدية مضادة ومعاكسة لؾدطقى الصقرية ،وٓ
تجتؿع الصػتان يف دطقى واحدة).
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عَ /57ا اؿهِ اير ٟتصدز ٙاحملهُ ١إذا تبٓٝت إٔ ايدع ٣ٛصٛز ١ٜأ ٚنٝد١ٜ؟
ج /جاء يف الؿادة الثالثة مـ كظام الؿرافعات الشرطقة( :إن ضفر لؾؿحؽؿة أن الدطقى صقرية أو كقدية
وجب طؾقفا رفضفا ،ولفا الحؽؿ طؾك مـ يثبت طؾقف ذلؽ بتعزير).
وجاء يف الالئحة التـػقذية لؾؿادة كػسفا 4/3( :لؾدائرة تعزير كؾ مـ ثبت تقاصمه يف الدطقى الصقرية أو
الؽقدية ،كالشاهد والخبقر وكحقهؿا.
 5/3لؾؿتضرر يف الدطاوى الصقرية أو الدطاوى الؽقدية الؿطالبة بالتعقيض طؿا لحؼف مـ ضرر بطؾب
طارض ،أو بدطقى مستؼؾة لدى الدائرة كػسفا ،ويخضع الحؽؿ لطرق آطتراض).
 فائدة :كصت الؼرارات والؿبادئ الصادرة مـ الؿحؽؿة العؾقا طؾك( :أن طجز الؿدطل طـ إثبات دطقاه
ٓ يؾزم مـف كذب الؿدطل أو كقدية الدطقى ،ولقس مجرد العجز طـ إثبات الدطقى مقجبًا لؾتعزير ،ما
لؿ تثبت الؽقدية فقفا).
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تطبٝكات عً ٢ايدزع اـاَظ
ع /تأٌَ ايدع ٣ٛاآلت ،١ٝثِ اضتٓتر عٛٝب صٝاغ ١اؿهِ اييت دعًت ايتٓؿٝر غري ممهَٔ ،بدٜاً األضباب اييت
دعًت قاض ٞاملٛضٛع ٜكع يف ٖر ٙايعٛٝب.
تخاصؿ اثـان أمام الؼاضل:
 فؼال الؿدطل :مـذ خؿس سـقات اشرتيت مـ خصؿل العؼار القاقع يف مديـة الرياض ،ولؿ يػرغ لل العؼار،أصؾب إفراغ العؼار باسؿل.
 فسلل الؼاضل الؿدطك طؾقف طـ جقابف فؼال :كعؿ لؼد بعتف العؼار ،لؽـف لؿ يسؾؿ لل الثؿـ ،وٓ يؿؽــل أن أفرغلف العؼار إٓ بعد تسؾقؿ الثؿـ ،أصؾب إلزامف بتسؾقؿ الثؿـ.
 فسلل الؼاضل الؿدطل :هؾ سؾؿت الثؿـ ،فلجاب :لؿ أسؾؿ الثؿـ حتك الققم ،وأكا مستعد لتسؾقؿف. فحؽؿ الؼاضل :بثبقت اكتؼال مؾؽقة العؼار لؾؿدطل ،وإلزام الؿدطك طؾقف بتسؾقؿ الثؿـ.تسؾؿ الخصؿان صؽ الحؽؿ بعد اكتسابف الؼطعقة ،ثؿ تؼدما إلك محؽؿة التـػقذ ،فؼرر قاضل التـػقذ أن الحؽؿ هبذه
الصقغة ٓ يؿؽـ تـػقذه لدى محؽؿة التـػقذ.
ج ٓ /يؿؽـ تـػقذ الحؽؿ هبذه الصقغة لتضؿـف العققب أتقة:
)1
. )2
. )3
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وكان سبب وققع الؼاضل يف هذه الصقاغة الؿعقبة:

ع /بني أٚد٘ ايكصٛز يف ؼسٜس ايدعا ٣ٚاآلت:١ٝ
 تؼدم الؿدطل بصحقػة دطقى ضؿـفا أيت( :أفقد فضقؾتؽؿ بلين بعت لؾؿدطك طؾقف مزرطتل القاقعة يف محافظةالدرطقة بؿبؾغ قدره مؾققن ريـال ،وقد أفرغتفا لؾؿدطك طؾقف ،إٓ أكف امتـع طـ سداد الثؿـ حتك هذا الققم،
أصؾب إلزامف بسداد الثؿـ).
 تؼدم الؿدطل بصحقػة دطقى ضؿـفا أيت( :يف يقم آثـقـ 1442/6/6هـ تقيف والدي يف حادث مروري،وقد اتػؼت مع جؿقع القرثة طؾك قسؿة الرتكة بالرتاضل ،أصؾب مـ فضقؾتؽؿ قسؿة الرتكة).
ج /أوجف الؼصقر يف تحرير الدطقى إولك:
أ)
ب)
ج)
د)
 أوجف الؼصقر يف تحرير الدطقى الثاكقة:أ)
ب)
ج)
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ع /اضتٓتر ضبب اؿهِ بعدّ قب ٍٛايدع ٣ٛيف ايدعا ٣ٚاآلت:١ٝ
 رفع مجؿقطة مـ الؿدطقـ دطقى إلك الؿحؽؿة اإلدارية يف الرياض يدطقن فقفا مؾؽقتفؿ لألرض محؾ
الدطقى ،وأن الؿدطك طؾقفا –وزارة الؿقاه والؽفرباء -قد وضعت يدها طؾك إرض دون ققامفا بـزع مؾؽقة
العؼار ،وصؾبقا إلزام الؿدطك طؾقفا بـزع مؾؽقة العؼار وتسؾقؿفؿ الثؿـ.
 ويف الجؾسة إولك سللتفؿ الدائرة طؿا يثبت تؿؾؽفؿ لؾعؼار ،فؼدمقا صؽ الؿؾؽقة. وبعرض ذلؽ طؾك الؿدطك طؾقفا أجابت بلن العؼار أن لقس يف مؾؽ الؿدطقـ ،بؾ باطف الؿدطقن طؾك مالؽآخر.
 فسللت الدائرة الؿدطقـ طـ ذلؽ فلقروا بذلؽ. فحؽؿت الدائرة بعدم قبقل الدطقى. الجقاب :حؽؿت الدائرة بعدم قبقل الدطقى :لـ
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ايدزع ايطادع :تبًٝؼ اـصٚ ّٛإعالِْٗ
ع /58نٝـ ٜتِ تبًٝؼ اـص ّٛمبٛاعٝد اؾًطات؟
ج /يؿؽـ تؾخقص إجراءات التبؾقغ بأيت:
أ) بعد ققد الدطقى ،يحدد الؿقضػ الذي ق ّقدها مقطد الجؾسة إولك ،ثؿ يرسؾ الؿقطد وكسخة مـ
الـؿحضريـ.
الدطقى إلك ُ
ب) يتقلك الؿحضر تبؾقغ الخصقم ،ويؽقن التبؾقغ يف الققت أيت بلحد الطرق أتقة:
 /1إذا كان رقؿ هقية الؿدطك طؾقف وتاريخ مقالده مسجالً يف مؾػ الؼضقة أو مرفؼًا هبا فقبؾغ الخصؿ
برسالة جقال طـ صريؼ كظام أبشر ،ويعد وصقل رسالة بالؿقطد إلك جقال الؿدطك طؾقف الؿسجؾ يف
كظام أبشر كافقًا يف تبؾقغف(.)34
 / 2إذا كان رقؿ هقية الؿدطك طؾقف غقر مسجؾ يف الؼضقة وٓ معؾقمًا لؾؿدطل ف ُقبؾغ بلي مـ القسائؾ
أتقة:
أ .القسائؾ آلؽرتوكقة :كالربيد آلؽرتوين( ،)35أو حساباتف الؿسجؾة يف أي مـ إكظؿة الحؽقمقة.

( )34استعؿال القسائؾ آلؽرتوكقة يف التبؾقغ مبـل طؾك إمر الؿؾؽل رقؿ ( )14388يف 1439/3/25هـ الؿتضؿـ ما كصف-1( :
يجقز استعؿال القسائؾ آلؽرتوكقة التالقة يف التبؾقغات الؼضائقة :الرسائؾ الـصقة الؿرسؾة طرب الفاتػ الؿحؿقل الؿق َّثؼ ،الربيد
آلؽرتوين ،التبؾقغ طـ صريؼ إحدى الحسابات الؿسجؾة يف أي مـ إكظؿة ألقة الحؽقمقة .ولؾؿجؾس إطؾك ومجؾس الؼضاء
اإلداري –طـد آقتضاء -وضع ما يراه مـ ضقابط لؾتبؾقغ بتؾؽ القسائؾ -2 .يرتتب طؾك التبؾقغ بالقسائؾ الؿـصقص طؾقفا يف الػؼرة
( )1أطاله ما يرتتب طؾك التبؾقغ بالطرق الؿؼررة يف إكظؿة الؼضائقة ،و ُيعدّ التبؾقغ بتؾؽ القسائؾ تبؾقغًا لؾشخص الؿرسؾ إلقف .)...
( )35صدر قرار الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء رقؿ ( )39/6/219بتاريخ 1439/4/21هـ بلن التبؾقغ الؿرسؾ طرب الربيد آلؽرتوين ُيعد
مـتجًا ٔثاره إذا كان مجال الربيد طائد ًا لؾخصؿ الؿب َّؾغ ،أو كان مدوكًا يف طؼد بقـ صريف الدطقى ،أو يف الؿققع آلؽرتوين الخاص بف،
أو مقثؼًا لدى جفة حؽقمقة ،وهق ما تدل طؾقف الؿادة ( )72مـ كظام الؿرافعات الشرطقة.
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ب .القسائؾ الؿباشرة :كنرسال التبؾقغ إلك طـقاكف القصـل (بريده الؿسجؾ لدى الربيد السعقدي).
ج .التبؾقغ الؿباشر بقاسطة الؿحضريـ يف الؿحؽؿة ،حقث يخرج الؿحضر إلك مؼر سؽـ الخصؿ أو
مؼر طؿؾف ،ويسؾؿف خطاب التبؾقغ ،ثؿ يققعف طؾك محضر بتسؾؿف التبؾقغ بؿقطد الجؾسة ،وتستعقـ
بعض الؿحاكؿ يف ذلؽ بالؼطاع الخاص بد ً
ٓ طـ الؿحضريـ(.)36
 /3إذا تعذر معرفة أي طـقان لؾؿدطك طؾقف فقرسؾ صؾب التبؾقغ إلك إمارة الؿـطؼة لتبؾقغ الؿدطك طؾقف،
وتتقلك اإلمارة إجراءات التبؾقغ ،ثؿ ترسؾ لؾؿحؽؿة خطابًا بتبؾقغ الؿدطك طؾقف أو بتعذر تبؾقغف.
 /4يؽقن تبؾقغ الؿمسسات والشركات برسالة جقال إلك صاحب الؿمسسة أو مدير الشركة ،أو برسالة
إلك بريدها الرسؿل الؿسجؾ لدى وزارة التجارة ،أو إلك بريدها آلؽرتوين الؿقثؼ لدى وزارة التجارة
الؿدون يف طؼد بقـ صريف الدطقى ،أو الؿسجؾ يف مققع الشركة آلؽرتوين.
أو لدى وزارة العدل أو
َّ
 /5يؽقن تبؾقغ الجفات الحؽقمقة بخطاب يرسؾ إلك الربيد الرسؿل لؾجفة.
ج) يتقلك الخصقم أو وكالؤهؿ متابعة إجراءات التبؾقغ وتؼديؿ أوراقفا لؾؿحضريـ لتبؾقغفا (م11
مرافعات).
د) إذا تطؾب إمر تبؾقغ الخصقم مرة أخرى أثـاء الدطقى :فنن الؼاضل يلمر بتبؾقغف بالطرق الؿبقـة يف
الػؼرة (ب).
ه) إذا كان التبؾقغ بخطاب يسؾؿ إلك الؿدطك طؾقف يف مؽان إقامتف فال يجقز إجراء التبؾقغ قبؾ شروق
الشؿس وٓ بعد غروهبا ،وٓ يف أيام ال ُع َطؾ الرسؿقة ،إٓ يف حآت الضرورة الؼصقى وبنذن كتابل مـ
( )36كصت الؿادة (/ 11ب) مـ كظام الؿرافعات الشرطقة طؾك أكف يجقز آستعاكة بالؼطاع الخاص يف تحضقر الخصقم ،وقد أبرم
وزارة العدل طؼد ًا مع إحدى الشركات لتؼقم بلطؿال التقصقؾ ،ويؽقن لؾشركة مؽتب يف الؿحؽؿة تستؼبؾ فقف خطابات التبؾقغ ويرفؼ
بف مققع الؿطؾقب تبؾقغف ،وتطبؼ طؾك مقضػل الؼطاع الخاص الؼقاطد واإلجراءات الؿـظؿة ٕطؿال الؿحضريـ.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()78

الؼاضل (م 12مرافعات) ،وتؼققد الـظام ذلؽ بالتبؾقغ يف مؽان اإلقامة يػقد أن التبؾقغ لق كان برسالة
جقال أو يف مؼر طؿؾف فقجقز أن يؽقن يف أي وقت (م 1/72مـ ٓئحة الؿرافعات).،
ع ٌٖ /59جيٛش إٔ ٜتٛىل املدع ٞتبًٝؼ اـص ّٛمبٛعد اؾًط١؟
ج /كعؿ ،يجقز أن يتقلك الؿدطل تبؾقغ إفراد أو الؿمسسات أو الشركات ،حقث تسؾؿف الؿحؽؿة خطاب
التبؾقغ مع كسخة مـ الدطقى ،لقسؾؿفؿا إلك الؿدطك طؾقف ،ثؿ يعقد صقرة مـ خطاب الؿحؽؿة بعد تقققعف
مـ الؿدطك طؾقف بؿا يػقد تبؾغف بالؿقطد ،ويحؼ لؾؿدطل أن يرفض الؼقام بالتبؾقغ ،وأن يؽقن تبؾقغ خصؿف
طـ صريؼ الؿحؽؿة بقاحدة مـ صرق التبؾقغ السابؼة.
ع /60إىل َٔ ٜسضٌ ايتبًٝؼ مبٛعد اؾًط١؟
ج /يختؾػ الؿرسؾ إلقف التبؾقغ بؿقطد الجؾسة بحسب كقع الخصؿ ،ويؿؽـ بقان ذلؽ بأتل:
كقع الخصؿ

يرسؾ التبؾقغ إلك

إفراد

الشخص كػسف ،أو وكقؾف يف الدطقى

إجفزة الحؽقمقة

رئقس الجفاز أو مـ يـقب طـف .مثؾ :وزير القزارة ،رئقس الفقئة.

الشركات

مدير الشركة ،أو وكقؾ الشركة يف الدطقى.

الؿمسسة

مالؽ الؿمسسة أو مديرها ،أو وكقؾفؿ يف الدطقى.

الجؿعقات

مدير الجؿعقة ،أو وكقؾفا يف الدطقى.

رجال الؼقات العسؽرية

الؿرجع الؿباشر (طؿؾف)

الشركة أو الؿمسسة إجـبقة
التل لفا فرع أو وكقؾ يف الؿؿؾؽة

مدير الػرع أو القكالة ،أو مـ يـقب طـف.

الؿؼقؿ خارج الؿؿؾؽة

وزارة الخارجقة

الؿحجقر طؾقفؿ والؼاصرون

أولقاء الؿحجقر طؾقفؿ ،أولقاء الؼاصريـ.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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الؿسجقكقن والؿقققفقن

مدير السجـ ،أو مدير التقققػ ،أو مـ يؼقم مؼامفؿ.

مـ ٓ ُيعؾؿ مؽان إقامتف

وزارة الداخؾقة أو إمارة الؿـطؼة

ع /61إذا نإ املدع ٢عً ٘ٝؾسداً ؾإىل َٔ ُٜطًِ ايتبًٝؼ مبٛعد اؾًط١؟ ؾصٌ ايك ٍٛيف ذيو.
ج /إذا كان الؿدطك طؾقف فرد ًا فقؽقن إرسال التبؾقغ وتسؾقؿف طؾك الـحق أيت:
 يرسؾ التبؾقغ ويسؾؿ إلك شخص مـ ُو ِّجف إلقف (الؿدطل أو الؿدطك طؾقف) ،يف مؽان إقامتف أو مؽانطؿؾف.
 إذا لؿ يسؾؿ إلك شخص مـ ُو ِّجف إلقف فقجقز تسؾقؿف إلك وكقؾف ،أو مـ يعؿؾ يف خدمتف ،أو أحدالساكـقـ معف مـ أهؾف وأقاربف وأصفاره.
 إذا لؿ يؿؽـ تسؾقؿ التبؾقغ إلك الؿدطك طؾقف وامتـع الساكـقن معف مـ تسؾؿ التبؾقغ فقدون الؿ ِحضر
ِّ
ُ
حضر التبؾقغ ،ويسؾؿ التبؾقغ إلك طؿدة الحل أو مركز الشرصة أو إمارة الؿـطؼة أو رئقس
ذلؽ يف َم َ
الؿركز ،وطؾقفؿ أن يساطدوا الؿ ِ
حضر طؾك أداء مفؿتف.
ُ
 ي ِرسؾ الؿ ِ
حض ر إلك الؼاضل خطاب التبؾقغ مققعًا مـ الخصؿ أو وكقؾف أو أحد الساكـقـ معف ،وذلؽ
ُ
ُ
قبؾ مقطد الجؾسة.
عَ /62تٜ ٢ه ٕٛايتبًٝؼ ْظاَٝاً؟
ج /يؽقن التبؾقغ كظامقًا –أي :أن الخصؿ قد جرى تبؾقغف بالدطقى تبؾقغًا كظامقًا -إذا ُس ِّؾؿ التبؾقغ إلقف
شخصقًا ،أو إلك وكقؾف يف الدطقى ،ولق تؿ التسؾقؿ يف غقر مؽان إقامتف أو مؽان طؿؾف (م 16مرافعات)
كؿا يغـل طـ التبؾقغ لق حضر الخصؿ إلك الجؾسة يف مقطدها ،أو حضر إلك الدائرة الؼضائقة مـ تؾؼاء كػسف
وتسؾؿ مقطد الجؾسة ،أو َقدَّ م لؾدائرة جقابًا طؾك الدطقى ،ولق لؿ يصؾف تبؾقغ رسؿل بؿقطد الجؾسة.
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 سمال :ما الثؿرة مـ تبؾقغ الساكـقـ مع الخصؿ إذا كان التبؾقغ ٓ يعد كظامقًا إٓ بتبؾقغ الخصؿ أو وكقؾف؟
ج /لذلؽ فقائد:
/1
/2
/3
عَ /63ا اآلثاز املرتتب ١عً ٢تبًٝؼ اـص ّٛبايدع٣ٛ؟
ج /يرتتب طؾك تبؾقغ الخصقم بالدطقى تبؾقغًا كظامقًا :مقاصؾة السقر يف الدطقى حضقريًا ،ويف حال
غقاب أحد الخصؿقـ بعد ذلؽ فال يؾزم الؼاضل إطادة تبؾقغفؿ بؿقاطقد الجؾسات ،ولق حؽؿ الؼاضل يف
الدطقى فال يؾزمف إبالغ الغائب بالحؽؿ ،بؾ يؾزمفؿ الحضقر لؾؿحؽؿة والسمال طـ مقاطقد الجؾسات.
 استثـاء :يستثـك مؿا سبؼ :الدطاوى الؿرفقطة أمام الؿحاكؿ اإلدارية ضد الجفات الحؽقمقة ،فنكف إذا لؿ
يحضر مؿثؾ الؿدطك طؾقفا يف الجؾسة إولك فعؾك الؿحؽؿة تلجقؾ كظر الدطقى إلك جؾسة تالقة مع
إبالغ الؿدطك طؾقفا بالجؾسة الثاكقة ،فنن لؿ يحضر مـ يؿثؾفا فؾؾؿحؽؿة أن تسقر يف الدطقى وتحؽؿ
فقفا ،ويعد الحؽؿ حضقريًا.
عَ /64تًٜ ٢صّ ايكاض ٞإعاد ٠تبًٝؼ اـص ّٛمبٛعد ايدع٣ٛ؟
ج /إذا تبؾغ أي مـ الخصؿقـ بؿقطد الدطقى فال يؾزم تبؾقغف مرة أخرى ،ويسقر الؼاضل يف الؼضقة ويحدد
مقاطقد الجؾسات دون الحاجة إلك إطادة التبؾقغ ،ويستثـك مـ ذلؽ أحقال يؾزم فقفا إطادة التبؾقغ ،مـفا:

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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 /1وقػ الدطقى :وذلؽ إذا أوقػ الؼاضل السقر يف الدطقى ،ثؿ أراد بعد ذلؽ مقاصؾة سقرها ،فقؾزمف
إطادة تبؾقغ الخصقم.
 /2شطب الدطقى :إذا شطب الؼاضل الدطقى بسبب غقاب الؿدطل طـ الجؾسة ،ثؿ صؾب الؿدطل بعد
ذلؽ مقاصؾة سقرها ،فقؾزم الؼاضل إطادة تبؾقغ الخصقم.
 /3اكؼطاع الدطقى :إذا اكؼطعت الدطقى بسبب وفاة أحد الخصؿقـ ،ثؿ صؾب الؿدطل أو ورثتف مقاصؾة
السقر يف الدطقى ،فقؾزم الؼاضل إطادة تبؾقغ الخصقم.
عَ /65ا املكصٛد باـص ١َٛاؿطٛزٚ ١ٜاـص ١َٛايػٝاب١ٝ؟
ج /الخصقمة الحضقرية :هل الخصقمة الحاصؾة أمام الؼاضل بحضقر الخصؿقـ أو تبؾقغفؿ تبؾقغًا
كظامقًا.
والخصقمة الغقابقة :هل الخصقمة الحاصؾة مع غقاب الؿدطك طؾقف وتعذر تبؾقغف لشخصف تبؾقغًا كظامقًا.
عَ /66ت ٢ته ٕٛاـص ١َٛسطٛز١ٜ؟
ج /تعد الخصقمة حضقرية يف حال مـ إحقال أتقة:
 .1إذا تبؾغ الخصؿ بالجؾسة ،أو تبؾغ هبا وكقؾف الذي وكؾف يف الدطقى كػسفا.
 .2إذا أودع الخصؿ لدى الؿحؽؿة مذكرة بدفاطف طـ الدطقى.
 .3إذا حضر الخصؿ جؾسة مـ جؾسات الؿحاكؿة ،و ُأبؾِغ بؿقطد الجؾسة الؼادمة.
 .4إذا حضر الخصؿ جؾسة الـطؼ بالحؽؿ.
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ع /67إذا عٓٝت احملهَُٛ ١عد دًط ١يًدصُني ،ثِ سطسا قبٌ ايٛقت أ ٚاي ّٛٝاحملدد اهُاٚ ،طًبا ايٓظس يف
خصَٛتُٗا ،ؾٌٗ يًُشهُ ١إٔ تعكد اؾًط ١يف غري َٛعدٖا احملدد؟
ج /إذا طقـت الؿحؽؿة جؾسة لشخصقـ متداطققـ ،ثؿ حضرا يف غقر الققت الؿعقـ وصؾبا الـظر يف
خصقمتفؿا ،فعؾقفا أن تجقب هذا الطؾب إن أمؽـ (م 48مرافعات).
ومؼتضك ذلؽ :أكف إذا لؿ يتسع الققت لـظر دطقاهؿا ،فؾؾؿحؽؿة أن تؾزمفؿا بالحضقر يف الؿقطد الؿحدد
سؾػًا.
عَ /68ا ايتك ِٜٛاملعترب يف سطاب املدد ٚاملٛاعٝد؟ َٚت ٢تهْٗ ٕٛا ١ٜايّٛٝ؟
ج /تحسب الؿدد والؿقاطقد الؿـصقص طؾقفا يف كظام الؿرافعات الشرطقة حسب تؼقيؿ أم الؼرى ،وتؽقن
هناية كؾ يقم بغروب شؿسف ،أي أن ما يحصؾ مـ إجراءات بعد غروب الشؿس يؽقن مؾحؼًا بالققم التالل.
عَ /69ا ايًػ ١ايسمس ١ٝيًُشانِ يف املًُه١؟
ج /الؾغة العربقة هل الؾغة الرسؿقة لؾؿحاكؿ.
 تسؿع الدائرة الؼضائقة أققال الخصقم والشفقد وكحقهؿ مـ غقر الـاصؼقـ بالؾغة العربقة طـ صريؼ
مرتجؿ(.)37
 إذا قدم أحد الخصؿقـ أوراقًا بؾغة أجـبقة ،فقؾزمف أن يؼدم معفا ترجؿة معتؿدة مـ مؽتب مرخص لف
بالرتجؿة (م 23مرافعات).

( )37كص كظام الؿرافعات الشرطقة يف الؿادة ( )5/128طؾك أن( :يشؽؾ يف الؿحاكؿ –بحسب الحاجة -قسؿ يسؿك (قسؿ الخرباء)
يضؿ أطضاء هقئة الـظر والؿفـدسقـ والؿساحقـ والؿترجؿقـ وكحقهؿ تحت إشراف رئقس الؿحؽؿة) ،كؿا كصت الؿبادئ
والؼرارات الصادرة مـ الؿحؽؿة العؾقا طؾك أكف إذا كان الخصؿ غقر العربل ُيجقد العربقة فال حاجة إلحضار مرتجؿقـ.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايطادع

ع َٔ /ايرٜ ٟسضٌ إي ٘ٝايتبًٝؼ يف ايدعا ٣ٚاآلت:١ٝ
الدطقى

مـ يرسؾ إلقف التبؾقغ

دطقى مرفقطة ضد جؿعقة البر
دطقى مرفقطة ضد إدارة التعؾقؿ بالؿـطؼة الشرققة
دطقى مالقة ضد صػؾ صغقر لؿ يتجاوز الثامـة مـ طؿره
دطقى ضد سجقـ يف سجـ الؿؾز
دطقى مرفقطة ضد شركة الخطقط السعقدية
دطقى مرفقطة ضد وزارة الـؼؾ
دطقى مرفقطة ضد مدطك طؾقف مؼقؿ إقامة دائؿة يف مصر
دطقى ضد شخص ٓ تُعؾؿ مؽان إقامتف
دطقى مرفقطة ضد ممسسة البقت الدائؿ التجارية
دطقى مرفقطة ضد شخص يعؿؾ جـديًا يف وزارة الحرس القصـل

ع /عًٌ :مل تعد اـص ١َٛيف ٖر ٙاؿاٍ غٝاب١ٝ؟
الدطقى
إذا ُس ِّؾؿ التبؾقغ إلك والد الؿدطك طؾقف
إذا ُس ِّؾؿ التبؾقغ إلك وكقؾ الؿدطك طؾقف ،ثؿ تبقـ أن وكالتف مـتفقة الؿدة
إذا أرسؾ التبؾقغ إلك الؿدطك طؾقف برسالة جقال ثؿ تبقـ أكف سجقـ
إذا أرسؾ التبؾقغ إلك الؿدطك طؾقف برسالة جقال ثؿ تبقـ أكف مؼقؿ خارج الؿؿؾؽة
إذا أرسؾ التبؾقغ إلك الؿدطك طؾقف برسالة جقال ثؿ تبقـ أكف محجقر طؾقف لؼصقر طؼؾف
إذا حضر الؿدطك طؾقف إلك الؿحؽؿة قبؾ تبؾقغف بالدطقى

التعؾقؾ
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ايدزع ايطابع :سطٛز اـصّٛ
عًٜ َٔ /70صّ سطٛز ٙؾًطات ْظس ايدع٣ٛ؟
ج /يؾزم أن يحضر لجؾسات كظر الدطقى كؾ مـ:
ٍ
قاض فرد ،-أو الؼضاة –إن كاكت الدائرة مؽقكة مـ طدة قضاة.-
 /1الؼاضل –إن كاكت الدائرة مؽقكة مـ
 /2كاتب ضبط يدون ما يحصؾ يف الجؾسة ،ويجقز أن ُتعؼد الجؾسة دون حضقره ،ويتقلك الؼاضل ضبط
ما يحصؾ يف الجؾسة.
/3الخصقم ،أو مـ يؿثؾفؿ مـ القكالء وكحقهؿ.
عَ /71جٌ يبعض َٔ ميجٌ اـص ّٛيف دًطات ايدع.٣ٛ
ج /مـ أمثؾة مؿثؾل الخصقم:
الؿؿ ِّثؾ

الؿؿ َّثؾ طـف

القكقؾ

الؿقكِّؾ

كاضر الققػ

الققػ

ولل الؼاصر

الؼاصر

مدير الشركة/مدير الجؿعقة

الشركة/الجؿعقة

مدير الجفة اإلدارية أو رئقسفا

الجفة اإلدارية

ويجقز لفمٓء أن يقكؾقا غقرهؿ يف حضقر الجؾسة كقاب ًة طـفؿ –إذا كان لفؿ صالحقة تقكقؾ الغقر.-
عَ /72ا ايػسٚط ايالشَ ١ؾ ُٔٝحيطس ٚنٝالً عٔ غريٙ؟
ج /يؾزم مـ يحضر وكقالً طـ غقره أمقر ،مـفا:
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 أن تؽقن وكالتف سارية كظامًا ،فال تؽقن مـتفقة وٓ مػسقخة ،وأن تتضؿـ تقكقؾف يف الؿرافعة والؿدافعةوكحقها ،وطؾقف أن يقدع صقرة مـ وكالتف لدى الؿحؽؿة.
دون ذلؽ يف محضر
ويجقز أن يحضر إصقؾ لؾجؾسة ويؼرر أمام الؿحؽؿة تقكقؾف لؾقكقؾ ،و ُي َّ
الجؾسة ،ويققعف الؿقكؾ (م 5٢مرافعات).
 أن يؽقن القكقؾ مؿـ لف حؼ التقكؾ كظامًا يف هذه الؼضقة.ع َٔ /73اير ٜٔال حيل اهِ ايتٛنٌ ْظاَاً؟
ج /هـاك أشخاص ٓ يحؼ لفؿ التقكؾ كظامًا يف الؿرافعة أمام الؼضاء ،مـفؿ:
 /1الؿؿـقع مطؾؼًا مـ التقكؾ يف أي دطقى ،وهؿ الذيـ كصت طؾقف الؿادة  54مـ كظام الؿرافعات
الشرطقة ،وكصفا ٓ ( :يجقز لؾؼاضل وٓ لعضق هقئة التحؼقؼ وآدطاء العام وٓ ٕحد مـ العامؾقـ يف
الؿحاكؿ أن يؽقن وكقال طـ الخصقم يف الدطقى ولق كاكت مؼامة أمام محؽؿة غقر الؿحؽؿة التابع لفا،
ولؽـ يجقز لفؿ ذلؽ طـ أزواجفؿ وأصقلفؿ وفروطفؿ ومـ كان تحت وٓيتفؿ شرطًا).
/2القكالء مـ غقر الؿحامقـ ،فال يحؼ لفؿ التقكؾ يف الرتافع يف أكثر مـ ثالث قضايا حتك تـتفل أو يسؼط
تقكؾف يف الدطقى ،ويستثـك مـ ذلؽ :قضايا القكقؾ الشخصقة ،والؼضايا التل ُيقكَّؾ فقفا طـ زوجف وأقاربف
حتك الدرجة الرابعة (م 18كظام الؿحاماة).
عَ /74ا اإلدسا ٤املتبع إذا مل ٜكدّ ايٛنٚ ٌٝنايت٘ يف أ ٍٚدًط ١حيطسٖا؟
ج /إذا لؿ يؼدم القكقؾ وكالتف يف أول جؾسة يحضرها فؾف حآن:
 /1أن يؽقن وكقالً طـ الؿدطل :فقعد الؿدطل حقـفا يف حؽؿ الغائب.
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َ
القكقؾ إلحضار وكالتف يف الجؾسة أتقة ،ويدون ذلؽ
 /2أن يؽقن وكقالً طـ الؿدطك طؾقف :فقؿفؾ الؼاضل
يف ضبط الدطقى ،فنذا تخؾػ القكقؾ طـ الحضقر أو لؿ يحضر القكالة فقعد الؿدطك طؾقف يف حؽؿ الغائب.
ع /75إذا قسز ايٛن ٌٝأَساً أ ٚأقس بػ ٤ٞيف اؾًط ،١ؾٌٗ يًُٛنٌ إْهاز ذيو أ ٚايسدٛع عٓ٘؟
ج /لذلؽ حآن:
 الحال إولك :أن يؼرر القكقؾ أمر ًا بحضقر الؿقكِّؾ ،فقؽقن ذلؽ بؿثابة ما يؼرره الؿقكِّؾ كػسف ،إٓ إذاكػاه الؿقكِّؾ يف الجؾسة كػسفا.
 الحال الثاكقة :أن يؼرر القكقؾ أمر ًا ومقكؾف غقر حاضر ،فال يعد ذلؽ إقرار ًا مـ مقكِّؾف إٓ إذا جعؾالؿقكِّؾ إلقف يف وكالتف حؼ اإلقرار.
ع ٌٖ /76يًُٛنٌ إٔ ٜعصٍ ٚنً٘ٝ؟
ج /كعؿ يحؼ لؾؿقكِّؾ أن يعزل وكقؾف -بػسخ وكالتف ،-ويؾزمف حقـفا ما يؾل:
 / 1أن يشعر الؿحؽؿة أو خصؿف أو القكقؾ بذلؽ ،فنذا لؿ يشعر أحدهؿ فقستؿر السقر يف الؼضقة بؿقاجفة
القكقؾ.
 /2أن يحضر بـػسف أو يقكؾ وكقالً آخر يحضر طـف ،فنن لؿ يػعؾ وغاب القكقؾ :فقعامؾ وفؼ اإلجراءات
الـظامقة الؿتعؾؼة بغقاب الخصؿ طـ الدطقى ،وسقليت بقاهنا إن شاء اهلل.
ع ٌٖ /77حيل يًُشهَُٓ ١ع ايٛن َٔ ٌٝاملساؾع ١يف ايكطٚ ١ٝطًب سطٛز األصٌٝ؟
ج /كعؿ يحؼ لؾؿحؽؿة مـع القكقؾ مـ الؿرافعة يف الؼضقة وصؾب حضقر إصقؾ إذا ضفر لؾؿحؽؿة مـف
كثرة آستؿفآت بحجة سمال مقكؾف بؼصد الؿؿاصؾة ،ولفا أن تطؾب مـ إصقؾ تقكقؾ وكقؾ آخر.
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عَ /78ا اإلدسا ٤اير ٟتتبع٘ احملهُ ١إذا غاب املدع ٞعٔ دًط َٔ ١دًطات ايدع٣ٛ؟
ج /إذا غاب الؿدطل طـ جؾسة مـ جؾسات الدطقى ولؿ يتؼدم بعذر تؼبؾف الؿحؽؿة فؾؾدائرة خقاران:
إول :أن تحؽؿ يف الدطقى ،ويعد الحؽؿ يف حؼ الؿدطل حضقريًا ،لؽـ يشرتط لؾحؽؿ فقفا شرصان:
 .1أن يطؾب الؿدطك طؾقف الحؽؿ يف الدطقى.
 .2أن تؽقن الدطقى صالح ًة لؾحؽؿ فقفا.
الثاين :شطب الدطقى ،فنذا شطبت الدطقى فؾؾؿدطل حقـفا ثالثة أحقال:
 أن تؿر ( )6٢يقمًا دون أن يطؾب الؿدطل السقر يف الدطقى بعد شطبفا ،فنن الدائرة تعد الدطقى كلن لؿتؽـ ،فنذا تؼدم الؿدطل ٓحؼًا بطؾب السقر يف الدطقى فنكفا تحؽؿ باطتبار الدطقى كلن لؿ تؽـ.
 أن يتؼدم الؿدطل بطؾب السقر يف الدطقى بعد شطبفا ،ثؿ يغقب طـ أي جؾسة بعد ذلؽ :فنن الدائرةتعد الدطقى كلن لؿ تؽـ ،فنذا تؼدم الؿدطل ٓحؼًا بطؾب السقر يف الدطقى فنكفا تحؽؿ باطتبار
الدطقى كلن لؿ تؽـ.
 أن يتؼدم الؿدطل بطؾب السقر يف الدطقى بعد شطبفا ،ثؿ يستؿر يف الحضقر حتك الحؽؿ يف الدطقىحؽؿًا هنائقًا ،فال يمثر شطب الدطقى طؾقفا.
 مؾحقضة :لؾدائرة أن تؾغل الشطب إذا تؼدم الؿدطل بعذر تؼبؾف الدائرة يربر سبب غقابف.
 استثـاء :الؿحاكؿ اإلدارية مثؾ غقرها مـ الؿحاكؿ يف اإلجراءات السابؼة ،إٓ أكفا تختؾػ يف حال
واحدة وهل :أ ن شطب الدطقى طـدها يؽقن طـد غقاب الؿدطل طـ أول جؾسة ،فنذا حضرها ثؿ غاب
بعد ذلؽ فتسقر الدائرة يف الدطقى ،ويعد غقاب الؿدطل إسؼاصًا لحؼف يف الؿرافعة وتؼديؿ ما لديف مـ
بقـات ،وإذا اكتؿؾت أوراق الدطقى فؾؾدائرة الحؽؿ فقفا بحسب ما تقفر لديفا مـ بقاكات ومستـدات.
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عَ /79ا املكصٛد بػطب ايدع٣ٛ؟ َٚا ايػسض َٓ٘؟
ج /يؼصد بشطب الدطقى :رفع ققدها يف دفرت مقاطقد الجؾسات وكحقه ،وطدم طرضفا يف جدول الجؾسات
الؿؼبؾة ،حتك يتؼدم الؿدطل بطؾب إلغاء شطبفا يف مدة ٓ تتجاوز ( )62يقمًا مـ تاريخ الشطب.
والغرض مـ شطب الدطقى :مـع تراكؿ الدطاوى لدى الؼاضل ،وحث الؿدطل طؾك الجدية يف الدطقى.
عَ /80ا اإلدسا ٤اير ٟتتبع٘ احملهُ ١إذا غاب املدع ٢عً ٘ٝعٔ اؾًط ١األٚىل َٔ دًطات ايدع٣ٛ؟
ج /إذا غاب الؿدطك طؾقف طـ الجؾسة إولك مـ جؾسات الدطقى ،فؾف حآن:
 أن يغقب الؿدطك طؾقف بعد تبؾقغف أو تبؾقغ وكقؾف الؿقكؾ يف الدطقى كػسفا بؿقطد الجؾسة ،أو يؽقنالؿدطك طؾقف قد حضر أي جؾسة مـ جؾسات الدطقى ثؿ غاب بعد ذلؽ ،فتسقر الؿحؽؿة يف الدطقى،
وٓ يؾزمفا أن تبؾغف بعد ذلؽ ،وإذا حؽؿت يف الدطقى فقعد حؽؿفا يف حؼ الؿدطك طؾقف حضقريًا.
 أن يغقب الؿدطك طؾقف ،ولؿ يؽـ قد تبؾغ هق أو وكقؾف يف الدطقى كػسفا بؿقطد الجؾسة ولؿ يسبؼ أنحضر هق أو وكقؾف أي جؾسة مـ جؾسات الدطقى ،فػل هذه الحال :يمجؾ الـظر يف الدطقى إلك جؾسة
ٓحؼة يبؾغ هبا الؿدطك طؾقف ،فنن غاب طـ الجؾسة التالقة دون طذر تؼبؾف الؿحؽؿة ولؿ يؽـ تبؾغ
لشخصف أو وكقؾف بالجؾسة الثاكقة فتسقر الؿحؽؿة يف الدطقى ،وٓ يؾزمفا أن تبؾغف بعد ذلؽ ،وإذا
حؽؿت يف الدطقى فقعد حؽؿفا يف حؼ الؿدطك طؾقف غقابقًا.
عَ /81تًٜ ٢صّ احملهُ ١إعاد ٠تبًٝؼ املدع ٞأ ٚاملدع ٢عً ٘ٝبايدع٣ٛ؟
ج /سبؼ يف السمال ( )44أكف يؾزم إطادة إجراءات التبؾقغ إذا حصؾ طارض لؾخصقمة.
 oمـ طقارض الخصقمة :وقػ الدطقى ،واكؼطاع الدطقى ،وشطب الدطقى ،وسبؼ بقاهنا.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()89

عُٜ ٌٖ /82عد غٝاب املدع ٢عً ٘ٝعٔ اؾًطْ ١هٛالً عٔ اإلداب١؟
ج /إصؾ أن غقاب الؿدطك طؾقف طـ الجؾسة بعد تبؾغف بالدطقى ٓ ُيعد كؽق ً
ٓ ،وٓ ُيؼضك طؾقف بؿقجب
ذلؽ ،وإكؿا ُتسؿع البقـة طؾقف ،ويؼضك بؿقجبفا ،فنن لؿ يؽـ لؾؿدطل بقـة ،أو كاكت بقـتف غقر مقصؾةُ :أ ِ
ففؿ
بلن لف يؿقـ الؿدطك طؾقف طؾك كػل دطقاه ،فنن صؾب القؿقـ :حدد مقطد جديد لذلؽ ،و ُأطقد تبؾقغ الؿدطك
طؾقف ،و ُيـص يف التبؾقغ طؾك وجقب حضقره ٕداء القؿقـ ،وأكف إذا تخؾػ بغقر طذر تؼبؾف الدائرة ف ُقعد كاكال ً
و ُيؼضك طؾقف بالـؽقل(.)38
ع ٌٖ /83تُذبِس احملهُ ُ١املدع ٢عً ٘ٝعً ٢اؿطٛز؟
ج /إصؾ أن غقاب الؿدطك طؾقف طـ الجؾسة بعد تبؾغف بالدطقى ُيسؼط حؼف يف اإلجابة ،ويؽتػل الؼاضل
بؿا يبديف الؿدطل مـ دطقى وبقـات ،لؽـ قد تتطؾب الدطقى حضقر الؿدطك طؾقف ،وحقـفا لؾؿحؽؿة أن
تجربه طؾك الحضقر طـ صريؼ الشرصة ،ومـ إحقال التل تجرب الؿحؽؿة الؿدطك طؾقف طؾك الحضقر:
 أن تؽقن الدطقى يف الؿسائؾ الزوجقة والحضاكة والـػؼة والزيارة ،ومـ طضؾفا أولقاؤها ،فؾؾؿحؽؿةأن تلمر بنحضار الؿدطك طؾقف جرب ًا.
 مالحظة :إذا كاكت دطقى الؿدطل مػتؼرة إلك البقـات ،وصؾب الؿدطل يؿقـ الؿدطك طؾقف ،فحقـفا يبؾغ
الؼاضل الؿدطك طؾقفا بالدطقى وأن طؾقف الحضقر ٕداء القؿقـ ،وأكف إن غاب فسقعده كاكالً وسقحؽؿ
طؾقف ،فنذا تغقب الؿدطك طؾقف بعد تبؾغف بذلؽ فؾؾؼاضل اطتبار الؿدطك طؾقف كاكالً ،والحؽؿ طؾقف بؿا
ادطاه الؿدطل -كؿا سبؼ يف إجابة السمال السابؼ.-
ع /84إذا تعدد املدع ٢عًٚ ،ِٗٝتػٝبٛا مجٝعاًٚ ،نإ بعطِٗ قد تبًؼ ٚبعطِٗ مل ٜتبًؼ ،ؾُا اإلدسا ٤اير ٟتتبع٘
احملهُ١؟
( )38وطؾك هذا كصت الؿؾحقضتان ( )417-112مـ مدوكة التػتقش الؼضائل إولك.
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ج /إذا تعدد الؿدطك طؾقفؿ ،وتغقبقا جؿقعًا ،وكان بعضفؿ قد تبؾغ وبعضفؿ لؿ يتبؾغ ،فقجب طؾك
الؿحؽؿة تلجقؾ كظر الدطقى إلك جؾسة تالقة ُيبؾغ الؿدطل هبا مـ لؿ ُي َب َّؾغ لشخصف مـ الغائبقـ ،ويعد
الحؽؿ يف الدطقى يف حؼ مـ تبؾغ مـ الؿدطك طؾقفؿ حؽؿًا حضقريًا.
عَ /85ا املكصٛد باـص ١َٛاؿطٛزٚ ١ٜاـص ١َٛايػٝاب١ٝ؟
ج /الخصقمة الحضقرية :هل الخصقمة الحاصؾة أمام الؼاضل بحضقر الخصؿقـ أو تبؾقغفؿ تبؾقغًا
كظامقًا.
والخصقمة الغقابقة :هل الخصقمة الحاصؾة مع غقاب الؿدطك طؾقف وتعذر تبؾقغف لشخصف تبؾقغًا كظامقًا.
عَ /86ا ايؿسم بني اؿهِ اؿطٛزٚ ٟاؿهِ ايػٝابٞ؟
ج /يتضح الػرق بقـ الحؽؿ الحضقري والحؽؿ الغقابل يف أيت:
 مدة آطرتاض طؾك الحؽؿ الحضقري 32 :يقمًا تبدأ مـ تاريخ تسؾقؿ الخصقم صؽ الحؽؿ ،فنذا مضتالؿدة دون اطرتاض صار الحؽؿ هنائقًا قابالً لؾتـػقذ.
 مدة آطرتاض طؾك الحؽؿ الغقابل 32 :يقمًا ،تبدأ مـ تاريخ تبؾقغ الؿحؽقم طؾقف غقابقًا بالحؽؿ ،فنذا مضتالؿدة دون اطرتاض صار الحؽؿ هنائقًا قابالً لؾتـػقذ ،وإذا تعذر تبؾقغف أو لؿ يؽـ لف مؽان إقامة يف الؿؿؾؽة
ف ُقرفع الحؽؿ إلك محؽؿة آستئـاف لتدققؼف.

 سمال لؾتذكر :متك تعد الخصقمة حضقرية؟ ( 4أحقال سبؼ بقاكفا يف السمال .)66
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايطابع

س /شخص حضر أمام الؼاضل وكقالً طـ شخص آخر ،إٓ أن الؼاضل مـعف مـ الؿرافعة.
استـتج -مؿا مر معؽ يف هذا الدرس :-إسباب الؿحتؿؾة لؿـع الؼاضل لف طـ الؿرافعة؟
الجقاب /يؿؽـ أن يؽقن مـعف مـ الؿرافعة لقاحد مـ إسباب أتقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

س /أث ـاء طؿؾؽ قاضقًا يف الؿحؽؿة :صؾبت استدطاء الخصقم لؾجؾسة إولك يف إحدى الؼضايا ،فحضر
الؿدطل ولؿ يحضر الؿدطك طؾقفِّ ،
وضح اإلجراء الذي تتخذه بـا ًء طؾك تحؼؼؽ مـ الحالقـ أتقة:
هؾ تؿ تبؾقغ الؿدطك طؾقف أو وكقؾف؟ /هؾ سبؼ أن حضر الؿدطك طؾقف أو وكقؾف يف
إمقر التل أتحؼؼ مـفا

جؾسة مـ الجؾسات؟ هؾ قدم الؿدطك طؾقف مذكرة بدفاطف يف الؼضقة؟
كعؿ

اإلجراء الذي أتخذه
هؾ أطؼد الجؾسة وأسؿع
دطقى الؿدطل؟

ٓ
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س /درست أكف يؾزم إطادة إجراءات التبؾقغ إذا حصؾ طارض مـ طقارض الخصقمة.
وأن مـ طقارض الخصقمة :وقػ الدطقى ،واكؼطاع الدطقى ،وشطب الدطقى.
َب ِّقـ أي مـ إحقال أتقة يعد وقػًا لؾدطقى ،وأي مـفا يعد شطبًا لفا ،وما الذي يعد اكؼطاطًا لفا ،وما
الذي ٓ يعد طارضًا مـ طقارض الخصقمة.
وقػ/شطب/اكؼطاع ٓ/شلء

الؿثال
غاب الؿدطل طـ حضقر الجؾسة بعد إبالغف بفا
تقيف الؿدطك طؾقف أثـاء كظر الدطقى
غاب الؿدطك طؾقف طـ حضقر الجؾسة بعد إبالغف بفا
قرر الؼاضل تعققـ خبقر هـدسل لدراسة الؿشروع محؾ الخصقمة ،وأبؾغ
الخصقم بعدم تحديد مقطد جؾسة حتك يـتفل الخبقر مـ إطداد التؼرير الفـدسل

س /بقـ هؾ يعد الحؽؿ يف هذه الحال حضقريًا أو غقابقًا.
الؿثال
حؽؿ الؼاضل بحضقر الؿدطل والؿدطك طؾقف
حؽؿ الؼاضل بحضقر الؿدطك طؾقف ،ودون حضقر الؿدطل
حؽؿ الؼاضل بحضقر الؿدطل ،دون حضقر الؿدطك طؾقف ،إٓ أكف حضر الجؾسة السابؼة
حؽؿ الؼاضل بحضقر الؿدطل ،دون حضقر الؿدطك طؾقف ،ودون أن يصؾ الؼاضل ما يػقد تبؾغ
الؿدطك طؾقف بؿقطد الجؾسة ،إٓ أن الؿدطك طؾقف قدم لؾؿحؽؿة مذكرة يجقب فقفا طـ الدطقى
حؽؿ الؼاضل بحضقر الؿدطل ،دون حضقر الؿدطك طؾقف ،ولؿ يصؾ لؾؼاضل ما يػقد تبؾغ
الؿدطك طؾقف بؿقطد هذه الجؾسة وٓ الجؾسات السابؼة.

حضقري/غقابل
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ايدزع ايجأَ :إدسا٤ات اؾًط١
ع /87نِ عدد ايكطا ٠ايالشّ سطٛزِٖ ؾًطات ْظس ايدعا٣ٚ؟
ج /يختؾػ طدد الؼضاة الالزم حضقرهؿ بحسب كقع الدائرة:
ٍ
قاض واحد ،فقؾزم حضقره(.)39
 فنن كاكت دائرة فردية ،وهل الدائرة الؿؽقكة مـ وإن كاكت دائرة ثالثقة ،وهل الدائرة الؿؽقكة مـ ثالثة قضاة فلكثر ،فقؾزم حضقر ثالثة قضاة ،وهؿالؼضاة الذيـ أحقؾت لفؿ الؼضقة لـظرها(.)40
ع /88إذا ْكص عدد ايكطا ٠عٔ ايعدد ايالشّ ؿطٛز اؾًطات ،ؾُا اإلدسا ٤املتبع؟
ج /إن لؿ يتقافر العدد الالزم فقؽؾػ رئقس الؿحؽؿة أحد قضاهتا إلكؿال الـصاب ،فنن تعذر ذلؽ فقؽؾػ
ٍ
قاض احتقاصل مـ قضاة
رئقس الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء مـ يؽؿؾ الـصاب ،ولرئقس الؿحؽؿة تسؿقة
الؿحؽؿة لؽؾ دائرة مـ دوائرها إلكؿال الـصاب طـد غقاب أحد قضاهتا.
 فائدة :يف محاكؿ ديقان الؿظالؿُ :يحدد مجؾس الؼضاء اإلداري -طـد تشؽقؾ الدوائر الؼضائقة -يف كؾ
ٍ
قاض احتقاصل مـ الؼضاة الؿشؽؾقـ يف دوائر أخرى ،ويحؾ الؼاضل آحتقاصل محؾ الؼاضل
دائرة
الؿجاز أو الؿتغقب مباشر ًة دون الحاجة إلك تؽؾقػ مـ رئقس الؿحؽؿة.

ٍ
قاض واحد :دوائر فرطقة ،ويسـد إلقفا الدطاوى القسقرة التل يحدد كقطفا
( )39يف الؿحاكؿ اإلدارية :تسؿك الدوائر الؿؽقكة مـ
مجؾس الؼضاء اإلداري ،وهل يف هذه إيام :الدطاوى الؿتعؾؼة بالحؼقق الؿؼررة يف كظؿ الخدمة الؿدكقة والعسؽرية والتؼاطد ،وهذه
ٍ
قاض واحد ،مقجقدة أيضًا يف الؿحاكؿ التجارية.
التسؿقة (دوائر فرطقة) لؾدوائر الؿؽقكة مـ
( )42يف ديقان الؿظالؿ يؽقن تشؽقؾ الدوائر وقضاهتا بؼرار مـ مجؾس الؼضاء اإلداري ،أما يف الؼضاء العام فؼد كصت الؿادة ()24
مـ كظام الؼضاء طؾك أن( :يسؿك رئقس كؾ دائرة وأطضاؤها أو قاضقفا بؼرار مـ رئقس الؿحؽؿة .ويتقلك رئقس الؿحؽؿة  -أو مـ
يـقبف مـ أطضاء الؿحؽؿة  -رئاسة الدائرة طـد غقاب رئقسفا) .
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ع /89نِ عدد ايدعا ٣ٚاييت تٓظسٖا ايدا٥س ٠ايكطا ١ٝ٥يف نٌ ّٜٛ؟
ج /لؿ يحدد كظام الؿرافعات الشرطقة وٓ ٓئحتف التـػقذية طدد ًا محدد ًا لؾدطاوى التل تـظرها الدائرة
الؼضائقة ،لؽـ حددت الالئحة التـػقذية مدة كؾ جؾسة بثالثقـ دققؼة ،وكصت طؾك أكف تجقز الزيادة طؾقفا
بحسب كظر الدائرة ،ثؿ أحالت إلك الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء يف وضع ققاطد تحدد العدد الؿـاسب
لؾجؾسات الققمقة بحسب آختصاص الـقطل لؽؾ محؽؿة.
 أما يف ديقان الؿظالؿ :فاشرتصت الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات أمام ديقان الؿظالؿ يف الؿادة
( )1/11أن ٓ تؼؾ طدد الجؾسات طـ خؿسقـ دطقى.
ع ٌٖ /90األصٌ يف املساؾع :١إٔ ته ٕٛعًٜٓ ١ٝطُح يًٓاع عطٛزٖا؟ أ ٚته ٕٛضس ١ٜال حيطسٖا إال اـصّٛ؟
ج /إصؾ أن تؽقن الؿرافعة طؾـقة يحضرها مـ شاء مـ الـاس ،إٓ إذا رأى الؼاضل -مـ تؾؼاء كػسف أو بـا ًء
طؾك صؾب أحد الخصقم -إجراءها سر ًا:
 محافظة طؾك كظام الجؾسة ،كلن يخشك مؼاصعة مـ أحد الحضقر أو تدخالً يف الؼضقة أو تشقيشًا طؾقف. أو مراطاة لمداب العامة  ،كؿا لق كان يف الدطقى أمقر ٓ تـبغل إذاطتفا ،أو يؽقن يف ضفقرها حرجلؾؿتخاصؿقـ أو أحدهؿا.
 أو مراطاة لحرمة إسرة :بلن تؽقن خصقمة بقـ زوجقـ أو قريبقـ ،مؿا ٓ يحب الـاس ضفقره.وإذا كاكت الؿرافعة طؾـقة فقجقز لؾؼاضل أن ُي ِ
خرج مـ الؼاطة مـ يخؾ بـظامفا.
ع ٌٖ /91ته ٕٛاملساؾع ١غؿ ١ٜٛأ ٚنتاب١ٝ؟
ج /هذه مـ إمقر التل تختؾػ فقفا محاكؿ الؼضاء العام طـ محاكؿ ديقان الؿظالؿ:
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 oفػل محاكؿ الؼضاء العام :إصؾ أن تؽقن الؿرافعة شػقية ،فقتحدث الخصؿان بؿا لديفؿا ،ويسللفؿا
يدون الؽاتب ذلؽ كؾف ،ويققع طؾقف الخصؿان طـد
الؼاضل طؿا تتطؾبف الدطقى مـ إيضاحات ،ثؿ ِّ
اكتفاء الجؾسة ،ويجقز أن يؼدم الخصؿان دفقطفؿا مؽتقبة ،فقسؾؿان ما كتباه لؾدائرة ،وتحػظ يف مؾػ
الدطقى ،ويسؾؿ كؾ مـفؿا كسخة مؿا قدمف إلك خصؿف ،ولؾدائرة تدويـ ما اشتؿؾت طؾقف الؿذكرات مـ
أققال ودفقع مؿا ترى أكف ممثر يف الؼضقة ،إٓ أن الؿرافعة الؿؽتقبة خالف إصؾ ،ويحؼ لؾؼاضل
آمتـاع طـ قبقل الؿؽتقب ،وأن يطؾب بقان ذلؽ مشاففة (م 65مرافعات).
 oأما يف محاكؿ ديقان الؿظالؿ ،ويف الؿحاكؿ التجارية :فإصؾ أن تؽقن الؿرافعة مؽتقبة ،ويؼدم كؾ
خصؿ ما لديف مؽتقبًا ،يسؾؿ إصؾ لؾدائرة ،وكسخ ًة مـف لؾخصؿ ،ثؿ يجقب الخصؿ طـ ذلؽ بؿذكرة
مؽتقبة أيضًا ،وهؽذا حتك تـتفل الدطقى ،ويجقز لؾدائرة سؿاع بعض ما لدى إصراف مشاففةً.
 مؾحقضة :إذا تضؿـت الؿذكرة الؿؽتقبة طبارات جارحة أو مخالػة لمداب فؾؾدائرة أن تلمر بشطب
تؾؽ العبارات (مٓ 1/65ئحة كظام الؿرافعات).
عَ /92ا املكصٛد بتشسٜس ايدع٣ٛ؟
ج /سبؼ أن تحرير الدطقى :تقضقحفا بؿا يؿقزها طـ غقرها( .اكظر السمال )46
وسبؼ أن تحرير الدطقى شرط لسؿاطفا ،وأن طؾك الؼاضل أن يسلل الؿدطل طؿا هق ٓزم لتحرير دطقاه.
 تطبقؼ :مثؾ بدطقى محررة فقؿا يلتل:
الدطقى

مطالبة بسداد أجرة مـزل
مطالبة بػسخ طؼد بقع سقارة
مطالبة بنقامة حد الؼذف

الدطقى محررة
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ع /93إذا سسز املدع ٞدعٛا ،ٙؾُا اإلدسا ٤اير ٟتتدر ٙايدا٥س٠؟
ج /إذا حرر الؿدطل دطقاه فتتحؼؼ الدائرة يف الجؾسة إولك مـ الؿسائؾ إولقة الؿتعؾؼة بآختصاص
وشروط قبقل الدطقى:
 فنذا رأت أن الدطقى تخرج طـ اختصاصفا القٓئل أو الـقطل أو الؿؽاين :فنهنا تحؽؿ بعدمآختصاص(.)41
 وإذا رأت أن الدطقى غقر مؼبقلة :لسبب مـ أسباب طدم قبقلفا السابؼ ذكرها :فتحؽؿ بعدم قبقلالدطقى –أو بصرف الـظر طـ الدطقى.-
 وإذا رأت أن الدطقى داخؾة يف اختصاصفا ،ومؼبقلة شؽالً ،فنهنا تقجف الدطقى إلك الؿدطك طؾقفوتطؾب إجابتف طؾقفا.
ع /94إذا سسز املدع ٞدعٛا ،ٙؾُا ايػسٚط اييت تًصّ املدع ٢عً ٘ٝيف دٛاب٘ عٔ ايدع٣ٛ؟
ج /إذا حرر الؿدطل دطقاه فقؾزم الؿدطك طؾقف أن يجقب طـ الدطقى ،وأن يؽقن جقابف مالققًا لؾدطقى:
 فقجقب طـ الدطقى :باإلقرار بصحتفا ،أو باإلكؽار لفا جؿؾةً ،أو باإلقرار ببعضفا واإلكؽار لبعضفا،ولف أن ُي َػ ِّصؾ بعد ذلؽ بؿا شاء مؿا يتعؾؼ بالدطقى.
 وأن يؽقن جقابف مالققًا لؾدطقى :بلن ٓ يجقب جقابًا مخالػًا لؾدطقى. مثال:
ايدع٣ٛ

أجرت الؿدطك طؾقف هذا البقت بلجرة سـقية قدرها ثالثقن ألػ ريـال،
أن يؼقل الؿدطل :إين َّ
وقد استقىف الؿـػعة سـة كامؾة مـ 1442/1/1هـ إلك 1441/1/1هـ ،ولؿ يدفع إجرة،
أصؾب إلزام الؿدطك طؾقف بسداد أجرة قدرها ثالثقن ألػ ريـال.

( )41يف الؿحاكؿ اإلدارية والتجارية تحؽؿ الدائرة :بعدم اختصاص الؿحؽؿة وٓئقًا ،أو بعدم اختصاص الدائرة كقطقًا ،أو بعدم
اختصاصفا مؽاكقًا بـظر الدطقى ،أما يف الؼضاء العام فتحؽؿ الدائرة :بصرف الـظر طـ الدطقى لعدم آختصاص.
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دٛاب باإلقساز

أن يجقب الؿدطك طؾقف بؼقلف :ما ذكره الؿدطل صحقح.

دٛاب باإلْهاز

أن يجقب الؿدطك طؾقف بؼقلف :ما ذكره الؿدطل غقر صحقح ،فؾؿ أستلجر مـف شقئًا.

دٛاب بإقساز ايبعض أن يجقب الؿدطك طؾقف بؼقلف :أما ما ذكره الؿدطل مـ استئجاري لؾبقت فصحقح ،ولؽـل لؿ

ٚإْهاز ايبعض

أستلجره بثالثقـ ألػًا ،بؾ بعشريـ ألػًا.

دٛاب غري َالمٍ

أن يجقب الؿدطك طؾقف بؼقلف :لؿ أشرت مـ الؿدطك طؾقف أي طؼار.

 مثؾ بؿثال آخر:
ايدع٣ٛ

أن يؼقل الؿدطل :إين أقرضت الؿدطك طؾقف مبؾغًا مئة ألػ ريـال ،بتاريخ 1442/1/1هـ
طؾك أن يؽقن القفاء يف 1441/1/1هـ ،،إٓ أكف لق ِ
يقف حتك أن ،أصؾب إلزام الؿدطك
طؾقف بقفاء الؼرض بؿبؾغ قدره مئة ألػ ريـال.

دٛاب باإلقساز
دٛاب باإلْهاز
دٛاب بإقساز ايبعض
ٚإْهاز ايبعض
دٛاب غري َالمٍ
ع /95إذا مل جيب املدع ٢عً ٘ٝعٔ ايدع ،٣ٛأ ٚأداب ظٛاب غري َالمٍ اها ،ؾُا اإلدسا ٤ايرٜ ٟتبع٘ ايكاضٞ؟
ج /إذا امتـع الؿدطك طؾقف طـ الجقاب كؾقًا ،أو أجاب بجقاب غقر ٍ
مالق لؾدطقى:
كاكال وقضقت طؾقؽ ،ويؽرر الؼاضل
 أففؿف الؼاضل بؼقلف :إذا لؿ تجب طؾك دطقى الؿدطل جعؾتؽ ًطؾقف ذلؽ ثالث مرات ،مع تدويـ ذلؽ يف ضبط الجؾسة.
 فنذا أصر الؿدطك طؾقف بعد إكذارهَ :طدّ ه الؼاضل كاكالً ،وأجرى يف الؼضقة الؿؼتضك الشرطل ،بلن يسؿعالبقـة إن وجدت ،وإن لؿ يؽـ ثؿ بقـة لؾؿدطل ف ُقؼضك طؾك الؿدطك طؾقف بـؽقلف طـ الجقاب ،مع يؿقـ
الؿدطل طـد آقتضاء.
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عَ /96ا أْٛاع ايٓه ٍٛيف اؾٛاب عٔ ايدع٣ٛ؟ ممجالً يهٌ ْٛع مبجاٍ.
ج /لؾـؽقل يف الجقاب طـ الدطقى كقطان:
إول :الـؽقل الصريح :بلن يصرح الؿدطك طؾقف بآمتـاع طـ الجقاب طؾك الدطقى.
 مثالف :أن يؼقل الؿدطك طؾقف ٓ( :أخاصؿؽ) ،أو (ٓ أقر وٓ أكؽر) ،أو (ٓ أجقب) ،وكحق ذلؽ.
الثاين :الـؽقل الحؽؿل :بلن يصدر مـ الؿدطك طؾقف لػظ غقر صريح أو فعؾ يدل طؾك إطراضف طـ الجقاب
طؾك الدطقى .
 مثالف :أن يؼقل الؿدطك طؾقف ٓ( :أطؾؿ) ،أو يسؽت طـ اإلجابة ،وكحق ذلؽ.
عَ /97ا اإلدسا ٤ايرٜ ٟتبع٘ ايكاض ٞإذا عد املدع ٢عًْ ٘ٝانالً؟
ج /إذا طد الؼاضل الؿدطك طؾقف كاكالً فنكف يتجف إلك الؿدطل ويسللف :هؾ لؽ بقـة طؾك دطقاك؟ فنن كاكت
لف بقـة طؾك دطقاه سؿعفا الؼاضل ،وإن لؿ تؽـ لف بقـة حؽؿ الؼاضل طؾك الؿدطك طؾقف بـؽقلف طـ
الجقاب ،مع يؿقـ الؿدطل طـد آقتضاء.
ع /98إذا أداب املدع ٢عً ٘ٝظٛاب َال ٍم يًدع ،٣ٛؾُا اإلدسا ٤ايرٜ ٟتبع٘ ايكاضٞ؟
ج /إذا أجاب الؿدطك طؾقف بجقاب ٍ
مالق لؾدطقى ،فقختؾػ اإلجراء الؼضائل بحسب الجقاب:
 فنن أقر بصحة دطقى الؿدطل ،ولؿ يدفع بلمر يؿـع مـ ثبقت الحؼ طؾقف أو إلزامف بف :فنن الؼاضليحؽؿ طؾك الؿدطك طؾقف بؿا صؾبف الؿدطل :اكتػاء بنقرار الؿدطك طؾقف ،وٓ يؾزم صؾب أي بقـة أخرى
مـ الؿدطل.
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 وإن أكؽر الؿدطك طؾقف الدطقى ،أو أقر ببعضفا وأكؽر بعضفا ،فقعرض الؼاضل جقاب الؿدطك طؾقفطؾك الؿدطل ،ويطؾب مـف تؼديؿ البقـة طؾك ما أكؽره الؿدطك طؾقف.
 فنن قدم الؿدطل بقـ ًة سؿعفا الؼاضل وكظر يف دٓلتفا طؾك ما يطالب بف الؿدطل ،وسقليت تػصقؾ لذلؽ. وإن طجز طـ تؼديؿ بقـة طؾك صحة دطقاه :فنن الؼاضل يػفؿف بلكف لقس لف إٓ يؿقـ الؿدطك طؾقف طؾككػل صحة دطقاه:
 oفنن لؿ يؼبؾ الؿدطل بقؿقـ الؿدطك طؾقف :فقحؽؿ الؼاضل برد دطقى الؿدطلٕ :ن إصؾ براءة
ذمة الؿدطك طؾقف ،ولؿ يؼدم الؿدطل بقـة تثبت صحة دطقاه.
 oوإن َقبِؾ الؿدطل بقؿقـ الؿدطك طؾقف :صؾب الؼاضل مـ الؿدطك طؾقف القؿقـ:
 فنن َح َؾػ الؿدطك طؾقف خؾك سبقؾف ،وحؽؿ الؼاضل برد الدطقى.
 وإن رفض الؿدطك طؾقف أداء القؿقـ :فنن الؼاضل يػفؿ الؿدطك طؾقف بلكف إما أن يحؾػ،
أو يرد القؿقـ طؾك الؿدطل ،أو ُيؼضك طؾقف بالـؽقل ،وسقليت مزيد بقان لذلؽ.
ع /99إذا أداب أسد اـصُني عُا ذنس ٙاآلخس ،ؾٌٗ يآلخس إٔ ٜطًب ًَٗ ١يإلداب ١عُا ذنس ٙخصُ٘؟
ج /إذا دفع أحد الطرفقـ بدفع صحقح وصؾب الجقاب مـ الطرف أخر فاستؿفؾ ٕجؾف فؾؾؼاضل إمفالف
متك رأى ضرورة ذلؽ ،طؾك أكف ٓ يجقز تؽرار الؿفؾة لجقاب واحد إٓ لعذر يؼبؾف الؼاضل.
عَ /100ا اإلدسا ٤ايرٜ ٟتبع٘ ايكاض ٞإذا اْتٗ ٢اـص َٔ ّٛاملساؾع١؟
ج /إذا اكتفك الخصقم مـ الؿرافعة ،أو رأى الؼاضل أن ما يذكره الخصقم إكؿا هق تؽرار لؿا سبؼ فنكف يؼرر
قػؾ باب الؿرافعة إذا رأى الدطقى مفقلة لؾحؽؿ فقفا.
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 الؿؼصقد بؼػؾ باب الؿرافعة :وقػ الؿخاصؿةٓ :كتفاء ما لدى الخصؿقـ مـ دفقع وبقـات وصؾبات،
ورفع الجؾسة لتلمؾ الدطقى والحؽؿ فقفا.
 إذا أقػؾ الؼاضل باب الؿرافعة فؾف الحؽؿ يف الدطقى مباشرة ،ولف أن يمجؾ الحؽؿ فقفا إلك جؾسة
قادمة.
 يجقز لؾدائرة -قبؾ الـطؼ بالحؽؿ -أن تؼرر فتح باب الؿرافعة مرة أخرى :إذا ضفر لفا أسباب مؼبقلة
تستدطل مقاصؾة الؿرافعة يف الدطقى ،ويؾزم الدائرة إذا فتحت باب الؿرافعة بعد قػؾفا بقان أسباب
ذلؽ يف ضبط الجؾسة.
 مثال إسباب الؿؼبقلة لػتح باب الؿرافعة :أن تظفر ٕحد الخصقم بقـة جديدة ترجح ققلف يف الدطقى.
عَ /101ا اإلدسا ٤ايرٜ ٟتبع٘ ايكاض ٞإذا اصطًح اـص ّٛأثٓاْ ٤ظس ايدع٣ٛ؟
دون يف محضر الدطقى ما اتػؼقا
ج /إذا اصطؾح الخصقم أثـاء كظر الدطقى فؾفؿ أن يطؾبقا مـ الؼاضل أن ُي ِّ
طؾقف مـ إقرار أو صؾح أو غقر ذلؽ ،ولؾؼاضل يف ذلؽ حآن:
 أن يؽقن اتػاق الخصقم قبؾ كظر الدطقى وسؿاع اإلجابة ،فقؾزم الؼاضل رصد مضؿقن الدطقىوإجابة الؿدطك طؾقف أو ً
ٓ ،ثؿ يدون آتػاق بعد ذلؽ ،ويققع طؾقف الخصؿان ،ويصدر صؽًا بف.
 أن يؽقن اتػاق الخصقم بعد كظر الدطقى وسؿاع اإلجابة ،فقدون الؼاضل آتػاق مباشرة ،ويققعالخصؿان طؾك محضر الدطقى ،ثؿ يصدر صؽًا بف.
 يشرتط يف تدويـ الصؾح أن يؽقن أصؾ الدطقى داخالً يف آختصاص القٓئل والـقطل لؾدائرة ،ولق
تضؿـ الصؾح أمقر ًا تخرج طـ آختصاص القٓئل أو الـقطل لؾدائرة.
 إذا كان أحد الخصؿقـ وكقالً فعؾك الؼاضل التلكد مـ أن وكالتف تخقلف حؼ الصؾح واإلقرار طـ مقكؾف.
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 إذا ثبت لؾدائرة أن آتػاق الؿؼدم مـ الخصقم فقف كذب أو احتقال فقحؽؿ الؼاضل برد الدطقى ،ولف
الحؽؿ بتعزير الخصقم.
 إذا صدر صؽ بنمضاء الصؾح فقعد حؽؿًا هنائقًا ،ولقس لؾخصقم بعد ذلؽ آطرتاض بطؾب
آستئـاف طؾك ما اتػؼقا طؾقف مـ إقرار أو صؾح بعد التقققع طؾقف يف محضر الدطقى.
عَ /102ب ِّ ٔٝأِٖ االختالؾات يف إدسا٤ات ْظس ايدع ٣ٛبني قانِ اجملًظ األعً ٢يًكطاٚ ،٤قانِ دٜٛإ املظامل.
ج /يؿؽـ تؾخقص أهؿ آختالفات يف إجراءات كظر الدطقى بقـ محاكؿ الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء،
ومحاكؿ ديقان الؿظالؿ يف أيت:
محاكؿ الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء (الؼضاء العام)

محاكؿ ديقان الؿظالؿ

ٍ
قاض فرد ،ويقجد دوائر تتؽقن
أكثر الدوائر تتؽقن مـ

أكثر الدوائر تتؽقن مـ ثالثة قضاة فلكثر ،ويقجد دوائر

مـ ثالثة قضاة

ٍ
قاض واحد
تتؽقن مـ

إصؾ يف الؿرافعة أن تؽقن شػفقة ،وتضبط يف ضبط

إصؾ يف الؿرافعة أن تؽقن كتابقة ،ويجقز أن تؽقن

الجؾسة ،ويجقز أن تؽقن كتابقة

شػفقة ،وتضبط يف ضبط الجؾسة.

تعؼد الدائرة الؼضائقة جؾسات لـظر الدطاوى يف كؾ يقم

تعؼد الدائرة الؼضائقة جؾسات كظر الدطاوى يف يقم
واحد يف إسبقع ،وقد تزيد يقمًا ثاكقًا طـد الحاجة،
وتؽقن بؼقة إيام لدراسة الؼضايا وكتابة إحؽام

مدة الجؾسة ثالثقـ دققؼة تؼريبًا

مدة الجؾسة طشر دقائؼ تؼريبًا

طدد الجؾسات يف الققم  8جؾسات ،ويف إسبقع 42

طدد الجؾسات يف إسبقع  52جؾسة ،وقد تزيد

جؾسة ،وقد تزيد

ع َٔ /103ايرٜ ٟتٛىل إداز ٠اؾًطٚ ١تٛد ٘ٝاألض ١ً٦إىل اـصٚ ّٛايػٗٛد؟
ج /إدارة الجؾسة وضبطفا مـقصان بالؼاضل (رئقس الدائرة) ،وهق الذي يتقلك تقجقف إسئؾة إلك الخصقم
ٍ
قاض كاكت إدارة الجؾسة مـقصة
والشفقد وغقرهؿ مؿـ لف صؾة بالدطقى ،وإذا كان يف الدائرة أكثر مـ
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حضر معف الؼضاة أطضاء الدائرة ،وٕطضاء الدائرة الؿشرتكقـ معف يف الجؾسة
بالؼاضل رئقس الدائرة ،و َي ُ
ولؾخصقم أن يطؾبقا مـ رئقس الدائرة تقجقف ما يريدون تقجقفف مـ أسئؾة متصؾة بالدطقى ،ويجقز لؾرئقس
أن يعفد إلك أحد إطضاء بتقجقف إسئؾة إلك أي مـ الخصقم والشفقد وغقرهؿ.
ع /104إذا أخٌ أسدُ اـصُني أ ٚأسد اؿطٛز َٔ غريُٖا بٓظاّ اؾًط ١أ ٚأضا ٤األدب ،ؾُا اإلدسا ٤ايرٜ ٟتبع٘
ايكاضٞ؟
ج /لؾؼاضل رئقس الدائرة أن ُيخرج مـ قاطة الجؾسة مـ ُيخؾ بـظامفا أو يسلء إدب ،فنن لؿ يؿتثؾ
بالخروج كان لؾؼاضل أن يصدر -طؾك الػقر -أمر ًا قضائقًا مسببًا بحبسف مدة ٓ تزيد طؾك أربع وطشريـ
ساطة ،ويؽقن أمر الؼاضل هنائقًا غقر قابؾ لؾطعـ أو آطرتاض ،ولف أن يرجع طـ أمره بالحبس متك شاء.
 إذا وقعت جريؿة أثـاء اكعؼاد الجؾسة فعؾك رئقس الجؾسة أن يلمر بؽتابة محضر طـ الجريؿة ،ثؿ يحقؾفا
إلك الـقابة العامة ٓستؽؿال ما يؾزم كظامًا ،ولؾؼاضل أن يلمر بالؼبض فقر ًا طؾك مـ وقعت مـف الجريؿة.
 إذا كان مـ صدرت مـف الؿخالػة أو الجريؿة محامقًا فنن مجازاتف هبذه العؼقبة ٓ يؿـع مـ أن تطبؼ طؾقف
أيضًا العؼقبات القاردة يف كظام الؿحاماة.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايجأَ

س /اكتب رقؿ اإلجابة الصحقحة يف العؿقد إخقر ،سقاء أكاكت اإلجابة الصحقحة واحدة أو أكثر:
1

2

3

السمال

تؾبقة لرغبة أحد

مراطاة لمداب

مراطاة لحرمة

الخصقم

العامة

إسرة

العامة

الجزائقة

اإلدارية

أوصاف السقارة

تاريخ البقع

ثؿـ البقع

قال :لـ أرد طؾك

قال :إكف طاق،

هذا العاق

أصؾب معاقبتف

مـ الـؽقل الصريح أن يؼقل الؿدطك طؾقف:

أكا ساكت

هذا كالم غريب

لـ أتؽؾؿ

مـ الـؽقل الحؽؿل أن يؼقل الؿدطك طؾقف:

أكا ساكت

هذا كالم غريب

لـ أتؽؾؿ

إذا أقر الؿدطك طؾقف يف جقابف بالحؼ ،فنن

يطؾب مـ

يحؽؿ طؾك الؿدطك

يعقد السمال

الؼاضل:

الؿدطل البقـة

طؾقف

لؾؿدطك طؾقف

إذا صؾب الؿدطك طؾقف مفؾة لإلجابة طؿا ادطاه

يؾزمف باإلجابة يف

الؿدطل ،فنن الؼاضل

الجؾسة

وقػ الؿخاصؿة ٓكتفاء ما لدى الخصؿقـ مـ

وقػ سقر

دفقع وصؾبات ،يسؿك:

الدطقى

لقس لؾؼاضل أن يدون يف محضر الدطقى ما

ذلؽ قبؾ كظر

اتػؼ طؾقف الخصقم مـ صؾح إذا كان

الدطقى

يجقز أن تؽقن الؿرافعة سرية ٕجؾ أيت:
إصؾ أن تؽقن الؿرافعة شػقية يف الؿحاكؿ:
مـ إمقر الؿطؾقبة لتحرير الدطقى يف
الؿطالبة بثؿـ سقارة
تؼدم ابـ يطؾب إلزام والده باإلكػاق طؾقف ،فقعد
إب كاكالً طـ الجقاب إذا

امتـع طـ اإلجابة

يجب إمفالف
اكؼطاع الدطقى

يجقز إمفالف
قػؾ باب
الؿرافعة

أصؾ الدطقى

وكالة وكقؾ

خارج طـ

الؿدطل تتضؿـ

اختصاص الؼاضل

حؼ الصؾح

الؿحؽؿة التل تـظر  52جؾسة يف الققم

العامة

الجزائقة

اإلدارية

الذي يدير الجؾسة

رئقس الدائرة

كاتب الضبط

الؿدطل

اإلجابة
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ايدزع ايتاضع :املساؾع ١ايكطا١ٝ٥
ايدؾٛع -ع /105إذا سسز املدع ٞدعٛا ،ٙثِ عسضٗا ايكاض ٞعً ٢املدع ٢عًٚ ٘ٝضأي٘ اإلداب ١عٓٗا ،ؾُا أْٛاع ايدؾٛع اييت
ي٘ إٔ جيٝب بٗا؟ بٗٓٝا إمجاالً.
ج /الدفقع ثالثة أكقاع:
 .1دفع الدطقى (الدفع الؿقضقطل).
 .2دفع الخصقمة (الدفع الشؽؾل).
 .3الدفع اإلجرائل.
ع َٔ /106أْٛاع ايدؾٛع :دؾع ايدع ،٣ٛعسؾ٘ٚ ،بني صٛزاً َٓ٘ ،ممجالً ي٘ مبجاٍ.
 تعريػف :هق ققل يؼرره الؿدطك طؾقف لؾرد طؾك دطقى الؿدطل يف مقضقطفا.
 مـ صقره :الدفع بنكؽار الدطقى ،أو باإلبراء ،أو بالسداد ،أو بعدم استحؼاق الؿدطل ما يطالب بف.
 مثالف :أن يدطل شخص طؾك آخر أكف أقرضف طشرة آٓف ريـال ،فقـؽر الؿدطك طؾقف ذلؽ.
 تطبقؼ :مثؾ بؿثال آخر:

ع َٔ /107أْٛاع ايدؾٛع :دؾع اـص ،١َٛعسؾ٘ٚ ،بني أْٛاع٘ ،ممجالً يهٌ ْٛع مبجاٍ.
 تعريػف :ققل يرد بف الؿدطك طؾقف الخصقم َة طـف دون تعرض مـف لؿقضقع الدطقى بتصديؼ أو تؽذيب.
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 غرض الؿدطل مـف :مـع الؿحؽؿة مـ سؿاع الدطقى أصالً.
 مـ صقره:
أكقاطف
دفقع تؿـع
سؿاع الدطقى
مطؾؼًا

صقره

أمثؾة

الدفع بعدم جقاز كظر

أن يؼقل الؿدطك طؾقف :هذه الدطقى سبؼ أن صدر فقفا حؽؿ

الدطقى لسابؼة الػصؾ فقفا

قضائل برد الدطقى ،فال يجقز كظرها مرة أخرى.

الدفع بعدم قبقل الدطقى

أن يؼقل الؿدطك طؾقف :هذه الدطقى مؿا يؾزم رفعفا خالل

لػقات الؿدد الـظامقة

ستقـ يقمًا مـ كشقء الحؼ ،وقد مضت هذه الؿدة.

الدفع بعدم اختصاص

أن يؼقل الؿدطك طؾقف :هذه الدطقى تخرج طـ آختصاص

الؿحؽؿة بـظر الدطقى

القٓئل لفذه الؿحؽؿة.

دفقع تؿـع
سؿاع الدطقى
ممقتًا

الدفع بعدم تحرير الدطقى

أن يؼقل الؿدطك طؾقف :هذه الدطقى غقر محررة ،أصؾب
الحؽؿ بصرف الـظر طـفا لعدم تحريرها

 تطبقؼ :مثؾ لؽؾ كقع بؿثال مـ طـدك.
 )1مثال الـقع إول:
 )2مثال الـقع الثاين:

ع َٔ /108أْٛاع ايدؾٛع :ايدؾع اإلدسا ،ٞ٥عسؾ٘ٚ ،بني صٛزاً َٓ٘ ،ممجالً ي٘ مبجاٍ.
 تعريػف :هق ققل يؼرره الؿدطك طؾقف إلبطال إجراء مـ إجراءات الدطقى ،وصؾب تصحقحف.
 مـ صقره :الدفع ببطالن صحقػة الدطقى لعدم اكتؿال بقاكاهتا ،أو بلن الحؽؿ قد صدر قبؾ تبؾقغف تبؾقغًا
صحقحًا.
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 مثالف :أن يصدر حؽؿ طؾك شخص لعدم حضقره رغؿ َت َبؾغف بؿقطد الجؾسة ،فقعرتض الؿدطك طؾقف
ٓحؼًا بلكف لؿ ُي َب َّؾغ بالؿقطد تبؾقغًا صحقحًا ،ويطؾب إلغاء الحؽؿ ومقاصؾة كظر الدطقى.
 تطبقؼ :مثؾ بؿثال آخر:

عَ /109ا ايدؾٛع اييت ًٜصّ املدع ٢عً ٘ٝإٔ ٜدؾع بٗا أٚالً قبٌ غريٖا؟
ج /هـاك دفقع يجب إبداؤها قبؾ أي صؾب أو دفاع يف الدطقى ،وإٓ سؼط الحؼ فقفا ،ومـفا:
 )1الدفع ببطالن صحقػة الدطقى :لقجقد خطل يف اسؿ الؿحؽؿة ،أو يف اسؿ الؿدطل أو الؿدطك طؾقف.
 )2الدفع بعدم آختصاص الؿؽاين لؾؿحؽؿة بـظر الدطقى.
 )3صؾب إحالة الدطقى إلك محؽؿة أو دائرة أخرى لقجقد دطقى أخرى مرتبطة هبذه الدطقى أمام
تؾؽ الؿحؽؿة ،بشرط أن تؽقن تؾؽ الؿحؽؿة مختصة بـظر تؾؽ الدطقى وهذه الدطقى.
 )4الدفع بقجقد شرط تحؽقؿ بقـ الؿدطل والؿدطك طؾقف :بلن ما يؽقن بقـفؿا مـ مـازطة فقؽقن
الػصؾ فقف بالتحؽقؿ.
 يسؼط حؼ الؿدطك طؾقف يف الدفع بفذه الدفقع إذا أجاب طـ مقضقع الدطقى ،أو تغقب طـ الجؾسة
إولك بعد تبؾقغف هبا ،وجرى سؿاع الدطقى يف تؾؽ الجؾسةٕ :كف بتغقبف أسؼط حؼف يف اإلجابة.
عٖٓ /110اى دؾٛع غهً ١ٝجيٛش ايدؾع بٗا يف أٚ ٟقت َٔ أٚقات ايدعٚ ،٣ٛال ًٜصّ إبداؤٖا أٚالً ،عدد بعطٗا.
ج /هـاك دفقع شؽؾقة يجقز الدفع هبا يف أي وقت مـ أوقات الدطقى ،وٓ يؾزم إبداؤها أو ً
ٓ ،فؿـفا:
 .1الدفع بعدم اختصاص الؿحؽؿة وٓئقًا أو كقطقًا أو ققؿقًا.
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 .2الدفع بعدم قبقل الدطقىٓ :كعدام الصػة أو إهؾقة أو الؿصؾحة أو ٕي سبب آخر.
 .3الدفع بعدم جقاز كظر الدطقى لسبؼ الػصؾ فقفا.
 يجقز لؾؿحؽؿة أن تحؽؿ يف هذه إمقر مـ تؾؼاء كػسفا ،ولق لؿ يدفع هبا أحد الخصقمٕ :هنا مـ أمقر
الـظام العام التل تتعؾؼ بقٓية الؿحؽؿة طؾك الؼضقة ،ولقست مـ حؼقق الخصقم التل يؿؽـ لفؿ
التـازل طـفا.
 إذا رأت الؿحؽؿة صحة الدفع بعدم قبقل الدطقى لعقب يف صػة الؿدطك طؾقف ،فعؾقفا أن تمجؾ كظر
الدطقى لتبؾقغ ذي الصػة.
ع /111إذا سهُت احملهُ ١بعدّ اختصاصٗاٚ ،انتطب اؿهِ ايكطع ،١ٝؾُا ايٛادب عًٗٝا؟
ج /إذا حؽؿت بعدم اختصاصفا ،فتسؾؿ الخصقم كسخة مـ الصؽ ،فنذا اكتسب الحؽؿ الؼطعقة فؾفا
حآن:
 /1أن يؽقن الحؽؿ بعدم آختصاص القٓئل ،فتحػظ كسخة مـ الحؽؿ يف مؾػ الدطقى ،ويؽقن
لؾؿدطل الحؼ يف رفع دطقى جديدة طـد الؿحؽؿة الؿختصة وٓئقًا.
 / 2أن يؽقن الحؽؿ بعدم آختصاص الـقطل أو طدم آختصاص الؿؽاين ،فقجب طؾقفا بعد اكتساب
الحؽؿ الؼطعقة أن تحقؾ الدطقى إلك الؿحؽؿة الؿختصة و ُتعؾِؿ الخصقم بذلؽ.
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 اإلدخاٍ ٚايتدخٌ –عَ /112ا املكصٛد باإلدخاٍ ٚايتدخٌ؟ َٚا ايؿسم بُٗٓٝا؟
ج /الؿؼصقد باإلدخال والتدخؾ:
 اإلدخال :إلحاق صرف ثالث بالدطقى بعد ققام الخصقمة ،بلمر الؿحؽؿة مـ تؾؼاء كػسفا أو بـا ًء طؾك
صؾب الخصؿ :لؿصؾحة تؼتضل ذلؽ.
 oوصقرتف :أن تلمر الؿحؽؿة بندخال صرف جديد يف الدطقى لقؽقن خصؿًا فقفا ،مضافًا إلك
الخصقم السابؼقـ يف الدطقى (الؿدطل والؿدطك طؾقف).
 والتدخؾ :لحقق صرف ثالث بالدطقى بعد ققام الخصقمة ،بطؾبف :حؿاي ًة لؿصؾحتف.
 oوصقرتف :أن يحضر شخص يرى أن لف طالق ًة يف الدطقى ،فقطؾب مـ الؿحؽؿة إدخالف صرفًا فقفا:
إما لقؽقن مدطقًا يطالب بحؼ لف أو بالؿشاركة مع الؿدطل ،أو لقؼػ مـضؿًا مع الؿدطك طؾقف.
 oويظفر الػرق بقـفؿا يف أتل:
الػرق

اإلدخال

التدخؾ

السبب

أمر الؿحؽؿة مـ تؾؼاء كػسفا أو بـا ًء

صؾب الؿتداخؾ كػسف ،وٓ يتؿ تداخؾف

طؾك صؾب أحد الخصقم

إٓ بعد مقافؼة الؿحؽؿة

ِ
الؿتداخؾ
دخؾ أو
الؿ َ
ُ

الؿ َ
دخؾ وجقبل ،فقجب أن
حضقر ُ

حضقر الؿتداخؾ جقازيٕ :ن الحؼ لف

يحضر جؾسات الدطقى

والتداخؾ بطؾبف

دخؾ أو
الؿ َ
مققػ ُ

الؿ َ
مدطك طؾقف ،أو
دخؾ طاد ًة
ً
يؽقن ُ

يؽقن الؿتداخؾ مدطقًا أو مـضؿًا مع

الؿتداخؾ

مـضؿًا مع الؿدطل

الؿدطك طؾقف

حؽؿ حضقر
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عَ /113ا أْٛاع اإلدخاٍ؟
ج /اإلدخال كقطان:
مدطك طؾقف باكػراد ،مع بؼاء الؿدطك طؾقف أخر مـػرد ًا أيضًا.
 /1أصؾل :بلن ُيدخؾ الطرف الثالث لقؽقن
ً
 مثالف :أن يرفع سعقد دطقى يدطل بلن محؿد ًا استلجر سقار ًة وصدم هبا ،ويطؾب إلزامف بالتؾػقات،
فقجقب محؿد بلن التؾػقات بسبب زيد ،ويطؾب إدخالف صرفًا يف الدطقى وإلزامف بؼقؿتف ،فػل هذا
الدطقى يقجد مدطك طؾقف وهق محؿد ،ويطؾب إدخال مدطك طؾقف ٍ
ثان وهق زيد ،وكؾ مـفؿا يدافع طـ
ُ
ً
ً
كػسف دون أن يؽقن مشاركًا أو مـضؿًا لمخر.
مدطك طؾقف مـضؿًا مع الؿدطك طؾقف إول ،أو
 /2تبعل (اكضؿامل) :بلن ُيدخؾ الطرف الثالث لقؽقن
ً
مدطقًا مـضؿًا مع الؿدطل إول.
 مثالف :أن يرفع طبداهلل دطقى يذكر أكف اشرتى مـ محؾ خالد بضاط ًة بعشرة آٓف ريـال ،ولؿ يسؾؿف
البضاطة ،ويطؾب إلزامف بالتسؾقؿ ،فقطؾب خالد إدخال ففد صرفًا يف الدطقى ٕكف شريؽ لف يف الؿحؾ،
فالؿ َ
دخؾ يف هذه الدطقى ففد ،و ُيطؾب إدخالف مـضؿًا إلك خالد :لؽقكف شريؽًا لف.
ُ
عَ /114ا أْٛاع ايتدخٌ؟
ج /التدخؾ كقطان:
 /1أصؾل (هجقمل) :بلن يتداخؾ الطرف الثالث لقدطل الحؼ لـػسف دون بؼقة الخصقم.
 /2تبعل (اكضؿامل) :بلن يتداخؾ الطرف الثالث مـضؿًا إلك أحد الخصقم.
 استـتج مثآً لؾتدخؾ إصؾل ،ومثآً لؾتدخؾ التبعل.
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ع /115إذا تطًبت ايدع ٣ٛإدخاٍ طسف ثايح يف ايدع ٣ٛغري املدعٚ ٞاملدع ٢عً ،٘ٝؾٌٗ يًدص ّٛطًب إدخاي٘؟
ج /لؽؾ خصؿ أن يطؾب مـ الؿحؽؿة أن ُتدخؾ يف الدطقى مـ يصح أن يؽقن مدطك طؾقف طـد رفعفا أمام
الؿحؽؿة كػسفا ،وتتبع يف اختصامف إجراءات التبؾقغ الؿعتادة.
 مثالف :طؼار مؿؾقك لقرثة ،رفع بعضفؿ دطقى طؾك مستلجر العؼار بطؾب إلزامف بسداد إجرة،
ضار
فؾؾؿستلجر أن يطؾب إدخال بؼقة القرثة صرفًا يف الدطقى حتك يسدد إجرة لفؿ جؿقعًا ،وٓ ُي ّ
بتعدد الدطاوى الؿرفقطة طؾقف مـفؿ بسبب تػرقفؿ.
 سمال :جاء يف الؿادة ( )4/79مـ الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة ما كصف ٓ( :يؼبؾ إدخال
مـ يتعارض إدخالف مع اختصاص الؿحؽؿة الؿؽاين أو الـقطل) ،اشرح هذه العبارة ،مؿثالً لفا بلمثؾة.

ع /116إذا تطًبت ايدع ٣ٛإدخاٍ طسف ثايح يف ايدع ٣ٛغري املدعٚ ٞاملدع ٢عً ،٘ٝؾٌٗ يًُشهُ ١إدخاي٘ َٔ تًكا٤
ْؿطٗا د ٕٚطًب أسد َٔ اـصّٛ؟
ج /لؾؿحؽؿة -مـ تؾؼاء كػسفا -أن تلمر بندخال مـ كان يف إدخالف مصؾحة لؾعدالة أو إضفار لؾحؼقؼة.
 مثالف :أن يدطل إكسان طؾك مالؽ أرض بلكف اشرتى إرض قبؾف ،فؾؾؿحؽؿة أن ُتدخؾ البائع إول
صرفًا يف الدطقى حتك تستجؾل حؼقؼة دطقى الؿدطل ،وحتك ُيحؽؿ طؾقف بنطادة الثؿـ إلك أحدهؿا إذا
كان قد باع العؼار مرتقـ.
 لؾؿحؽؿة إخراج مـ رأت إدخالف –إذا رأت أكف لقس صرفًا يف الدطقى ،وأن استؿراره فقفا ٓ يمثر يف
تحؼقؼ العدالة أو إضفار الحؼقؼة.-
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ع ٌٖ /117ميهٔ أل ٟأسد إٔ ٜطًب ايتدخٌ يف ايدع ٣ٛيٝه ٕٛطسؾاً ؾٗٝا؟
ج /كعؿ ،يحؼ ٕي أحد أن يطؾب التدخؾ يف الدطقى لقؽقن صرفًا فقفا إذا كاكت لف مصؾحة مـ ذلؽ،
وذلؽ بلن يطؾب مـ الدائرة الؼضائقة أن تدخؾف صرفًا يف الدطقى مـضؿًا إلك أحد الخصقم أو صالبًا الحؽؿ
لـػسف بطؾب مرتبط بالدطقى ،ويؽقن لؾدائرة الحؼ يف قبقل تدخؾف أو رفضف.
 مثالف :أن يدطل إكسان طؾك آخر بلكف باطف سقار ًة ولؿ يسدد الثؿـ ،فقطؾب إلزامف بسداد الثؿـ أو فسخ
البقع ،فنذا كان الؿدطك طؾقف قد باع السقارة إلك شخص ثالث ،فؾؾؿشرتي الجديد أن يطؾب إدخالف
صرفًا يف الدطقىٕ :ن فسخ البقع سقعقد بالضرر طؾقف أيضًا.
عَ /118ا ايػا َٔ ١ٜإدخاٍ أطساف خازز ايدع ٣ٛؾٗٝا؟
ج /لإلدخال غايات ،مـفا:
 )1تؿؽقـ الخصؿ الذي يؾحؼف أثر الحؽؿ يف الدطقى مـ أن يدافع طـ كػسف.
 )2تخػقػ العـاء طؾك الؼضاء والخصقم واختصار الجفد والققت ،بؿـع تعدد الؼضايا وإحؽام،
وجؿعفا يف قضقة واحدة.
 )3مـع تعارض إحؽام يف قضقة مقضقطفا واحد.
 )4استجالء الحؼ بلن ُيدخؾ يف الدطقى مـ يؿؽـ أن يدلل بلمقر ممثرة يف الدطقى ،أو تظفر حؼقؼة الـزاع
بقـ الخصؿقـ.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايتاضع

س /بقـ يديؽ دفقع مؿا يدفع بف الؿدطك طؾقف يف الدطقى ،اذكر كقع الدفع (دفع دطقى ،دفع خصقمة ،دفع
إجرائل) ،وإذا كان دفع خصقمة :فب ّقـ هؾ هق دفع بؿـع سؿاع الدطقى مطؾؼًا أو دفع بؿـع سؿاطفا ممقتًا،
ثؿ بقـ هؾ يجب إبداء الدفع أوًٓ قبؾ أي دفع آخر ،أو يجقز الدفع بف يف أي وقت مـ أوقات الدطقى؟
إذا أجاب الؿدطك طؾقف طـ الدطقى بؼقلف:
الؿدطل يطالب يف هذه الدطقى بلمر محرم ،أصؾب طدم سؿاع الدطقى
هذه الدطقى غقر محررة
ما ذكره الؿدطل يف دطقاه صحقح ،إٓ أكـل سددت لف الؿبؾغ الذي يطالب بف
أكا أققؿ يف جدة ،وهذه الدطقى مـ اختصاص الؿحؽؿة العامة بجدة ،وٓ
تختص هبا هذه الؿحؽؿة (الؿحؽؿة العامة بالرياض)
هذه الدطقى دطقى صقرية ،ولقست دطقى حؼقؼقة
أصؾب إطادة سؿاع شفادة الشاهد ٕهنا سؿعت دون حضقري
هذه الدطقى متعؾؼة بدطقى مـظقرة أمام دائرة أخرى ،أصؾب إحالتفا إلقفا
أدفع بعدم صحة آستـاد إلك الؿستـد الذي قدمف الؿدطل ٕين لؿ أسؾؿ
صقرة مـفا ولؿ ُأ َم َّؽـ مـ الجقاب طـف
لقس لؾؿدطل صػة يف رفع هذه الدطقى
لقس لؾؿدطك طؾقف صػة يف رفع هذه الدطقى
أكؽر ما ذكره الؿدطل يف دطقاه جؿؾ ًة وتػصقالً
أدفع بعدم صحة سؿاع الدطقى يف الجؾسة إولكٕ :ين لؿ أبؾغ هبا تبؾقغًا
صحقحًا
إن الحؼ يف رفع الدطقى لػالن ،ولؿ يؼدم الؿدطل ما يثبت وكالتف طـف

كقع الدفع

وقتف
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س /بقـ هؾ الحال هـا :إدخال أو تدخؾ؟ وهؾ يجب حضقر الؿتدخؾ أو يجقز؟ وهؾ هق أصؾل أو تبعل؟
الحال
رفع إكسان دطقى طؾك مالؽ طؼار ،يدطل أكف اشرتى العؼار قبؾف ،فلدخؾ
الؼاضل البائع إول صرفًا يف الدطقى
رفع محؿد دطقى طؾك أخقف زيد يطؾب تسؾقؿف كصقبف مـ مقراثف مـ والده،
فلدخؾ الؼاضل بؼقة القرثة أصرافًا يف الدطقى ،ثؿ تؼدمت امرأة إلك الؼاضل
بطؾب إدخالفا يف الدطقى لؽقهنا زوجة ثاكق ًة لؾؿتقىف.
شريؽان يتاجران يف إقؿشة ،أقام أحدهؿا دطقى طؾك أحد الؿشرتيـ بلكف
اشرتى قؿاشًا ولؿ يسدد الثؿـ ،فادطك أكف سؾؿ الثؿـ إلك الشريؽ أخر،
فطؾب الشريؽ إدخال شريؽف صرفًا يف الدطقى
رفع شخص دطقى طؾك آخر بلكف باطف طؼار ًا ولؿ يسؾؿف ثؿـف ،فطؾب صرف
ثالث إدخالف يف الدطقىٕ :كف شريؽ لؾؿدطل (البائع) يف العؼار ،لؽـ اسؿف
غقر مسجؾ يف صؽ العؼار.

إدخال
أو تدخؾ

وجقبل أو أصؾل أو
جقازي

تبعل
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ايدزع ايعاغس :تتُ ١املساؾع ١ايكطا١ٝ٥
 ايطًبات –عَ /119ا أْٛاع ايطًبات يف ايدع٣ٛ؟ عددٖا ،ممجالً يهٌ ْٛع مبجاٍ.
ج /لؾطؾبات يف الدطقى كقطان :الطؾب إصؾل ،والطؾب العارض.
ْٛع ايطًب
أصؾل

طارض

تعسٜؿ٘

َجاي٘

الطؾبات التل يؼررها الؿدطل أو

أن يرفع الؿدطل دطقاه إلك الؿحؽؿة صالبًا يف صحقػتفا الحؽؿ

الؿدطك طؾقف يف ابتداء الؿرافعة

بنلزام الؿدطك طؾقف بسداد الؼرض البالغ خؿسقـ ألػ ريال

الطؾبات التل تطرأ لؾؿدطل أو

أن يرفع الؿدطل دطقاه إلك الؿحؽؿة صالبًا إلزام الؿدطك طؾقف

الؿدطك طؾقف بعد ققام الدطقى

بنخالء طؼاره ،ثؿ يطؾب أثـاء الدطقى إلزام الؿدطك طؾقف بدفع

والسقر فقفا مؿا لؿ يطؾبف أو ً
ٓ

أجرة الؿدة التل أقام فقفا يف العؼار –إضافة إلك اإلخالء-

 وهـاك تؼسقؿ آخر لؾطؾبات باطتبار تعؾؼفا بؿقضقع الدطقى ،وهل :الطؾب الؿقضقطل ،والطؾب
الققتل ،والطؾب اإلجرائل.
ْٛع ايطًب

تعسٜؿ٘

مقضقطل

الطؾب الؿتعؾؼ بؿقضقع الحؼ

وقتل

إجرائل

الطؾب الطارئ الذي يعالج أمر ًا
يتعؾؼ بالدطقى حتك الحؽؿ فقفا

َجاي٘
أن يرفع الؿدطل دطقاه إلك الؿحؽؿة صالبًا يف صحقػتفا الحؽؿ
بنلزام الؿدطك طؾقف بسداد ثؿـ السقارة وقدره مئة ألػ ريـال
أن يرفع الؿدطل دطقاه صالبًا تصػقة الشركة بقـف وبقـ شريؽف،
ويطؾب صؾبًا وقتقًا بقضع الشركة تحت الحراسة الؼضائقة
وتؽؾقػ مدير لفا حتك صدور الحؽؿ فقفا بالتصػقة.

الطؾبات الؿتعؾؼة بالسقر يف

أن يطؾب الؿدطك طؾقف إمفالف لإلجابة طؾك الدطقى ،أو يطؾب

الدطقى

الؿدطل تلجقؾ كظر الدطقى إلبالغ خصؿف هبا.

 تطبقؼ :مثؾ بؿثال مـ طـدك لؽؾ كقع مؿا سبؼ.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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 كشاط:
اشرتى محؿد مـ سعقد سقارة بؿئة ألػ ريـال ،وطـد تقققع العؼد حرر لف شقؽًا بالؿبؾغ ،واتػؼا طؾك أن تسؾؿ السقارة
بعد يقمقـ.
وبعد يقمقـ اتصؾ محؿد بسعقد وصؾب مـف تسؾقؿ السقارة ،فلجابف بلكف سقسؾؿفا لف خالل خؿسة أيام.
وبعد خؿسة أيام أقػؾ سعقد جقالف ،وحاول محؿد آتصال بف شفر ًا فؾؿ يستطع ،فتؼدم محؿد بدطقى إلك
الؿحؽؿة العامة بالرياض يطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بتسؾقؿ السقارة.
ويف الجؾسة إولك لؿ يحضر سعقد ،وأفاد محؿد بلكف ٓ يعرف مققعف ،فطؾب تبؾقغف برسالة كصقة طؾك جقالف
الؿسجؾ يف كظام أبشر.
ويف الجؾسة الثاكقة حضر محؿد ،وحضر محامل سعقد ،وبعد سؿاطف لؾدطقى صؾب مفؾة لإلجابة.
ويف الجؾسة الثالثة حضر الطرفان ،وأجاب محامل سعقد بلن طؼد البقع صحقح ،وأن سعقد إكؿا امتـع طـ تسؾقؿ
السقارة لؽقن الشقؽ الؿحرر مـ الؿدطل دون رصقد ،وصؾب إلزام الؿدطل بدفع ثؿـ السقارة ،فطؾب محؿد مفؾة
لإلجابة.
ويف الجؾسة الرابعة حضر الطرفان ،وأجاب محؿد بلن ما ذكره محامل سعقد غقر صحقح جؿؾ ًة وتػصقال ً ،وقدم
كشػ حساب مـ الؿصرف يثبت أن الشقؽ تؿ صرفف مـ سعقد ،وأكد صؾبف تسؾقؿ السقارة ،وأضاف صؾبًا آخر بنلزام
سعقد بدفع أجرة السقارة مدة حبسف لفا ،وبعرض ذلؽ طؾك محامل سعقد اكتػك بؿا قدمف ،وصؾب الحؽؿ يف الدطقى.

 استخرج مـ القاقعة السابؼة:
 صؾبات الؿدطل ،مؿقز ًا الطؾبات إصؾقة مـ الطؾبات العارضة. صؾبات الؿدطك طؾقف. -استـتج الحؽؿ الذي سقحؽؿ بف الؼاضل يف الدطقى

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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ع /120بني ايطًبات ايعازض ١اييت تكبًٗا احملهُ َٔ ١طًبات املدع َٔٚ ،ٞطًبات املدع ٢عً.٘ٝ
ج/لؾؿدطل أن يؼدم مـ الطؾبات العارضة ما يلتل:
مثالف

الطؾب

أ -ما يتضؿـ تصحقح الطؾب إصؾل( ،تصحقح) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بسداد
أو تعديؾ مقضقطف لؿقاجفة ضروف ثؿـ مبقع قدره خؿسقن ألػ ريـال ،ثؿ يتبقـ أن ثؿـ الؿبقع كان ستقـ
صرأت أو تبقـت بعد رفع الدطقى.

ألػ ريـال ،فقطؾب صؾبًا طارضًا بتصحقح صؾبف لقؽقن ستقـ ألػ ريـال.
(تعديؾ مقضقطف) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب فقفا إلزام الؿدطك
طؾقف بتسؾقؿف سقارتف ،ثؿ يتبقـ أهنا قد تؾػت ،فقطؾب صؾبًا طارضًا بنلزامف
بتسؾقؿف ققؿة السقارة.

ب -ما يؽقن مؽؿالً لؾطؾب إصؾل ،أو (مؽؿؾ) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب بنثبات تؿؾؽف طؼار ًا مسجال ً
مترتبًا طؾقف ،أو متصالً بف اتصا ً
ٓ ٓ يؼبؾ باسؿ الؿدطك طؾقف ،ثؿ يؼدم صؾبًا طارضًا بنلزام الؿدطك طؾقف بنخالء
التجزئة.

العؼار وتسؾقؿف لف.

 يؽقن آتصال مؿا ٓ يؼبؾ التجزئة (مترتب) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بتسؾقؿف
إذا كان يف التجزئة ضرر طؾك إرض التل اشرتاها مـف ،وبعد سـة قدم صؾبًا طارضًا بنلزام الؿدطك طؾقف
الؿدطل بضقاع الحؼ أو التلخر يف بنزالة ما أحدثف مـ ٍ
مبان طؾك إرض.
الحصقل طؾقف.

(متصالً) :أن يتؼدم شخص بطؾب طزل كاضر طؾك وقػ ،ثؿ يتؼدم بطؾب
طارض يطؾب فقف تعققـف كاضر ًا طؾك الققػ.

ج -ما يتضؿـ إضافة أو تغققر ًا يف سبب (إضافة) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب فقفا طزل كاضر وقػ لتػريطف يف
الدطقى مع إبؼاء مقضقع الطؾب حػظف ،ثؿ يضقػ صؾبًا طارضًا بعزلف بسبب خقاكتف لألماكة أيضًا.
إصؾل طؾك حالف.

(تغققر ًا) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بسداد مئة

 سبب الدطقى :مقجبفا ،مـ كقن ألػ ريال التل أقرضفا مقرثف لؾؿدطك طؾقف ،ثؿ تبقـ لف مـ شفادة الشفقد
الؿطالب بف ثؿـ مبقع أو أجرة دار ،أن الؿئة ألػ ريـال كاكت ثؿـ مبقع ولقست قرضًا ،فؼدم صؾب طارضًا
أو كقن سبب الؿؾؽ هق اإلحقاء أو بتعديؾ سبب الدطقى إلك ثؿـ مبقع.
الشراء ،وكحقه.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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(تحػظل) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بتسؾقؿف

 اإلجراء التحػظل :ما يتخذه الؼاضل العؼار الذي اشرتاه مـف ،ثؿ يؼدم صؾبًا طارضًا بحجز العؼار وإبالغ كتابة
مـ أجؾ حؿاية مال أو حؼ ،قبؾ كظر العدل بؿـع الؿدطك طؾقف مـ التصرف فقف حتك اكتفاء الدطقى.
الدطقى أو أثـاء السقر فقفا.

(وقتل) :أن يرفع الؿدطل دطقى يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف باإلكػاق

 اإلجراء الققتل :ما يتخذه الؼاضل طؾقف ،ثؿ يطؾب صؾبًا طارضًا فرض كػؼة لف مدة كظر الدطقى حتك
بصقرة ممقتة مـ أجؾ معالجة وضع اكتفائفا ،واحتساب ذلؽ مـ الـػؼة الؿحؽقم هبا.
قائؿ.
هـ -ما تلذن الؿحؽؿة بتؼديؿف مؿا يؽقن أن يطؾب الؿدطل إدخال صرف ثالث يف الدطقىٓ :ستجالء حؼقؼة إمر
مرتبطًا بالطؾب إصؾل.

وتحؼقؼ العدالة.

 لؾؿدطك طؾقف أن يؼدم مـ الطؾبات العارضة ما يلتل:
مثالف

الطؾب

أ -صؾب الؿؼاصة الؼضائقة ،بلن يطؾب الؿدطك أن يطؾب الؿدطل إلزام الؿدطك طؾقف بدفع أجرة الؿـزل الذي
ٍ
مطالبة لف طؾك الؿدطل ،فنذا ثبتت استلجره ،فقطؾب الؿدطك طؾقف إلزام الؿدطل بدفع الؿبالغ التل
طؾقف الـظر يف
ُخصؿت مـ الؿبؾغ الذي يطالب بف الؿدطل.

تؽبدها يف إصالح الؿـزل.

ب -صؾب الحؽؿ لف بتعقيض طـ ضرر لحؼف أن يطؾب الؿدطك طؾقف إلزام الؿدطل بلتعاب الؿحاماة التل تؽبدها
مـ الدطقى إصؾقة ،أو مـ إجراء فقفا.

يف الدطقى.

جـ -أي صؾب يترتب طؾك إجابتف أٓ يحؽؿ (ٓ يحؽؿ لف بطؾباتف) :أن يطالب الؿدطل بنثبات صحة شرائف طؼار ًا
لؾؿدطل بطؾباتف كؾفا أو بعضفا،

مـ الؿدطك طؾقف وإلزامف بلجرة الؿثؾ طـ الؿدة الؿاضقة ،فقطؾب

أو أن يحؽؿ لف هبا مؼقدة بؼقد لؿصؾحة الؿدطك الؿدطك طؾقف الحؽؿ ببطالن طؼد الشراء الذي يدطقف الؿدطل.
طؾقف.

(مؼقدة) :أن يدطل شخص مؾؽقة أرض ،فقدفع الؿدطك طؾقف بلن
البـاء الذي طؾقفا مؾؽف ،فقطؾب الحؽؿ لف بؿؾؽقة البـاء.

د -أي صؾب يؽقن متصالً بالدطقى إصؾقة أن يطالب الؿدطل بنثبات مؾؽف لعؼار يسؽـف الؿدطك طؾقف ،فقتؼدم
اتصا ً
ٓ ٓ يؼبؾ التجزئة.

الؿدطك طؾقف بطؾب إثبات تؿؾؽف هق أيضًا لؾعؼار.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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هـ -ما تلذن الؿحؽؿة بتؼديؿف مؿا يؽقن أن يطالب الؿدطل بتسؾقؿف باقل ثؿـ مبقع ،فقؼدم الؿدطك طؾقف
مرتبطًا بالدطقى إصؾقة.

صؾبًا طارضًا بتسؾقؿف الؿبقع.

ع /121عدد غسٚط قب ٍٛايطًبات ايعازض١؟ َبٓٝاً بعطاً َٔ أسهاَٗا.
ج /يشترط لؼبقل الطؾبات العارضة شروط ،مـفا:
 .1أن تؽقن مرتبط ًة بالطؾب إصؾل ،وطؾك مؼدم الطؾب العارض أن يقضح وجف ارتباط الطؾب مع
الطؾب إصؾل مخالػ ًة ضاهرة تعقـ رفضف.
العارض
الطؾب
مقضقع الدطقى أو سببفا ،وإذا خالػ
ُ
َ
ُ
 .2أن تؼدم الطؾبات العارضة قبؾ إقػال باب الؿرافعة.
 .3أن تؼدم بحضقر الخصؿ ،فنن غاب قبؾ تؼديؿ الطؾب العارض فقجب أن يعاد تبؾقغف بؿقطد الجؾسة.
 .4أن تؽقن الدائرة كاضرة الطؾب إصؾل مختصة وٓئقًا وكقطقًا بـظر الطؾب العارض.
 .5أن يؽقن لؾؿدطل مصؾح ًة يف الطؾب :مـ جؾب كػع أو دفع ضرر ،فال ُيؼبؾ صؾب لقس لف فقف مصؾحة.
 oمؾحقضات:
 يجقز أن ُتؼدم الطؾبات العارضة مؽتقبة ،ويجقز تؼديؿفا شػاه ًة يف الجؾسة بحضقر الخصؿ ،و ُتث َبت
الطؾبات العارضة يف محضر الجؾسة.
 يجقز تعدد الطؾبات العارضة التل يؼدمفا كؾ خصؿ.
 إذا ضفر لؾدائرة بعد كظر الطؾب العارض أكف ٓ طالقة لف بالدطقى إصؾقة فعؾقفا أن ترفض إضافتف
لطؾبات الدطقى ،ويؽقن لؾخصؿ الحؼ يف رفع دطقى مستؼؾة بؿا لؿ ُيـظر فقف مـ صؾباتف العارضة.
 ٓ يصح يف الؿحاكؿ اإلدارية :الجؿع يف دطقى واحدة :بقـ صؾب إلغاء قرار ،وصؾب تعقيض.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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 إذا رفضت الدائرة قبقل إضافة الطؾب العارض ،فقجب أن تبقـ ذلؽ يف حؽؿفا ،ويخضع الحؽؿ لطرق
آطرتاض التل ُيعرتض هبا طؾك إحؽام.
 تحؽؿ الدائرة يف مقضقع الطؾب العارض مع الحؽؿ يف مقضقع الطؾب إصؾل ،ويجقز أن تحؽؿ فقف
قبؾ الحؽؿ يف مقضقع الطؾب إصؾل أو بعده.
ع /122عدد باختصاز غسٚط املصًش ١اييت جيب إٔ تتٛؾس يف املدع ٢ب٘ (طًبات املدعٚ ٞاملدع ٢عً.)٘ٝ
ج /يشرتط يف الطؾبات إصؾقة والطؾبات العارضة لؾؿدطل والؿدطك طؾقف أن يؽقن لف فقفا مصؾحة مـ
جؾب كػع أو دفع ضرر ،ويشترط يف الؿصؾحة شروط ،مـفا:
 .1أن تؽقن مقجقدة طـد الدطقى ،فال ُيؼبؾ صؾب ٓ مصؾحة فقف لؾؿدطل.
 مثال الطؾب الذي ٓ مصؾحة فقف لؾؿدطل :أن تطؾب امرأة إثبات زوجقتفا مـ شخص مات ،دون أن
تدطل إرثًا وٓ صداقًا وٓ غقرهؿا ،فال تؼبؾ الدطقى هبذا الطؾب.
 استثـاء :يستثـك الطؾب الذي يؽقن فقف مصؾحة محتؿؾة لطالبف إذا كان غرضف آحتقاط لدفع ضرر
محدق بف ،كلن يخشك وققع اطتداء طؾك حؼف لقجقد قرائـ معتربة تدل طؾك قرب وققطف.
 مثال الؿصؾحة الؿحتؿؾة :أن يتؼدم أشخاص بطؾب إلغاء ترخقص إكشاء قصر أفراح مجاور لؿـازلفؿ:
ٕكف يخشك مـ ذلؽ مستؼبالً وققع ضرر هبؿ بازدحام الطرقات أمامفؿ وإزطاجفؿ بلصقات الـاس
وآحتػآت ،فتُؼبؾ الدطقى هبذا الطؾب.
 .2أن تؽقن الؿصؾحة حا َّلة طـد الدطقى ،فال يصح صؾب أمر ممجؾ لؿ َّ
يحؾ بعد.
 مثال الطؾب الذي فقف مصؾحة لؿ َّ
تحؾ بعد :أن يطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بسداد ديـ ممجؾ لؿ يحؾ
بعد ،فال ُيؼبؾ الطؾب.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١
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 استثـاء :يستثـك مـ هذا الشرط أمقر ،مـفا:
أ/الديـ الذي ُيسدد طؾك أقساط ،فتجقز الؿطالبة بسداد جؿقعف إذا َّ
حؾ بعضف :دفعًا لؾضرر الالحؼ
بالؿدطل بتؽرار الؿطالبة طـد حؾقل كؾ أجؾ ،لؽـ يحؽؿ الؼاضل بنلزام الؿدطك طؾقف بالديـ الحال،
وإلزامف بالديـ الؿمجؾ طـد حؾقلف.
ب/صؾب الؼريب الـػؼة طؾقف ،فقجقز لؾؼريب الؿطالبة بنلزام قريبف الؿدطك طؾقف أن ُيـػؼ طؾقف كػؼ ًة مستؿرة،
وٓ يؾزمف أن يتؼقد يف صؾبف بالـػؼة الؿاضقة ،بؾ لف أن يطالب بالـػؼة الؿاضقة وأتقة ،وإذا حؽؿ الؼاضل لف
هبا فقحؽؿ بلن يؽقن سداد الـػؼة أتقة يف حقـفا.
ج /سؿاع الدطقى بلمر ُيخشك فقاتف إذا َّ
حؾ يف أجؾف ،كلن يؽقن الحؼ يحؾ بعد طشر سـقات ،لؽـ ثبقت
الحؼ مرتبط بشفادة شفقد يخشك الؿدطل مـ وفاهتؿ أو سػرهؿ ،فقطؾب سؿاع شفادة الشفقد والحؽؿ
باإللزام بسداد الحؼ طـد حؾقلف.
 .3أن تؽقن مصؾح ًة مشروطة ،فال تصح الؿطالبة بلمر محرم شرطًا.
 مثال الؿطالبة بؿحرم :أن يطؾب الؿدطل إلزام الؿدطك طؾقف بلن يدفع لف مئة ألػ ريـال ثؿـ بضاطة مـ
الؿخدرات سؾؿفا إلقف ،فال ُتؼبؾ الدطقى هبذا الطؾب.
 فائدة :قرر ابـ تقؿقة أن العقـ أو الؿـػعة إذا كاكت محرمة –كثؿـ الخؿر ،-ووقعت الؿطالبة هبا بعد
استقػاء العاص ل لؾعقـ أو الؿـػعة الؿحرمة ،فنن الؼاضل يحؽؿ بنلزام الؿشرتي بدفع ثؿـ العقـ
الؿحرمة ،ثؿ يحؽؿ بتسؾقؿ الثؿـ إلك بقت مال الؿسؾؿقـ ،وٓ ُيسؾؿف لؾبائع :حتك ٓ ُيجؿع لؾعاصل
بقـ ِ
العقض والثؿـ ،ثؿ يؽقن فقف تجرئ ًة لؾعصاة بالقققع يف الؿحرمات :لؽقهنا دون ِطقض ،بؾ يمخذ
مـف الثؿـ ،وٓ ُيعطك لؿـ باطف الؿحرم :لقؽقن يف ذلؽ تعزير ًا لفؿا.
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وبـا ًء طؾقف :فنذا كان بقع العقـ الؿحرمة لؿ يـػذ أصالً ،ويطؾب الؿدطل إكػاذه ،فقحؽؿ الؼاضل ببطالن
البقع وطدم جقاز تـػقذه ،أما إن كاكت العقـ أو الؿـػعة الؿحرمة قد استقفاه الؿشرتي واستفؾؽفا،
فقحؽؿ الؼاضل بنلزامف بتسؾقؿ العقض ،ويرسؾف الؼاضل إلك بقت الؿال.
قال ابـ تقؿقة

يف مجؿقع الػتاوى (( :)3٢9/29أما إن كاكت العقـ أو الؿـػعة محرمة :كؿفر

البغل وثؿـ الخؿر ،ففـا ٓ ُيؼضك لف بف قبؾ الؼبض ،ولق أططاه إياه لؿ يحؽؿ برده :فنن هذا معقكة لفؿ طؾك
الؿعاصل :إذا جؿع لفؿ بقـ ِ
َ
والخ َّؿار وكحقهؿا :لؽـ
والؿعقض .وٓ يحؾ هذا الؿال لؾبغل
العقض
َّ
يصرف يف مصالح الؿسؾؿقـ).
وقال

( :ومـ باع خؿر ًا لؿ يؿؾؽ ثؿـف ،فنذا كان الؿشرتي قد أخذ الخؿر فشرهبا لؿ ُيجؿع لف بقـ

ِ
والؿعقض :بؾ يمخذ هذا الؿال فقصرف يف مصالح الؿسؾؿقـ كؿا ققؾ يف مفر البغل وحؾقان
العقض
َّ
الؽاهـ وأمثال ذلؽ مؿا هق طقض طـ طقـ أو مـػعة محرمة إذا كان العاصل قد استقىف العقض).
 .4أن تؽقن مصؾح ًة مؿؽـة القققع ،فال ُتؼبؾ الؿطالبة بؿا يؽذبف العؼؾ أو الحس أو العادة.
 مثال ما يؽذبف العؼؾ :أن يتؼدم شخص طؿره طشرون طامًا بطؾب إثبات أبقتف لشخص طؿره ثالثقن
طامًا.
 مثال ما يؽذبف الحس :أن يطؾب إكسان الؼصاص مـ قاتؾ أبقف ،وأبقه حاضر معف إلك الؿحؽؿة.
 ومثال ما تؽذبف العادة :أن يتؼدم فؼقر ٓ يؿؾؽ مـ الدكقا سقى لباسف بطؾب إلزام أحد كبار التجار بلن
يدفع لف مؾقار ريال أقرضفا إياه قبؾ طام.
أو يتؼدم إكسان ضد أحد القجفاء يدطل بلكف استلجر القجقف بعشرة ريآت لقحؿؾ لف طؾك ضفره حزمة
مـ الربسقؿ ،ففذا مؿا تؽذبف العادة.
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 عٛازض اـص– ١َٛعَ /123ا املكصٛد بٛقـ اـص١َٛ؟ َٚا أسٛاي٘؟
ج /الؿؼصقد بققػ الخصقمة :تلجقؾ السقر يف الدطقى إلك ٍ
أمد ،بؼرار مـ الؿحؽؿة ،مـ تؾؼاء كػسفا أو
بـا ًء طؾك صؾب أحد الخصقم.
 أحقال وقػ الخصقمة:
 .1وقػ اتػاقل :وذلؽ باتػاق الخصقم طؾك وقػ الخصقمة ممقتًا :كلن تقجد بقادر صؾح فقؿا بقـفؿا
تتطؾب وقتًا صقيالً ،فقجقز لؾؿحؽؿة وقػ الدطقى مدة ٓ تزيد طـ ستة أشفر.
 .2وقػ قضائل :وذلؽ إذا رأت الؿحؽؿة أن حؽؿفا يف هذه الدطقى متعؾؼ بدطقى أخرى ٓ زالت
مـظقرة( ،)42فتققػ السقر يف هذه الدطقى ممقتًا حتك اكتفاء الدطقى إخرى بحؽؿ هنائل ،ثؿ تقاصؾ
السقر فقفا بعد اكتفائفا بـا ًء طؾك صؾب يؼدمف الخصقم أو أحدهؿ بطؾب مقاصؾة السقر فقفا.
 .3وقػ كظامل :وهل إحقال التل كص الـظام طؾك وجقب وقػ سقر الدطقى فقفا لسبب محدد ،ومـ
أشفرها :وقػ سقر الدطقى إذا تؼدم أحد الخصقم بطؾب رد الؼاضل طـ كظر الدطقى لقجقد سبب مـ
أسباب الرد(.)43
ويدون وقػ الدطقى يف محضر يققع طؾقف الخصقم ،ثؿ تصدر
 يجقز وقػ الدطقى أكثر مـ مرة،
َّ
الؿحؽؿة بذلؽ صؽًا بؼرار وقػ سقر الدطقى.

( )42سقاء كاكت الدطقى لدى الدائرة كػسفا ،أو لدى دائرة أو محؽؿة أخرى.
( )43سقليت بقان أسباب رد الؼاضل يف الدرس الؼادم.
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عَ /124ا املكصٛد باْكطاع اـص١َٛ؟ َبٓٝاً أضباب٘ٚ ،بعطاً َٔ أسهاَ٘
ج /الؿؼصقد باكؼطاع الخصقمة :وقػ السقر يف الدطقى وجقبًا مـ غقر صؾب وٓ قرار مـ الؼاضل :لسبب
مؼرر يؼتضل ذلؽ حتك استقػاء ما يؾزم لف.
 مـ أسباب اكؼطاع الخصقم:
 .1وفاة أحد الخصقم ،فقـؼطع سقر الدطقى ،ويؾزم إبالغ القرثة بالؿقطد الجديد لؿقاصؾة كظر الدطقى.
 .2فؼد أحد الخصقم أهؾقتف بالجـقن والسػف وكحقها ،فقـؼطع سقر الدطقى ،ويؾزم إقامة ولل طؾقف ،ثؿ
إبالغف بالؿقطد الجديد لؿقاصؾة كظر الدطقى.
 يترتب طؾك اكؼطاع الخصقمة :وقػ جؿقع مقاطقد الؿرافعات التل كاكت جاري ًة يف حؼ الخصقم،
وبطالن جؿقع اإلجراءات التل حصؾت أثـاء آكؼطاع.
 إذا اكؼطعت الدطقى فقتؼدم أحد الخصقم بطؾب مقاصؾة السقر يف الدطقى ،وحقـفا ُيبؾغ أصحاب
الشلن مـ بؼقة الخصقم بالؿقطد –وفؼ إجراءات التبؾقغ السابؼ بقاهنا.-
 إذا هتقلت الدطقى لؾحؽؿ قبؾ ققام سبب آكؼطاع ،بسؿاع جؿقع أققال الخصقم وصؾباهتؿ الختامقة
وأقػؾ باب الؿرافعة ،فال تـؼطع الخصقمة بقجقد سبب آكؼطاع بعد ذلؽ ،ولؾؼاضل أن يحؽؿ يف
الدطقى يف الجؾسة التالقة.
َ
الحضقر
الؿقكؾ
 ٓ تـؼطع الخصقمة بقفاة القكقؾ أو طزلف ،فتسقر الخصقمة طؾك سقرها الؿعتاد ،ويؾزم
ُ
ُ
تقكقؾ وكقؾ آخر.
بـػسف أو
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عَ /125ا املكصٛد برتى اـص١َٛ؟ َبٓٝاً صٛزت٘.
ج /الؿؼصقد بترك الخصقمة :تـازل الؿدطل طـ الدطقى الؼائؿ كظرها أمام الؿحؽؿة ،دون إسؼاط لؾحؼ
الؿتـازع فقف ،بحقث يجقز لف الؿطالبة بف مستؼبالً يف دطقى جديدة.
 صقرتف :أن يتؼدم الؿدطل إلك الؿحؽؿة بطؾب التـازل طـ الدطقى (إسؼاط الدطقى) ،فقصدر الؼاضل
حؽؿف بنمضاء التـازل ،واطتبار الدطقى مـتفقة بذلؽ ،ويؽقن ذلؽ إسؼاصًا لؾخصقمة ،وٓ يعد إسؼاصًا
لؾحؼ كػسف ،فقحؼ لؾؿدطل أن يرفع دطقى مستؼبالً بالؿطالبة بالحؼ كػسف.
 لؾؿدطل ترك دطقاه قبؾ جقاب الؿدطك طؾقف طؾك الدطقى ،فنذا قدم الؿدطك طؾقف دفقطف فؾقس
لؾؿدطل ترك دطقاه إٓ بؿقافؼة الؿحؽؿة.
 إذا كان الؿدطقن أشخاص متعددون –ورثة مثال ً -وأراد بعضفؿ ترك الدطقى ،فقجقز لف ذلؽ ،وتظؾ
الدطقى قائؿ ًة يف حؼ الباققـ.
 يرتتب طؾك صدور الحؽؿ بنثبات ترك الؿدطل لدطقاه أو تـازلف طـفا :إلغاء جؿقع اإلجراءات السابؼة،
بؿا فقفا اإلجراءات التحػظقة والققتقة التل أمرت هبا الؿحؽؿة.
 إذا أقام الؿدطل دطقاه مستؼبالً فتحال الدطقى لؾدائرة كػسفا التل كظرت الدطقى إولك ،و ُتعدّ دطقى
جديدة ،لؽـ يؿؽـ لؾؿدطل والؿدطك طؾقف آستػادة مؿا ورد يف ضبقط جؾسات الدطقى وما ُقدِّ م فقفا
مـ تؼارير خرباء وكحقها باطتبارها َب ِّقـات
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س /هؾ ُيؼبؾ هذا الطؾب العارض أو ٓ ،معؾالً لؿا تؼقل.
الطؾب
رفع إكسان دطقى يطالب بنلزام الؿدطك طؾقف بسداد ديـف البالغ مئة ألػ ريـال ،ثؿ تبقـ
أن الؿدطك طؾقف قد مات فؼدم صؾبًا طارضًا بنلزام ورثتف بسداد الديـ.
رفع إكسان دطقى يطالب إلزام البائع بتسؾقؿف الؿقاد الغذائقة التل اشرتاها ،وبعد مضل
سـة مـ رفع الدطقى قدم صؾبًا طارضًا بػسخ البقعٕ :ن الؿقاد قد تؾػت
رفع إكسان دطقى يطؾب إلزام كاضر الققػ بتسؾقؿف خؿسة آٓف ريـال كصقبف مـ غؾة
الققػ لؾسـة الؿاضقة ،ثؿ تبقـ أن كصقبف أربعة آٓف ريـال ،فتؼدم صؾبًا طارضًا بذلؽ
رفع إكسان دطقى ضد زوجتف يطؾب فقفا إلزامفا بآكؼقاد والعقدة إلك بقت الزوجقة،
فؼدمت الزوجة صؾبًا طارضًا بطؾب الخؾع :لؽقهنا تبغضف وٓ تطقؼ العقش معف.
رفع إكسان دطقى ضد شريؽف مطالبًا إياه ببقان قدر استحؼاقف مـ أرباح الشركة لؾسـة
الؿاضقة ،وإلزامف بسدادها لف ،ثؿ تبقـ لف يف أثـاء الدطقى أن أرباحف تبؾغ طشرة آٓف
ريـال ،فؼدم صؾبًا طارضًا بنلزام الؿدطك طؾقف بلن يدفع لف طشرة آٓف ريـال.
رفع إكسان دطقى يطالب بنلزام الؿدطك طؾقف بنخالء العؼار الذي اشرتاه مـف وتسؾقؿف
لف ،وبعد مضل سـة قدم صؾب طارضًا بنلزام الؿدطك طؾقف بلجرة السـة الؿاضقة
رفع إكسان دطقى يطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بسداد خؿسقـ ألػ ريـال ،وبعد مدة تبقـ
أن الؿبؾغ مئة ألػ ريـال ،فرفع صؾبًا طارضًا بتعديؾ صؾبف إلك مئة ألػ ريال.
رفع ورثة دطقى يطؾبقن إبطال وصقة مقرثفؿ :لؽقهنا وصقة مزورة ،ثؿ قدمقا صؾبًا
طارضًا بنلزام الؿدطك طؾقف (الؿقصك لف) بتسؾقؿفؿ مبؾغ القصقة الذي استؾؿف.
رفع إكسان دطقى يطالب بنلزام ورثة الؿدطك طؾقف بسداد ديـ مقرثفؿ لف البالغ مؾققن
ريـال ،ثؿ قدم صؾبًا طارضًا بنخراج أحد القرثةٕ :كف أسؼط طـف كصقبف مـ الؿطالبة.

ُيؼبؾ أو
ٓ ُيؼبؾ

التعؾقؾ
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رفع إكسان دطقى يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بنصالح سقارتف لؽقكف أتؾػفا
باصطدام سقارة الؿدطك طؾقف هبا يف حادث ،فتؼدم الؿدطك طؾقف بطؾب طارض بنلزام
الؿدطل بنصالح سقارتفٕ :ن الؿدطل هق الؿتسبب بالحادث.

س /يشترط لؼبقل الطؾبات إصؾقة والعارضة :وجقد مصؾحة لؾطالب سقاء أكان مدطقًا أم مدطك طؾقف،
وسبؼ بقان شروط الؿصؾحة ،بـاء طؾقف :ب ّقـ هؾ يؼبؾ الطؾب فقؿا يلتل أم ٓ ،معؾالً لؿا تؼقل.
الطؾب
تؼدم بـؽ بدطقى يطالب فقفا بنلزام الؿدطك طؾقف بلن يسدد الػقائد التل تعفد هبا
الؿدطل زياد ًة طؾك مبؾغ الؼرض الؿسؾؿ لف ،كتقج ًة لتلخره يف سداد الؼرض.
صؾبت زوجة إلزام زوجفا بلن يدفع لفا كػؼة شفرية قدرها ألػ وخؿس مئة ريـال لؿا
مضك وما سقليت مـ إشفر ،كؾ شفر يف حقـف.
شخص أقرض إكسان خؿسقـ ألػ ريـال بحضقر شفقد مـ بالد أخرى ،ثؿ أراد
الشفقد السػر الـفائل إلك بالدهؿ ،فرفع الؿؼرض دطقى يطؾب إثبات الؼرض ،خقفًا
مـ سػر الشفقد وضقاع حؼف.
ممجر أجر بقتف طؾك آخر ،ثؿ تؼدم إلك الؿحؽؿة بطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بالخروج
مـ طؼاره طـد اكتفاء طؼد اإلجارة ،مع كقن طؼد اإلجارة ٓ زال ساريًا.
إكسان مال جداره طؾك الطريؼ ،فرفع الجقران دطقى يطؾبقن إلزامف بنصالح جداره:
خقفًا مـ وققطف مستؼبالً طؾك أحد الؿارة مـفؿ.

ُيؼبؾ أو
ٓ ُيؼبؾ

التعؾقؾ

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()127

استـبط الحؽؿ الذي يحؽؿ بف الؼاضل يف الققائع أتقة:
 تؼدم الؿدطل إلك الؿحؽؿة يطؾب ثؿـ  1٢٢كقؾق مـ لحؿ الخـزير باطفا لؾؿدطك طؾقف.
 أقرض الؿدطل الؿدطك طؾقف مئة ألػ لقسددها لف مئة وطشرة آٓف ،فؾؿا سدد لف مئة ألػ ريـال تؼدم إلك
الؿحؽؿة يطؾب إلزام الؿدطك طؾقف بسداد الؿتبؼل وقدره طشرة آٓف ريـال.
 تؼدم الؿدطل بدطقى طؼقق ٓمتـاع ابـتف طـ الدراسة يف مدرسة مختؾطة.

اإلجابة:
 يف الدطقى إولك :يحؽؿ الؼاضل بـ

 يف الدطقى الثاكقة :يحؽؿ الؼاضل بـ

 يف الدطقى الثالثة :يحؽؿ الؼاضل بـ
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ايدزع اؿاد ٟعػس :تٓش ٞايكطاٚ ٠زدِٖ عٔ اؿهِ
عَ /126تٜ ٢ه ٕٛايكاض ٞممٓٛعاً َٔ ْظس ايدعٚ ٣ٛمساعٗا؟ ُٜ ٌٖٚػرتط طًب اـصِ ملٓع٘ عٔ ْظس ايدع٣ٛ؟
ج /يؽقن الؼاضل مؿـقطًا مـ كظر الدطقى وسؿاطفا يف إحقال أتقة (مادة  94مرافعات):
أ -إذا كان زوجًا ٕحد الخصقم ،أو كان قريبًا ،أو صفر ًا لف ،إلك الدرجة الرابعة.
ب -إذا كان لف أو لزوجتف خصقمة قائؿة مع أحد الخصقم يف الدطقى أو مع زوجتف ،ويؼصد بؼقام
الخصقمة :وجقد دطقى مـظقرة لدى أي محؽؿة ،مـ تاريخ ققدها يف الؿحؽؿة حتك اكتساب الحؽؿ
الؼطعقة ،فنن كاكت هـاك خصقمة سابؼة فال تمثر.
ج -إذا كان وكقالً ٕحد الخصقم ،أو وصقًا ،أو ققؿًا طؾقف –وقت إقامة الدطقى وكظرها ،-أو مظـقكة وراثتف
لف ،أو كان زوجًا لقصل أحد الخصقم أو الؼقؿ طؾقف ،أو كاكت لف صؾة قرابة أو مصاهرة إلك الدرجة الرابعة
هبذا القصل أو الؼقؿ.
د -إذا كان لف مصؾحة يف الدطقى الؼائؿة أو لزوجتف أو ٕحد أقاربف أو أصفاره طؾك طؿقد الـسب ،أو لؿـ
يؽقن هق وكقالً طـف أو وصقًا أو ققؿًا طؾقف.
هـ -إذا كان قد أفتك يف الدطقى كػسفا ،أو ترافع طـ أحد الخصقم يف الدطقى أو كتب فقفا ٓئحة أو
استشارة أو اطرتاضًا أو كحقه مؿا فقف مصؾحة ٕحد الؿتخاصؿقـ ،ولق كان ذلؽ قبؾ اشتغالف بالؼضاء.
و -إذا كان قد سبؼ لف كظرها خبقر ًا أو محؽؿًا ،أو كان قد أدى شفادة فقفا ،أو باشر إجراء مـ إجراءات
التحؼقؼ فقفا.
ز -إذا كان الؼضقة مـظقرة لدى محؽؿة آستئـاف ،وكان أحد قضاة محؽؿة آستئـاف سبؼ أن كظر
الؼضقة حقـ كان قاضقًا يف محؽؿة الدرجة إولك (الؿحؽؿة آبتدائقة).
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 oمؾحقضات:
 يؿـع الؼاضل مـ كظر الدطقى وسؿاطفا يف إحقال السابؼة ولق لؿ يطؾب ذلؽ أحد الخصقم ،ويعدباصالً كؾ إجراء يجريف الؼاضل يف الدطقى التل ُيؿـع مـ كظرها ،وإذا كان قد حؽؿ فقفا حؽؿًا مميد ًا
مـ محؽؿة آستئـاف فقجقز التؼدم إلك الؿحؽؿة العؾقا بطؾب كؼضف وإطادة كظره أمام دائرة أخرى.
 ٓ ُيشرتط لؼقام طالقة الؿصاهرة أن تؽقن رابطة الزوجقة قائؿة.صفرا لؾخصؿقـ م ًعا فقؽقن مؿـق ًطا أيضًا مـ كظر الدطقى.
 إذا كان الؼاضل قري ًبا أو ًعَ /127ا املكصٛد بايدزد ١ايسابع ١ايٛازد ٠يف أضباب َٓع ايكاضْ َٔ ٞظس ايدع٣ٛ؟
ج /يؿؽـ بقان ذلؽ بأتل:
الدرجة

مـ جفة الـسب

مـ جفة الؿصاهرة

إولك

إب ،وإم ،والجد ،والجدة ،وإن طؾقا

أبق الزوجة ،وأم الزوجة ،وجدها وجدهتا وإن طؾقا

الثاكقة

إوٓد ،وأوٓدهؿ وإن كزلقا

الثالثة
الرابعة

أوٓد الزوجة ،وأوٓدهؿ ،وإن كزلقا
ويؾحؼ بفؿ :زوج بـت الؼاضل

اإلخقة وإخقات :إشؼاء ،أو ٕب ،أو ٕم،

إخقة الزوجة وأخقاهتا :إشؼاء ،أو ٕب ،أو ٕم،

وأوٓدهؿ

وأوٓدهؿ ،ويؾحؼ بفؿ :زوج أخت الؼاضل

إطؿام ،والعؿات ،وأوٓدهؿ

أطؿام الزوجة ،وطؿاهتا ،وأوٓدهؿ

وإخقال ،والخآت ،وأوٓدهؿ

وأخقال الزوجة ،وخآهتا ،وأوٓدهؿ

ع ٌٖ /128جيٛش أل َٔ ٟاـصُني طًب زد ايكاضٞ؟
ج /كعؿ يجقز ٕي مـ الخصؿقـ صؾب رد الؼاضل لألسباب السابؼة ،وهل أسباب تقجب مـع الؼاضل طـ
كظر الدطقى ،ويجقز صؾب رده بسببفا يف أي وقت مـ أوقات الدطقى.
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 oوهـاك أسباب أخرى جقازية :يجقز ٕي مـ الخصؿقـ فقفا صؾب رد الؼاضل ،ويصح كظر الؼاضل
لؾدطقى ما دام لؿ يطؾب أحد مـ الخصؿقـ رده بسببفا ،ومـ تؾؽ إسباب( :مادة  96مرافعات):
أ -إذا كان لؾؼاضل أو لزوجتف دطقى أخرى مؿاثؾة لؾدطقى التل يـظرها.
ٍ
قاض آخر ،وتؽقن تؾؽ
 ويؼصد بذلؽ :أن يؽقن لؾؼاضل أو لزوجتف دطقى أخرى مـظقرة لدى
الدطقى متػؼة مع هذه الدطقى يف الؿقضقع والسبب ،مؿا يرتتب طؾك معرفة الحؽؿ يف إحداها معرفة
الحؽؿ يف إخرى ،أو يؽقن الحؽؿ يف إحداها ممثر ًا طؾك الحؽؿ يف إخرى.
ب -إذا حدث لؾؼاضل أو لزوجتف خصقمة مع أحد الخصقم أو مع زوجتف بعد ققام الدطقى الؿـظقرة أمام
الؼاضل ،ما لؿ تؽـ هذه الدطقى قد أققؿت بؼصد رد الؼاضل طـ كظر الدطقى الؿـظقرة أمامف.
ج -إذا كان لؿطؾؼة الؼاضل التل لف مـفا ولد ،أو ٕحد أقاربف ،أو أصفاره إلك الدرجة الرابعة خصقمة قائؿة
أمام الؼضاء مع أحد الخصقم يف الدطقى ،أو مع زوجتف ،ما لؿ تؽـ هذه الخصقمة الجديدة قد أققؿت أمام
الؼضاء بؼصد رد الؼاضل طـ كظر الدطقى إولك.
د -إذا كان أحد الخصقم خادمًا لؾؼاضل ،أو أجقر ًا طـده.
هـ -إذا كان الؼاضل قد اطتاد مماكؾة أحد الخصقم أو مساكـتف.
و -إذا كان الؼاضل قد تؾؼك مـف هدية قبقؾ رفع الدطقى أو بعده.
ز -إذا كان بقـ الؼاضل وبقـ أحد الخصقم طداوة أو مقدة ُير َجح معفا طدم استطاطتف الحؽؿ بدون تحقز.
 والعداوة الؿؼصقدة :العداوة الـاشئة طـ أمر دكققي مؿا فقف تعرض لؾـػس أو العرض أو القلد أو الؿال.
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 oمؾحقضات:
 يجقز أن يتػؼ الخصقم طؾك كظر الدطقى أو استؿرار كظرها مع وجقد سبب مـ أسباب الرد الجقازية،وحقـفا يسؼط حؼفؿ يف صؾب الرد بعد ذلؽ.
 إذا وجد سبب آخر لرد الؼاضل غقر إسباب السابؼة –القجقبقة والجقازية -فقؾزم الخصؿ أن يؼدمصؾب الرد قبؾ تؼديؿ أي دفع يف الؼضقة ،وإٓ سؼط حؼف يف صؾب الرد لغقر إسباب السابؼة ،أما إذا كان
صؾب الرد قد كشل أثـاء الدطقى ،أو لؿ يعؾؿ بف الخصؿ إٓ أثـاء كظر الدطقى فقؾزم صالب الرد أن يؼدمف
بعد طؾؿف مباشر ًة بالسبب ،وقبؾ أن يدفع يف الدطقى بلي دفع جديد.
 إذا قدم أحد الخصقم صؾبًا برد الؼاضل طـ الدطقى ،ف ُقققػ السقر يف الدطقى حتك الػصؾ يف صؾبالرد.
أسباب الرد ،ويرفؼ بف ما يثبت ذلؽ ،وبعد
صالب الرد
 يؼدَّ م صؾب الرد إلك رئقس الؿحؽؿة ،ويبقـ فقفَ
ُ
وصقل الطؾب إلك رئقس الؿحؽؿة يرسؾ كسخة مـف إلك الؼاضل ويطؾب مـف الرد طؾقف ،ويؾزم الؼاضل
الرد طؾك الطؾب خالل أربعة أيام ،فنن لؿ يؽتب خالل الؿدة الؿذكقرة ،أو كتب جقابًا ثؿ تبقـ صحة
ما ذكره الخصؿ صالب الرد :فقصدر رئقس الؿحؽؿة أمر ًا بتـحقة الؼاضل طـ كظر الدطقى ،أما إذا
رفض رئقس الؿحؽؿة صؾب الرد ،فقصدر أمر ًا بذلؽ ،ويعد أمره هنائقًا غقر قابؾ لالستئـاف.
صفرا لؾؼاضل حتك الدرجة الرابعة لؿ تؼبؾ وكالتف ولزم الؿق َّك َؾ إبدا ُلف أو أن
 إذا كان القكقؾ قريبا أوً
يحضر الؿقكِّؾ لؾجؾسات بـػسف.
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ع ٌٖ /129جيٛش يًكاض ٞايتٓش ٞعٔ ْظس دع ٣ٛأسًٝت إي٘ٝ؟
ج ٓ /يجقز لؾؼاضل آمتـاع مـ الؼضاء يف قضقة معروضة طؾقف إٓ إذا كان مؿـقطًا مـ كظرها أو قام بف
سبب لؾرد.
 إذا كان الؼاضل مؿـقطًا مـ كظر الدطقى أو قام بف سبب مـ أسباب الرد الجقازية فعؾقف أن يرفع خطابًا
بذلؽ إلك مرجعف (رئقس الؿحؽؿة) :لإلذن لف بالتـحل ،ويؽقن لؿرجعف السؾطة التؼديرية يف تؼدير
صحة صؾب التـحل أو طدمف ،ويؽقن قراره يف الطؾب هنائقًا.
ع /130إذا ٚاؾل زٝ٥ظ احملهُ ١عً ٢طًب ايسد أ ٚطًب ايتٓش ٞؾٌٗ حي ٌٝايدع ٣ٛإىل دا٥س ٠أخس٣؟
ج /لذلؽ أحقال:
 )1أن تؽقن الدائرة مؽقكة مـ قا ٍ
ض فرد ،فتحال الدطقى إلك دائرة أخرى.
 )2أن تؽقن الدائرة مؽقكة مـ ثالثة قضاة ،وكان الرد ٕحدهؿ ،فقؽؾػ رئقس الؿحؽؿة قاضقًا مـ دائرة
أخرى بنكؿال كصاب الدائرة يف هذه الدطقى فحسب.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع اؿاد ٟعػس

س /بقـ هؾ السبب أتل مـ أسباب الرد القجقبقة أو الجقازية ،مبقـًا رقؿ الػؼرة التل يدخؾ فقفا مؿا سبؼ:
القاقعة
أقام طدد مـ سؽان حل الـدى دطقى ضد أماكة مـطؼة الرياض يطالبقن بنلغاء قرار
إماكة بتحقيؾ أرض الحديؼة التل يف الحل إلك مقاقػ سقارات ،وكان طؿ الؼاضل
ساكـًا أمام الحديؼة الؿذكقرة.
أقام سعد دطقى أمام الؼاضل يطالب فقفا طبداهلل بسداد ثؿـ السقارة التل اشرتاها
مـف ،وكان سعد زوجًا لزوجة الؼاضل قبؾ أن يطؾؼفا ،فلقام سعد ضدها دطقى
يطؾب فقفا كؼؾ حضاكة إوٓد مـ صؾقؼتف (زوجة الؼاضل) إلقف.
أقامت جدة زوجة الؼاضل دطقى أمامف تطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بسداد أجرة
الشؼة التل تؿؾؽفا
أقام محؿد دطقى ضد سعقد يطالبف بنخالء الؿـزل الذي يسؽـفٓ :كتفاء طؼد
اإلجارة ،ومحؿد يعؿؾ معؾؿًا ٕبـاء الؼاضل
أقام سعقد دطقى ضد مروان يطؾب فقفا إلزام بالقفاء بالؼرض الذي أقرضف وقدره
مئة ألػ ريـال ،وكان بقـ مروان وأخ الؼاضل خصقمة أمام محؽؿة أخرى
رفعت أمام الؼاضل دطقى مـ مقضػ يف وزارة التعؾقؿ يطؾب ترققتف إلك الدرجة
الخامسة ،وكان لزوجة الؼاضل دطقى لدى دائرة أخرى تطالب فقفا برتققتفا إلك
الدرجة الخامسة.
أحؿد يعؿؾ يف مؽتب محاماة ،وقد كتب ٓئحة دطقى يف قضقة ،وبعد طدة أشفر
ُط ِّقـ قاضقًا يف الؿحؽؿة ،وأحقؾت إلقف الدطقى
أصدر الؼاضل حؽؿًا يف الدطقى ،وبعد طدة أشفر صدر قرار ترققتف وكؼؾف إلك
محؽؿة آستئـاف ،فلحقؾت الؼضقة إلقف يف محؽؿة آستئـاف
أقام مريؿ دطقى حضاكة ضد زوجفا خالد ،وخالد صديؼ قديؿ لؾؼاضل

كقع السبب

رقؿ الػؼرة
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أقامت محؿد دطقى ضد جؿعقة خقرية يطؾب إلزامفا بسداد أجرة الؿبـك الذي
استلجرتف الجؿعقة ،وكان الؼاضل رئقس مجؾس إدارة الجؿعقة.

س /بقـ درجة كؾ قريب مـ إقارب الؿذكقريـ ،مبقـًا هؾ قرابتف مـ الـسب أو الؿصاهرة.
الؼريب
ابـ إخ ٕب
ابـ ابـ الزوجة
ابـ العؿ
خالة الزوجة
إخ ٕم
جد
أخ الزوجة ٕب
جدة الزوجة
طؿ الزوجة
بـت آبـ
ابـ الخالة

كسب أو مصاهرة

الدرجة
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ايدزع ايجاْ ٞعػس :إدسا٤ات اإلثبات ()1
ع /131عدد بعطاً َٔ طسم اإلثبات اييت ْص عًٗٝا ْظاّ املساؾعات ايػسع.١ٝ
ج /مـ صرق اإلثبات التل كص طؾقفا كظام الؿرافعات الشرطقة:
 )1اإلقرار.

 )5الخربة.

 )2الشفقد.

 )6الؼرائـ.

 )3الؽتابة.

 )7القؿقـ والـؽقل طـفا.

 )4الؿعايـة.
ع /132عدد بعطاً َٔ غسٚط ايٛاقع ١املساد إثباتٗا يف ايدع٣ٛ؟
ج /لؽؾ مـ الخصؿقـ أن يثبت الققائع التل يذكرها بلي صريؼ مـ صرق اإلثبات ،ويشرتط يف الققائع
الؿراد إثباهتا يف الدطقى شروط ،مـفا:
 )1أن تؽقن القاقعة متعؾؼة بالدطقى ،ممثرة فقفا ،فنن كاكت غقر ممثرة فال أثر لثبقهتا مـ طدمف.
 )2أن تؽقن القاقعة مؿؽـة القققع ،فال أثر إلثبات الققائع الؿستحقؾة طؼالً أو حسًا أو طادةً.
 )3أن ٓ تؽقن مـ إمقر الباصـة التل يتعذر آصالع طؾقفا ،كالـقاتٕ :كف ٓ ُيؿؽـ إثباهتا بغقر اإلقرار.
 )4أن يؽقن اإلثبات مقجبًا ٓ مـػقًا كػقًا مطؾؼًإ :ن الـػل طدم لؾعؾؿ ،وطدم العؾؿ لقس طؾؿًا
بالعدم ،فؽقن الشاهد –مثال ً ٓ -يعؾؿ بقققع الشلء ٓ يعـل أكف لؿ يؼع.
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 فال تصح الشفادة طؾك الـػل الؿطؾؼ ،وتصح الشفادة طؾك الـػل الؿؼ َّقد.
 مثال الـػل الؿطؾؼ :أشفد بلن محؿد ًا لؿ يؼرتض مـ سعقد ما ً
ٓ أبد ًا.
 مثال الـػل الؿؼقد :أشفد بلين كـت حاضر ًا لؾؿجؾس الذي التؼك فقف محؿد وسعقد ،وقد كـت
جالسًا حتك تػرق الحضقر ،وأشفد بلن محؿد ًا لؿ يؼرتض ما ً
ٓ مـ سعقد يف ذلؽ الؿجؾس.
 oاستثـاء :استثـك الػؼفاء تطبقؼات مشفقرة تصح فقفا الشفادة طؾك الـػل الؿطؾؼ :لؾحاجة ،مـفا:
 الشفادة طؾك حصر القرثة ،بؼقل الشاهد( :أشفد أن سعد ًا تقيف ولف مـ القرثة ابـان محؿد وأحؿدٓ ،
وارث لف غقرهؿا).
 الشفادة طؾك اإلطسار ،بؼقل الشاهد( :أشفد أن فالكًا معسر ٓ ،مال لف زائد طـ حاجتف مـ كؼقد وٓ
طؼار وٓ متاع).
 الشفادة طؾك الغائب بلكف لؿ يرتك لزوجتف كػؼةً.
عَ /133ا املكصٛد باضتذٛاب اـصّٛ؟  َٔٚايرٜ ٟتٛىل اضتذٛابِٗ؟
مدطك طؾقف ،-بتقجقف إسئؾة إلقف
ج /الؿؼصقد باستجقاب الخصقم :مباحثة الخصؿ –مدطقًا كان أم
ً
لؽشػ غؿقض الؼضقة أو أمر متعؾؼ هبا.
 oبعد سؿاع الؿحؽؿة لدطقى الؿدطل وإجابة الؿدطك طؾقف :تتقلك الؿحؽؿة استجقاب مـ كان حاضر ًا
مـ الخصقم ،ولؽؾ مـفؿ أن يطؾب مـ الؿحؽؿة استجقاب خصؿف الحاضر.
 oتؽقن إجابة الخصؿ طـ أسئؾة الؿحؽؿة يف الجؾسة كػسفا ،ولؾؿحؽؿة أن تؿفؾف لإلجابة طـفا يف
الجؾسة الؼادمة إذا صؾب الخصؿ ذلؽ.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()137

ع /134إذا أًَٗت احملهُ ١اـصِ يإلداب ،١ثِ مل َٜشطس يف اؾًط ١ايتاي ،١ٝأ ٚسطس ٚاَتٓع عٔ اإلداب ،١ؾُا
اإلدسا ٤اير ٟتتدر ٙاحملهُ١؟
ج /إذا تخؾػ الخصؿ طـ الحضقر لالستجقاب دون طذر مؼبقل ،أو حضر وامتـع طـ اإلجابة دون
مسقغ ،فؾؾؿحؽؿة أن تعتربه كاكالً ،وتسقر يف الدطقى ،وتسؿع ما فقفا مـ بقـات ،ثؿ تحؽؿ فقفا وفؼًا لؿا
ِّ
ضفر لفا شرطًا.
 oمؾحقضة ٓ :يؾزم مـ تخؾػ الؿدطك طؾقف طـ الحضقر لؾجؾسة أن ُيحؽؿ طؾقف بؿا ادطاه الؿدطل ،بؾ
يـظر الؼاضل فقؿا لدى الؿدطل مـ بقـات وأدلة ،فنن كاكت كافقة حؽؿ بؿقجبفا ،وإن كاكت غقر كافقة
رجع إلك إصؾ برباءة الذمة ،وإن صؾب الؿدطل يؿقـ الؿدطك طؾقف فقؾزم الؼاضل أن يبؾغ الؿدطك
ضؿـ اإلبالغ إففام الؿدطك طؾقف بلكف إن لؿ يحضر فسقعده كاكالً طـ
طؾقف بالحضقر ٕداء القؿقـ وأن ُي ِّ
القؿقـ ،ويحؽؿ طؾقف بؿقجبفا ،فنن تبؾغ الؿدطك طؾقف بذلؽ ثؿ غاب دون طذر :اطتربه الؼاضل كاكالً
طـ القؿقـ وقضك طؾقف بؿا ادطاه الؿدطل.
عٜ ٌٖ /135ه ٕٛاالضتذٛاب يًدصِ األص ٌٝأ ٚيٛنً٘ٝ؟
ج /إصؾ أن تستجقب الؿحؽؿة إصقؾ ،ولفا أن تستقجب القكقؾ يف حدود وكالتف ،ولفا إمفال القكقؾ
لؾرجقع إلك مقكؾف وسمالف طؿا سللتف الؿحؽؿة ،لؽـ إن ضفر مـ القكقؾ الؿؿاصؾة وكثرة آستؿفآت
فؾؾؿحؽؿة أن تؿـعف مـ الحضقر وتطؾب حضقر إصقؾ بـػسف.
عَ /136ا اإلقساز ايكطاٞ٥؟ َٚا غسٚط٘؟
ج /اإلقرار الؼضائل :هق اإلقرار الحاصؾ أمام الؼضاء أثـاء السقر يف الدطقى ،متعؾؼًا بالقاقعة الؿؼر هبا.
 oشروصف :يشرتط لإلقرار الؼضائل شرصان:
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 )1أن يحصؾ أمام قاضل الدطقى يف مجؾس الحؽؿ.
الؿ َؼ ِّر هبا.
 )2أن يحصؾ أثـاء السقر يف الدطقى الؿتعؾؼة بالقاقعة ُ
الؿ ِؼر إقراره يف ورقة ووقع طؾقف خارج
 oفنن تخؾػ شرط مـ الشرصقـ السابؼقـ –كؿا لق كتب ُ
الؿحؽؿة ،-ف ُقعد ب َّقـة ،ويـظر فقف قضا ًء كغقره مـ الب ِّقـات ،وٓ يعد إقرار ًا قضائقًا.
عٜ /137عد اإلقساز سذ ً١قاصسَ ،٠ا املكصٛد بريو؟ ممجالً ي٘ مبجاٍ.
الؿ ِؼر ٓ وٓية لف إٓ طؾك كػسف ومالف،
ج /يعد اإلقرار حج ًة قاصرة ،أي أكف يؾزم مـ أقر ،وٓ يؾزم غقرهٕ :ن ُ
غقره بؼقلف دون بقـة.
ولقس لف أن ُيؾزم َ
 مثالف :لق أقر أحد القرثة بلن ُم َق ِّرثف أوصك بال ُثؾث مـ مالف ،وأكؽر بؼقة القرثة ،كان إقراره كافذ ًا يف كصقبف
دون كصقب غقره ،ف ُقمخذ مـف ُثؾث حصتف إلكػاذ القصقة التل أقر هبا(.)44
عَ /138ت ٢ال حيتر ايكاض ٞباإلقساز يف َٛادٗ َٔ ١أقس؟
ج /يعد اإلقرار صريؼًا مـ صرق اإلثبات ،وقد تجتؿع يف الدطقى طدة أدلة وبقـات ،فقؼدم الؼاضل أرجحفا،
وإذا كاكت البقـات أو الؼرائـ إخرى أققى مـ اإلقرار :فنن الؼاضل يعؿؾ بالبقـات والؼرائـ ويؼدمفا طؾك
اإلقرار.
قال ابـ الؼقؿ

( :ولؿ يزل ُح َّذاق الحؽام والقٓة يستخرجقن الحؼقق بالػراسة وإمارات ،فنذا

إقرارا)(.)45
ضفرت لؿ يؼدّ مقا طؾقفا شفادة تخالػفا وٓ ً
الؿ ِؼر الثؾث كامالً ،بؾ يمخذ مـف ُثؾث حصتف يف الشركة ،فنذا أقر بلن مقرثف أوصك بالثؾث مـ جؿقع
( )44لقس الؿؼصقد أن ُيمخذ مـ ُ
مالف ،وكان كصقب القارث ِ
الؿ ِؼر ثالثقن ألػ ريـال لقؽقن وصق ًة لؿقرثف ،وٓ يمخذ مـ غقره مـ
الؿؼر مئة ألػ ريـال ،فنكف ُيمخذ مـ ُ
ُ
القرثة الذيـ أكؽروا القصقة ،بؾ إن لؿ يؽـ هـاك إثبات طؾك القصقة فقُد َّيـقن فقؿا بقـفؿ وبقـ اهلل أهنؿ ٓ يعؾؿقن أن مقرثفؿ أوصك.
( )45الطرق الحؽؿقة (.)65/1
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 ودلقؾ ذلؽ ما رواه البخاري ومسؾؿ طـ أبل هريرة

 :طـ الـبل  قال( :بقـؿا امرأتان معفؿا

ابـاهؿا ،جاء الذئب ،فذهب بابـ إحداهؿا ،فؼالت هذه لصاحبتفا :إكؿا ذهب بابـؽ أكت ،وقالت
إخرى :إكؿا ذهب بابـؽ ،فتحاكؿتا إلك داود

 ،فؼضك بف لؾؽبرى( ،)46فخرجتا طؾك سؾقؿان بـ

داود طؾقفؿا السالم ،فلخبرتاه ،فؼال :ائتقين بالسؽقـ أشؼف بقـؽؿا ،فؼالت الصغرى ،ٓ :يرحؿؽ اهلل ،هق
ابـفا ،فؼضك بف لؾصغرى).
قال ابـ الؼقؿ

معؼبًا طؾك الحديث( :فلي شلء أحسـ مـ اطتبار هذه الؼريـة الظاهرة؟ فاستدل

برضك الؽربى بذلؽ ،وأهنا قصدت آسرتواح إلك التل ّسل بؿساواة الصغرى يف فؼد ولدها ،وبشػؼة
الصغرى طؾقف ،وامتـاطفا مـ الرضك بذلؽ :طؾك أهنا هل أمف ،وأن الحامؾ لفا طؾك آمتـاع هق ما قام بؼؾبفا
مـ الرحؿة والشػؼة التل وضعفا اهلل تعالك يف قؾب إم ،وققيت هذه الؼريـة طـده ،حتك قدمفا طؾك
إقرارها ،فنكف حؽؿ بف لفا مع ققلفا( :هق ابـفا) ،وهذا هق الحؼ ،فنن اإلقرار إذا كان لعؾة اصؾع طؾقفا الحاكؿ
لؿ يؾتػت إلقف أبدً ا ،ولذلؽ ألغقـا إقرار الؿريض مرض الؿقت بؿال لقارثفٓ :كعؼاد سبب التفؿة ،واطتؿا ًدا
طؾك قريـة الحال يف قصده تخصقصف)(.)47
عَ /139ا غسٚط صش ١اإلقساز؟
ِ
بالؿ َؼ ِّر بف.
بالؿؼ ِّر ،وشروط تتعؾؼ ُ
ج /يشرتط لصحة اإلقرار شروط ،مـفا شروط تتعؾؼ ُ
الؿ ِؼ ِّر :كص كظام الؿرافعات الشرطقة (م  )1٢9طؾك ثالثة شروط ،وهل:
 oشروط ُ
الؿ ِؼ ِّر طاقالً بالغًا ،فال يصح إقرار مجـقن ،وٓ صغقر لؿ يبؾغ ،ويصح طـد الػؼفاء إقرار صغقر
 .1أن يؽقن ُ
ملذون لف بالتجارة بِ َؼدر ما ُأ ِذن لف فقف.
( )46لعؾ آبـ كان مع الؿرأة الؽربى ،فؼضك لفا داود
( )47الطرق الحؽؿقة (.)9-8/1

بدلقؾ الحقازة.
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 .2أن يؽقن ِ
ؽره.
الؿ َ
الؿؼ ِّر مختار ًا ،فال يصح إقرار ُ
ُ
الؿ ِؼ ِّر غقر محجقر طؾقف ،فال يصح إقرار السػقف وٓ الؿػؾس بؿال ،ويصح إقرار كؾ مـفؿا يف
 .3أن يؽقن ُ
ك ُِّؾ ما ٓ ُيعد محجقر ًا طؾقف فقف شرطًا ،كالحد والـؽاح ،كؿا يصح إقرار الؿػؾس يف ذمتف دون مالف.
 لؿاذا ٓ يصح إقرار الؿحجقر طؾقف يف الؿال؟

الؿ َؼ ِّر بف :لؿ يـص كظام الؿرافعات الشرطقة طؾقفا ،وهل:
 oشروط ُ
 .4أٓ يؽقن اإلقرار واقعًا طؾك ُمحال حسًا أو طؼالً أو شرطًا.
بؿحال حسًا:
 مثال اإلقرار ُ
بؿحال طؼالً:
 مثال اإلقرار ُ
بؿحال شرطًا:
 مثال اإلقرار ُ
 .5أن ُيؽقن اإلقرار ُم َـ َّجز ًا ،فال يصح أن ُيعؾؼ إقراره بشلء.
أقر لؽ فالن بحؼؽ فلكا ُأقِ ّر لؽ بف.
الؿعؾؼ :أن يؼقل :إن َّ
 مثال اإلقرار ُ
الؿع َّؾؼ؟
 لؿاذا ٓ يصح اإلقرار ُ

 .6أن يؽقن اإلقرار مجزومًا بف ،فال يصح مرتدد ًا ،أو بصقغة الشؽ أو الظـ.
 مثال اإلقرار الؿتردد:
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عَ /140ا املكصٛد بتذص ١٥اإلقساز؟  ٌٖٚيًكاض ٞؾِعً٘؟
الؿ ِؼ ِّر بعضف و ُيرتك بعضف.
ج /تجزئة اإلقرار :أن يمخذ مـ إقرار ُ
طؾل مئة ألػ ريـال ممجؾة تحؾ بعد خؿس سـقـ.
 مثالف :أن يؼر سعد بؼقلف :لزيد َّ
فقؼقل زيد :لؼد أقر سعد بلكف يؾزمف لل مئة ألػ ريـال ،وٓ أقبؾ ققلف إهنا ممجؾة :إذ إصؾ الحؾقل،
فلصؾب إلزامف بؿئة ألػ ريـال حا َّلة.
 oحؽؿ تجزئة اإلقرار:
لإلقرار مـ حقث تجزئتف ثالثة أكقاع:
 )1اإلقرار الؿقصقف بقصػ م ِ
سؼط لؿا يطالب بف الؿدطل.
ُ
الؿ ِؼر :باطـل بضاطة تالػة بؿئة ألػ ريـال ،فال يؾزمـل الثؿـ ٕن الؿبقع تالػ.
 مثالف :أن يؼقل ُ


حؽؿف :تجقز تجزئتف ،فقؾزم ِ
الؿ ِؼر
الؿؼر مئة ألػ ريـال ،وطؾقف أن ُيثبت ما ادطاه مـ تؾػ الؿبقعٕ :ن ُ
ُ
قد أقر بالحؼ وادطك مـافقًا لؿ يثبت ،فال ُتؼبؾ دطقاه إٓ ببقـة.

 )2اإلقرار الؿقصقف بقصػ ُمعدِّ ل لؿا يطالب بف الؿدطل.
 مثالف :أن يؼقل ِ
طؾل مئة ألػ ريـال ،لؽـفا ممجؾة بعد سـة ،ولقست حا َّلة كؿا يدطل.
ُ
الؿؼر :لسعقد َّ


الؿ ِؼر كؿا أقر بف ،ويستثـك مـ ذلؽ
حؽؿف ٓ :يتجزأ اإلقرار الؿقصقف بقصػ ُمعدِّ ل ،بؾ يماخذ بف ُ
حآن:

أ.

ؼر الؿديـ بحؼ ممجؾ ،ويب َّقـ سبب الحؼ ،فتجقز تجزئتف.
أن ُي َّ
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طؾل مئة ألػ ريـال ثؿـ مبقع ،وهل ممجؾة بعد سـة ،فتجقز
 مثالف :أن يؼقل الؿدطك طؾقف :لسعقد َّ
تجزئتف ،فتؾزم الؿدطك طؾقف مئة ألػ ريـال ،وطؾقف أن ُيثبت أهنا ممجؾةٕ :ن إصؾ يف الحؼقق
الحؾقل ،وادطاؤه التلجقؾ دطقى تتطؾب بقـة.
لؾؿ َؼ ِّر لف بقـة طؾك أصؾ الحؼ أو سببف ،فتجقز تجزئتف.

ب .أن يؽقن ُ
 مثالف :أن يختصؿ سعقد وزيد:
فقؼقل سعقد (الؿدطل) :لؼد بـقت بقت زيد ،وكـت اتػؼت معف طؾك أن الؿرت بللػ وخؿس مئة ريـال.
فقؼقل زيد (الؿدطك طؾقف) :لؼد أتؿ سعقد بـاء بقتل محؾ الدطقى ،وكـت قد اتػؼت معف طؾك أن الؿرت
بللػ ريال.
فقحضر سعقد شفقد ًا يشفدون بلهنؿ حضروا مجؾس آتػاق بقـ زيد وسعقد ،وأهنؿ اتػؼقا طؾك أن مرت
البـاء بللػ وخؿس مئة ريـال.
فػل هذا الؿثال :تصح تجزئة اإلقرار ،فقثبت آتػاق والؿبؾغ بشفادة الشفقد ،ويثبت إتؿام البـاء
باإلقرار.
 )3اإلقرار الؿركب مـ واقعتقـ فلكثر حصؾت كؾ واحدة مـفا يف زمـ غقر الزمـ الذي حصؾت فقف القاقعة
إخرى.
طؾل مئة ألػ
 مثالف :أن يدطل خالد طؾك محؿد بؿئة ألػ ريـال ثؿـ مبقع ،ف ُقؼقل محؿد :كعؿ ،لخالد َّ
ريـال ثؿـ مبقع ،ولل طؾل مئة ألػ ريـال مـ قرض أقرضتف إياه.
أو يؼقل الؿدطل :أقرضت خالد ًا مئة ألػ ريـال ،فقؼقل الؿدطك طؾقف :كعؿ أقرضـل مئة ألػ ريـال،
وقد قضقتف إياها.
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 حؽؿف :تصح تجزئة اإلقرار الؿركبٕ :ن كؾ إقرار لقاقعة مـػصؾة ،ووجقد واقعة مـفا ٓ يستؾزم وجقد
الققائع إخرى.
قال الشقخ طبداهلل بـ خـقـ( :وهق مذهب جؿفقر العؾؿاء مـ سائر الؿذاهب ،ورجحف ابـ هبقرة مـ
الحـابؾةَ ،
وض َّعػ ما طداه ،وهذا الؼقل هق الذي طؾقف العؿؾ يف محاكؿـا السعقدية أن ،وٓ يسع الـاس
غقره) .وهذا ما كصت طؾقف الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة يف الؿادة (.)2/112
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايجاْ ٞعػس

سُ /يشترط لؾقاقعة الؿراد إثباتفا أربعة شروطَ ،بقِّـ الشرط الذي تخؾػ يف إمثؾة أتقة:
الؿثال

الشرط الذي تخؾػ

رفع الؿدطل دطقاه يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بالقفاء بالؼرض الذي أقرضف ،وقدره
طشرة آٓف ريـال ،وبعرض ذلؽ طؾك الؿدطك طؾقف أكؽر الؼرض ،وقال :إن لديف
شفقد ًا يشفدون بلن الؿدطل لؿ ُيؼرضف أي مبؾغ ،وصؾب سؿاع شفادهتؿ بذلؽ.
رفع الؿدطل دطقى يطؾب فقفا إلزام الؿدطك طؾقف بتسؾقؿف السقارة التل اشرتاها مـف،
فلقر الؿدطك طؾقف بذلؽ ،ودفع بلن الؿدطل لؿ يسؾؿف الثؿـ ،وأكف ٓ ماكع لديف مـ
تسؾقؿ السقارة إذا سؾؿف الثؿـ ،فلجاب الؿدطل بلن لديف شفقد ُيثبتقن أن العؼد قد تؿ
بقـف وبقـ الؿدطك طؾقف ،وصؾب سؿاع شفادهتؿ بذلؽ.
رفع الؿدطل دطقاه يطؾب فقفا إثبات كقكف وارثًا لػالكة :لؽقكف تزوجفا طام ،1442
فحضر ورثتفا ودفعقا بلن مقرثتفؿ تقفقت طام 1432هـ ،وقدمقا حصر اإلرث
الؿتضؿـ وفاهتا يف 1432/1/1هـ ،فلجاب الؿدطل بلن لديف شفقد يشفدون بلكف
تزوج مقرثة الؿدطك طؾقفؿ يف 1442/1/1هـ ،وصؾب سؿاع شفادهتؿ بذلؽ.

س /هؾ ُيعد اإلقرار أتل إقرار ًا قضائقًا ،أو ٓ ُيعد كذلؽ؟
الؿثال
قال الؿدطل :أتؼدم هبذه الدطقى صالبًا إلزام الؿدطك طؾقف بالقفاء بالؼرض الذي
أقرضتف وقدره خؿسة آٓف ريـال ،وقد أقر بذلؽ أمام الؼاضل يف محؽؿة أخرى
حضر طـد الؼاضل وقبؾ أن يسللف الؼاضل طـ جقابف طـ الدطقى أقر بلكف اقرتض مـ
محؿد خؿسة آٓف ريـال.
كان جالسًا يف مـزل الؼاضل وأقر بلكف اقرتض مـ محؿد خؿسة آٓف ريـال

اإلجابة
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س /مثؾ بؿثال مـ طـدك لؿا يلتل (غقر ما سبؼ ذكره).
الؿسللة
اإلقرار حجة قاصرة

إقرار يصح تجزئتف

إقرار ٓ يصح تجزئتف
إقرار ٓ ُيحتج بف يف
مقاجفة الذي أقر بف
إقرار معؾؼ

إقرار بؿحال شرطًا

إقرار بؿحال حسًا

إقرار بؿحال طرفًا

إقرار مرتدد

الؿثال
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ايدزع ايجايح عػس :إدسا٤ات اإلثبات ()2
عَ /141ا أْٛاع ايُٝني اييت تؤد ٣أَاّ ايكطا٤؟
ج /لؾقؿقـ التل تمدى أمام الؼضاء أكقاع ،مـفا:
أ) القؿقـ الـافقة لصحة الدطقى.
ب) يؿقـ آستظفار (يؿقـ آسترباء).
الؿت َِّؿؿة).
ؽؿؾة (القؿقـ ُ
الؿ ِّ
ج) القؿقـ ُ
د) يؿقـ الرد.
عَ /142ا املكصٛد بُٝني ايٓؿٞ؟ َٚا ديًٗٝا؟
ج /هل القؿقـ التل يحؾػفا الؿدطك طؾقف يف مجؾس الؼضاء إكؽار ًا لؿا يدطقف الؿدطل.
و ُتشرع يؿقـ الـػل يف جاكب الؿدطك طؾقف( )48إذا لؿ يؽـ لؾؿدطل بقـةً ،أو كان لف بقـة غقر مقصؾة(.)49
 دلقؾفا :ققل الـبل « :البقـة طؾك الؿدطل ،والقؿقـ طؾك مـ أكؽر» رواه البيهقي .وققلف « :القؿقـ طؾك
الؿدطك طؾقف» متػؼ طؾقف.
مدطك طؾقف (إذا كان ُيـؽر ما يدطقف الؿدطك طؾقف) .
( )48قد ُتشرع القؿقـ يف جاكب الؿدطل إذا كان يف حؼقؼتف
ً
مثالف :أن يدطل محؿد أكف أقرض سعد ًا خؿسقـ ألػ ريـال ،فقؼر سعد بذلؽ ،ويدطل أكف أوىف محؿد ًا الخؿسقـ ألػًا كامؾة ،فقـؽر
محؿد القفاء ،فقطؾب الؼاضل مـ سعد البقـة طؾك القفاء فقؼقل ٓ :بقـة طـدي ،ففـا تؾزم يؿقـ الـػل محؿد ًا (الؿدطل)ٕ :كف يف حؼقؼتف
مدطك طؾقف ،ففق مـؽر لؾقفاء الذي يدطقف سعد ضده.
ً
( )49البقـة غقر الؿقصؾة :هل البقـة التل ُيؼدمفا أحد الخصقم لؽـ ٓ يثبت الحؼ هبا:
 -1إما لقجقد ما يؼدح فقفا :مثالف :شاهد يشفد ٕبقف أو ٓبـف ،أو أجقر يشفد لؿـ يعؿؾ طـده ،فال تؼبؾ شفادهتؿ.
 -2أو لؽقن البقـة ٓ تدل دٓلة مباشرة طؾك ما يدطقف الؿدطل ،كلن يدطل محؿد بلكف أقرض خالد ًا طشرة آٓف ريال يف بقتف ،فقشفد
شاهد بلكف رأى محؿد ًا يف بقت خالد ،لؽـ لؿ يره وهق يؼرضف العشرة آٓف ريـال ،ففذه شفادة غقر مقصؾة.
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عَ /143ت ٢تًصّ مينيُ ايٓؿ ٞاملدع ٢عً٘ٝ؟ ٚنٝـ ٜه ٕٛأداؤٖا؟
طجز طـ إثباهتا ،أو قدّ م بقـة غقر مقصؾة ،فنن الؼاضل
ج /إذا ادطك الؿدطل دطقى ،فعؾقف أن يثبتفا ،فنن َ
ُي ِ
ػفؿف بلن لف يؿقـ الؿدطك طؾقف طؾك كػل دطقاه ،ويؽقن الؿدطل حقـفا بقـ أمريـ:
 .1أن يطؾب الؿدطل يؿقـ الؿدطك طؾقف ،فعؾقف أن يبقـ بالدقة :الققائع التل يريد استحالف خصؿف طؾقفا،
ويؾزم أن تؽقن تؾؽ الققائع متعؾؼة بالدطقى ،وطؾك الؼاضل أن ُيعد حقـفا صقغ َة القؿقـ ،ويؾزم
الؿدطك طؾقف أداء القؿقـ بالصقغة التل كص طؾقفا الؼاضل.
 .2أن يرفض الؿدطل يؿقـ الؿدطك طؾقف ،فقحؽؿ الؼاضل برد دطقاه ،وأن لف صؾب القؿقـ متك شاء.
عَ /144ا املكصٛد بُٝني االضتظٗاز؟ َٚت ٢تُػسع؟
ج /هل القؿقـ التل يحؾػفا الؿدطل استقثاقًا مع البقـة التامة ،وذلؽ إذا ادطك طؾك مقت أو غائب.
 و ُتشرع يف جاكب الؿدطل إذا قدم بقـ ًة مقصؾة تا ّمة ،وكان الؿدطك طؾقف مقتًا أو غائبًا مؿا يتعذر معف
سمالف طـ جقابف ،فقحؾػ الؿدطل يؿقـ آستظفار طؾك أكف لؿ يػعؾ ما يؿـع استحؼا َقف ما يطالب بف.
 مثالفا :أن يدطل محؿدٌ بلكف أقرض طبدَ اهلل خؿس َة آٓف ريـال ،ولؿ يحضر طبداهلل جؾسة الؼضاء لؽقكف
مقتًا أو غائبًا ،فلحضر طبداهلل شاهديـ يشفدان طؾك اإلقراض ،فحقـفا ُيح ِّؾػ الؼاضل محؿد ًا يؿق َـ
آستظفار أكف ما استقىف مـ طبداهلل شقئًا مـ الخؿسة آٓف ،وأهنا ٓ زالت يف ذمتف.
عَ /145ا املكصٛد بايُٝني املُهًُِّ١؟ َٚت ٢تُػسع؟
ج /هل القؿقـ التل يحؾػفا الؿدطل مع البقـة الـاقصة :تؼقي ًة لفا.
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ؽؿؾة يف جاكب الؿدطل( )50إذا قدم بقـ ًة مقصؾة ،لؽـفا لؿ تؽـ كافق ًة لؾحؽؿ لف بؿا يطالب
الؿ ِّ
و ُتشرع القؿقـ ُ
ؽؿؾة تؼقي ًة لبقـتف ،فنن حؾػ حؽؿ لف بؿا يطالب بف.
الؿ ِّ
بف ،فقطؾب مـف الؼاضل القؿقـ ُ
 مثالفا :أن يدطل محؿدٌ بلكف أقرض طبدَ اهلل خؿس َة آٓف ريـال ،فقـؽر طبداهلل ذلؽ ،فلحضر محؿد شاهد ًا
واحد ًا يشفد بلكف رأى محؿد ًا ُيؼرض طبداهلل خؿسة آٓف ريـال ،ولؿ يؼدم محؿد بقـ ًة غقرها ،فقطؾب مـف
الؼاضل القؿقـ الؿؽؿؾة لشفادة الشاهد ،فنن حؾػ حؽؿ لف بؿا يطالب بف.
 دلقؾفا :ما جاء طـ ابـ طباس

( :أن الـبل  قضك بقؿقـ وشاهد) .رواه مسؾؿ.

عَ /146ا املكصٛد بُٝني ايسد؟ َٚت ٢تُػسع؟
ج /هل القؿقـ التل يحؾػفا الؿدطل إذا أبك الؿدطك طؾقف أداء القؿقـ ،وصؾب مـ الؿدطل أن يحؾػ.
وتشرع إذا ادطك الؿدطل دطقى ،فلكؽرها الؿدطك طؾقف ،ولقس لؾؿدطل بقـة ،فطؾب الؿدطل يؿقـ الؿدطك
طؾقف طؾك كػل دطقاه ،فرفض الؿدطك طؾقف أداء القؿقـ ،وصؾب رد القؿقـ طؾك الؿدطل ،فحقـفا يحؾػ
الؿدطل طؾك صحة دطقاه ،فنن حؾػ حؽؿ لف الؼاضل بؿا يطالب بف.
 ٓ تشرع يؿقـ الرد إٓ إذا أبك الؿدطك طؾقف أداء يؿقـ الـػل ،وصؾب رد القؿقـ طؾك الؿدطل.
 مثالفا :أن يدطل محؿدٌ بلكف أقرض طبدَ اهلل خؿس َة آٓف ريـال ،فلكؽر طبداهلل ذلؽ ،فقسلل الؼاضل
محؿد ًا :هؾ لديؽ بقـة؟ فقؼقل ،ٓ :ولؽـل أصؾب يؿقـ الؿدطك طؾقف طؾك كػل دطقاي ،فقعرض

( )52قد ُتشرع يؿقـ آستظفاريف جاكب الؿدطك طؾقف إذا كان مدطقًا حؼقؼةً.
مثالف :أن يدطل محؿد أكف أقرض سعد ًا خؿسقـ ألػ ريـال ،فقؼر سعد بذلؽ ،ويدطل أكف أوىف محؿد ًا الخؿسقـ ألػًا كامؾة ،فقـؽر
محؿد القفاء ،فقطؾب الؼاضل مـ سعد البقـة طؾك القفاء فقحضر سعدٌ شاهد ًا واحد ًا يشفد بلكف قد أوىف الديـ ،ففـا تؾزم يؿقـ
آستظفار سعد ًا (الؿدطك طؾقف)ٕ :كف يف حؼقؼتف مدطقًا ،ففق يدطل القفاء ،لؽـف لؿ يحضر إٓ شاهد ًا واحد ًا.
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الؼاضل القؿقـ طؾك طبداهلل فقؼقل ٓ :أحؾػ ،ولؽـ أرد القؿقـ طؾك محؿد ،فقعرض الؼاضل القؿقـ
طؾك محؿد فنن حؾػ استحؼ ما يطالب بف ،وإن أبك الحؾػ حؽؿ الؼاضل برد دطقاه.
 تطبقؼ :ارسؿ جدو ً
ٓ يبقـ الػرق بقـ أكقاع القؿقـ إربعة مـ حقث :سببفا ،مـ تقجف إلقف ،ما الـتقجة
إذا حؾػ ،وما الـتقجة إذا امتـع طـ الحؾػ.
عَ /147ا غسٚط ايُٝني املعتد بٗا قطاّ٤؟
ج /يشرتط يف القؿقـ شروط حتك ُيعتد هبا قضا ًء ،مـفا:
 )1أن تؽقن أمام قاضل الدطقى.
 فال يعتد بالقؿقـ التل تمدي أمام غقر الؼاضل.ٍ
قاض آخر غقر قاضل الدطقى ،إٓ طـد استخالفف لسؿاع القؿقـ(.)51
 وٓ يعتد بالقؿقـ التل تمدى أمام )2أن تؽقن يف مجؾس الؼضاء ،فال ُيعتد بالقؿقـ التل تمدى يف غقر مجؾس الؼضاء ،ولق ُأ ِّديت أمام الؼاضل
كػسف خارج مجؾس الؼضاء.
 )3أن يمديفا الؿدطك طؾقف بعد إذن الدائرة ،فؾق حؾػ الؿدطك طؾقف قبؾ إذن الدائرة لؿ ُيعتد بقؿقـف تؾؽ.
عَ /148ا سهِ ؽٜٛـ اـصِ َٔ عاقب ١اؿًـ ايهاذب عٓد عسض ايُٝني عً٘ٝ؟
دون ذلؽ يف ضبط الجؾسة ،ثؿ
يخقف الخصؿ مـ طاقبة القؿقـ الؽاذبة ،ثؿ ُي ِّ
ج /يؾزم الؼاضل -كظامًا -أن ِّ
يلمره بحؾػ القؿقـ بالصقغة التل أطدها الؼاضل ،فنذا َحؾػ َد َّون الؼاضل حؾػف القؿقـ طؾك لساكف ،فقؽتب
مثالً( :وبعد تذكقره وتخقيػف طاقبة القؿقـ الؽاذبة حؾػ قائالً :أحؾػ باهلل العظقؿ أين لؿ أفعؾ كذا وكذا .)...

( )51سقليت بقان الؿؼصقد بآستخالف وإجراءاتف.
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 يؽقن التخقيػ مـ طاقبة القؿقـ الؽاذبة لؽؾ مـ ُتعرض طؾقف القؿقـ ،سقاء أكاكت القؿقـ الـافقة
لؾدطقى أو الؿؽؿؾة أو آستظفار أو الرد.
ع /149بني إدسا٤ات طًب ايُٝني ٚأداٗ٥ا يف فًظ ايكطا.٤
ج /يؿؽـ تؾخقص إجراءات صؾب القؿقـ (الـافقة لؾدطقى) وأدائفا يف مجؾس الؼضاء يف أيت:
 إذا طجز الؿدطل طـ إثبات دطقاه أففؿف الؼاضل بلن لف يؿقـ الؿدطك طؾقف. إذا صؾب الؿدطل يؿقـ الؿدطك طؾقف فعؾقف أن ُيب ِّقـ بالدقة الققائع التل يريد استحالفف طؾقفا ،وبـا ًء طؾقفتعد الؿحؽؿة صقغة القؿقـ الالزمة شرطًا.
 إذا كان الؿدطك طؾقف غائبًا أبؾغتف الؿحؽؿة ٕداء القؿقـ ،وأكف إذا لؿ يحضر طُدَّ كاكالً ،ويجب أن يؽقنأداء القؿقـ يف مقاجفة صالبفا إٓ إذا قرر تـازلف طـ حضقر أدائفا أو تخؾػ دون طذر مؼبقل.
وخقفتف مـ طاقبة القؿقـ
 إذا حضر الؿدطك طؾقف :وجفت إلقف الؿحؽؿة القؿقـ وأبؾغتف بصقغتفاَّ
الؽاذبة ،فنن كازع يف جقازها -كلن يدطل أن الديـ إلثبات ربا أو قؿار ،-أو كازع يف تعؾؼفا بالدطقى
فعؾقف أن يبقـ لؾؿحؽؿة وجف ذلؽ ،فنن اقتـعت الؿحؽؿة بذلؽ حؽؿت يف الدطقى وأسؼطت طـف
وجقب أداء القؿقـ ،وإن لؿ تؼتـع الؿحؽؿة بقجف مـازطتف لزمتف القؿقـ.
 لؾؿدطك طؾقف أن يمدي القؿقـ فقر ًا ،أو يردها طؾك الؿدطل (يؿقـ الرد) ،فنن أدى الؿدطك طؾقف القؿقـاكؼضت الدطقى ،وإن ردها طؾك الؿدطل أدى الؿدطل القؿقـ وحؽؿت لف الدائرة بؿا صؾب.
-

إن امتـع الؿدطك طؾقف طـ القؿقـ ولؿ يردها طؾك الؿدطل فعؾك الؿحؽؿة أن تـذره ثالث مرات،
ويدون ذلؽ يف ضبط الجؾسة ،فنن أصر بعد
وتؼقل لف يف كؾ مرة (إما أن تحؾػ وإٓ طددتؽ كاكالً)،
ِّ
اإلكذار ثالثًا :طُدَّ كاكالً ،وحؽؿت الدائرة بؿؼتضك ذلؽ شرطًا.
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عَ /150ا اإلدسا ٤املتبع إذا نإ ملٔ ُٚدٗت إي ٘ٝايُٝني عُرز ميٓع٘ َٔ اؿطٛز؟
ج /إذا كان لؿـ ُوجفت إلقف القؿقـ ُطذر يؿـعف مـ الحضقر:
 فنن كان ُطذر ًا صارئًا -كؿقطد يف مستشػك أو كان الؿدطك طؾقف مسافر ًا وتعذر طؾقف حضقر الجؾسة:-حددت الدائرة الؼضائقة مقطد ًا آخر ٕداء القؿقـ ،وأبؾغت الؿدطك طؾقف بالؿقطد الجديد.
 وإن كان ُطذر ًا مستؿر ًا –كؿريض ٓ يستطقع الحركة :-فتـتؼؾ الدائرة الؼضائقة لتحؾقػف ،أو ُتؽ ِّؾػ أحدقضاهتا بذلؽ -إذا كاكت الدائرة مؽقكة مـ طدة قضاة ،أو كان فقفا مالزمقن قضائققن.-
 أن يؽقن مؼقؿًا خارج كطاق آختصاص الؿؽاين لؾؿحؽؿة :كلن يؽقن مدطقًا ،أو مدخالً يف الدطقى،أو مدطك طؾقف تغ َّقر محؾ إقامتف فقحدد الؼاضل صقغة القؿقـ الؿطؾقبة ،ثؿ يستخؾػ لسؿاطفا
الؿحؽؿ َة التل يؼقؿ الحالػ يف كطاق اختصاصفا ،فنذا سؿعتفا تؾؽ الؿحؽؿة أطدت محضر ًا بذلؽ،
ثؿ بعثتف إلك الؿحؽؿة كاضرة الدطقى ،وإن كؽؾ طـ القؿقـ فنن الؿحؽؿة الؿستخ َؾػة تـذره ثالثًا بلكف
وتدون اإلكذار يف محضر الجؾسة ،ثؿ تبعثف إلك الؿحؽؿة كاضرة الدطقى.
س ُقعد بذلؽ كاكالً،
ِّ
عٜ /151ػرتط يًكطا ٤بايٓه ٍٛيف ايُٝني مخط ١غسٚط .بٗٓٝا.
ج -1 /أن يؽقن تقجقف القؿقـ إلك الخصؿ صحقحًا.
 -2أن يؽقن الـؽقل واقعًا يف مجؾس الحؽؿ.
 -3أن يؽقن الـؽقل صادر ًا مـ الخصؿ مباشرة.
 -4طرض القؿقـ طؾك الحالػ ،وإكذاره بالحؽؿ طؾقف إن كؽؾ.
 -5أٓ يؽقن لؾـاكؾ طذر معتد بف يف آمتـاع طـ أداء القؿقـ.
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عَ /152ا املكصٛد باملعا١ٜٓ؟ ممجالً اها مبجاٍ.
ٍ
ؿؼتض شرطل.
مقضع الـزاع :لؿعرفتف والتحؼؼ مـف :ل
ج /الؿعايـة :مشاهدة الؼاضل أو كائبف
َ
 مثالفا :أن يختصؿ اثـان يف بـاء مـزل ،فتؼرر الدائرة الؼضائقة الخروج لؿعايـة الؿـزل.
ع /153نٝـ تتِ املعا١ٜٓ؟
ج /كص كظام الؿرافعات الشرطقة طؾك أن لؾؿعايـة صرقًا:
 )1جؾب الؿتـازع فقف إلك الدائرة الؼضائقة -إن كان ذلؽ مؿؽـًا ،-كإشقاء التل يؿؽـ حؿؾفا بالقد.
 )2أن تـتؼؾ الدائرة الؼضائقة لؿعايـة الؿتـازع فقف ،كالعؼار.
 )3أن تؽؾػ الدائرة الؼضائقة أحدَ أطضائفا بآكتؼال لؿعايـة الؿتـازع فقف.
 )4أن تستخؾػ الدائر ُة الؼضائق ُة محؽؿة أخرى يؼع يف كطاق اختصاصفا الشلء الؿتـازع فقف –إذا كان
واقعًا خارج كطاق اختصاص الؿحؽؿة كاضرة الدطقى.-
 إذا قررت الدائرة معايـة الؿتـازع فقف :فنهنا تذكر قرارها ذلؽ يف ضبط الجؾسة ،وتبقـ صريؼة الؿعايـة،
ومقطدها ،وما يؾزم مـ بقاكات ،وتبؾغ الخصقم بذلؽ يف الجؾسة ،وإذا قررت الؿعايـة دون حضقرهؿ
فنهنا تبؾغفؿ بذلؽ تبؾقغًا كظامقًا قبؾ مقطد الؿعايـة بلربع وطشريـ ساطة طؾك إقؾ ،و ُيقضع يف
آطتبار الؿسافة التل يحتاجفا الخصقم لؾحضقر لؾؿعايـة.
 إذا طايـت الدائرة الؼضائقة الشلء الؿتـازع فقف :فنهنا تحرر محضر ًا بالؿعايـة وما جرى فقفا ،ويق َّقع
الؿحضر مـ الؿعايِـ والؽاتب ومـ حضر مـ الخرباء والشفقد والخصقم ،ويثبت يف ضبط الؼضقة،
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ويف حال رفض أحد الشفقد أو الخصقم التقققع طؾك الؿحضر فقدون ما يدل طؾك حضقرهؿ ورفضفؿ
التقققع يف الؿحضر كػسف ،مع بقان سبب الرفض.
 يجقز لؾؿحؽؿة أن تتحػظ طؾك الشلء مقضع الؿعايـة حتك صدور الحؽؿ يف الؼضقة ،أو إلك أي وقت
آخر تراه.
ع ٌٖ /154ألسد اـص ّٛإٔ ٜطًب َٔ ايدا٥س ٠ايكطاَ ١ٝ٥عا ١ٜٓاملتٓاشع ؾ٘ٝ؟
ج /كعؿ ،ولؾدائرة رفض صؾب الؿعايـة مؼروكًا بلسبابف ،مع تدويـ ذلؽ يف ضبط الؼضقة.
ع ٌٖ /155جيٛش يًدا٥س ٠ايكطا ١ٝ٥تعٝني خبري يالضتعاْ ١ب٘ يف املعا١ٜٓ؟
ج /كعؿ ،يجقز لؾدائرة تعققـ خبقر أو أكثر لالستعاكة بف يف الؿعايـة.
ع ٌٖ /156جيٛش يًدا٥س ٠ايكطا ١ٝ٥مساع غٗاد ٠ايػٗٛد اؿاضس ٜٔيًُعا١ٜٓ؟
ج /كعؿ ،يجقز لؾدائرة سؿاع شفادة الشفقد الحاضريـ لؾؿعايـة يف مقضع الـزاع.
ع ٌٖ /157ميهٔ أل ٟغدص إٔ ٜطًب َٔ احملهَُ ١عا ١ٜٓغ ٤ٞدٚ ٕٚدٛد خص ١َٛبػأْ٘؟
ج /كعؿ ،يجقز لؽؾ صاحب مصؾحة يف إثبات معالؿ واقعة ُيحتؿؾ أن تصبح محؾ كزاع أمام الؼضاء
مستؼبالً أن يتؼدم إلك الؿحؽؿة الؿختصة هبا مؽاكًا بدطقى مستعجؾة لؿعايـتفا وإثبات حالتفا ،و ُتبؾغ
الدائرة بذلؽ أصحاب الشلن مؿـ تتعؾؼ بف الؿعايـة -كؿالؽ العؼار والؿستلجريـ لف ،-وتـتفل الدطقى
باكتفاء الؿعايـة وإثباهتا يف ضبط الؼضقة ،وتحرر الدائرة صؽًا بذلؽ تسؾؿف لطالب الؿعايـة.
 مثالفا :أن يعتدي شخص بالبـاء يف طؼار شخص آخر ،ويريد أخر رفع الدطقى بعد مدة ،فقرفع دطقى
مستعجؾة صالبًا مـ الؿحؽؿة معايـة آطتداء وإثبات القاقعة ،فنذا طايـت الؿحؽؿة القاقعة حررت
بذلؽ صؽًا ،واكتفت الدطقى بذلؽ ،ولف أن يرفع الدطقى مستؼبالً ،ويؽقن محضر الؿعايـة بقـ ًة لف.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايجايح عػس

س /يف مسائؾ القؿقـ الؼضائقةَ :ب ِّقـ هؾ يعد طذر الؿدطك طؾقف أتل طذر ًا صارئًا أو مستؿر ًا ،ثؿ بقـ اإلجراء
الذي تتخذه الؿحؽؿة ٓستحالفف:
العذر

كقطف

اإلجراء

تخؾػ الطالب ٕداء آمتحان
تخؾػ الجـدي الؿرابط طؾك الثغقر
تخؾػ الؿريض الذي يجري طؿؾقة
جراحقة يف الؿستشػك
تخؾػ الخصؿ طـ الدطقى
الؿـظقرة يف الرياض إلقامتف يف مؽة
تخؾػ الؿدطك طؾقفا :لؽقهنا امرأة
كبقرة ٓ تخرج مـ مـزلفا

س /بقـ صريؼة الؿعايـة الذي تؼرره الدائرة الؼضائقة يف إحدى محاكؿ مديـة الرياض لمتل:
الشلء الؿتـازع فقف
معايـة طؼار يؼع يف أهبا
معايـة تشؼؼات يف جدران طؿارة تؼع يف الرياض
معايـة سؽقـ ُوجد يف مققع الجريؿة
معايـة صقر محػقضة يف جفاز الؿتفؿ تدل طؾك
ارتؽابف لؾجريؿة

صريؼة الؿعايـة
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ايدزع ايسابع عػس :إدسا٤ات اإلثبات ()3
ع /158بني إدسا٤ات مساع ايػٗاد ٠يف فًظ ايكطا.٤
ج /يؿؽـ تؾخقص إجراءات سؿاع الشفادة يف مجؾس الؼضاء يف أيت:
 إذا حرر الؿدطل دطقاه :طرضفا الؼاضل طؾك الؿدطك طؾقفا ،فنن أكؽرها صؾب الؼاضل مـ الؿدطلَب ِّقـتف طؾك صحة دطقاه.
 إن كان طـد الؿدطل شفقد يريد سؿاع شفادهتؿ ،فعؾقف -قبؾ إحضارهؿ -أن يبقـ لؾدائرة يف جؾسة كظرالققائع التل يريد إثباهتا ،وإذا رأت الدائرة أن تؾؽ الققائع متعؾؼة بالدطقى( )52مـتجة فقفا
الدطقى
َ

()53

جائز قبقلفا( :)54فنهنا تؼرر سؿاع شفادة الشفقد ،وتحدد مقطد ًا لذلؽ ،وتطؾب مـ الخصؿ إحضارهؿ
فقفا ،و ُتثبت ذلؽ يف ضبط الجؾسة.
 تسؿع الدائرة الؼضائقة شفادة الشاهد بحضقر الخصقم ،ثؿ تضبطفا طؾك لساكف ،كلن يؽتب( :وبسمالفطـ شفادتف أجاب قائالً :أشفد بلين رأيت فالكًا  ،)...وٓ يصح أن يؽتب الؼاضل الشفادة بؾسان كػسف
فقؼقل( :ثؿ شفد بلكف رأى فالكًا وقال لف  ،)...ويراطك يف الضبط كقهنا مطابؼة لؿا كطؼ بف دون تصرف.
 إذا حضر طدة شفقد مع بعضفؿ :فنن الدائرة الؼضائقة تسؿع شفادة كؾ واحد مـفؿ مـػرد ًا طـ بؼقةالشفقد ،إٓ إذا كان الشفقد كسا ًء فتُسؿع شفادة كؾ اثـتقـ مـفـ سقيًا.
( )52جاء يف الؿادة ( )1/121مـ الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة ما كصف( :الققائع الؿتعؾؼة بالدطقى هل :ما يمدي
إثباتفا مباشرة أو غقر مباشرة إلك إثبات الدطقى أو جزء مـفا).
( )53جاء يف الؿادة ( )1/121مـ الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة ما كصف( :الققائع الؿـتجة يف الدطقى هل :الؿمثرة يف
الدطقى كػ ًقا أو إثباتًا).
( )54جاء يف الؿادة ( )1/121مـ الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة ما كصف( :الققائع الجائز قبقلفا هل :مؿؽـة القققع فال
تخالػ العؼؾ أو الحس).
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 إذا اكتفك الشاهد مـ أداء شفادتف ،فؾؾدائرة الؼضائقة أن تسللف طؿا تريد مـ إسئؾة الؿػقدة يف كشػالحؼقؼة ،ولؽؾ خصؿ أن يطؾب مـ الدائرة الؼضائقة سمال الشاهد ،وطؾك الدائرة إجابة صؾب الخصؿ
إٓ إذا كان سمالف غقر مـتِج  ،وتضبط الدائرة تؾؽ إسئؾة وإجابة الشاهد طـفا ،ثؿ تتؾق الدائرة طؾك
الشاهد شفادتف وإجاباتف طؾك إسئؾة ،ولف أن ُيدخؾ طؾقفا ما يرى مـ تعديؾ ،و ُيذكر التعديؾ طؼب
كص الشفادة ،ويققع الشاهد والؼاضل طؾك الشفادة والتعديؾ.
 تعرض الدائرة طؾك الخصؿ شفادة الشاهد وما أجاب بف ،وتسللف طـ ققلف يف الشفادة والشاهد ،فننكان لف دفع أو صعـ قدمف لؾدائرة الؼضائقة ،ثؿ تسقر الدائرة يف بؼقة إجراءات الؿرافعة.
 إذا رأت الدائرة الؼضائقة أن شفادة الشاهد مـتجة يف الدطقى :فنهنا تطؾب مـف أن يحضر إلقفا اثـقـ مؿـُيزكقف و ُيعدِّ لف أمامفا ،فنذا حضروا شفدوا بلن الشاهد طدل ،وٓ َيعؾؿقن طـف قادحًا يف طدالتف.
 إذا َقبِؾ الخصؿ (الؿشفقد طؾقف) شفادة الشفقد ،وصادق طؾك ما جاء فقفا ،أو قال طـ الشفقد :إهنؿطدول ،فال حاجة لطؾب حضقر مـ يزكقفؿ.
عَ /159ا اإلدسا ٤املتبع إذا نإ يًػاٖد عُرز ميٓع٘ َٔ اؿطٛز؟
ج /إذا كان لؾشاهد ُطذر يؿـعف مـ الحضقر:
 فنن كان ُطذر ًا صارئًا :حددت الدائرة الؼضائقة مقطد ًا آخر لسؿاع الشفادة. وإن كان ُطذر ًا مستؿر ًا :فتـتؼؾ الدائرة الؼضائقة لتحؾقػف ،أو ُتؽ ِّؾػ أحد قضاهتا بذلؽ. وإن كان الشاهد مؼقؿًا خارج كطاق آختصاص الؿؽاين لؾؿحؽؿة :ف ُقثبت الؼاضل ذلؽ يف ضبطالجؾسة ،ثؿ يؽتب إلك الؿحؽؿ َة التل يؼقؿ الشاهد يف كطاق اختصاصفا فقستخؾػفا لسؿاع شفادتف ،فنذا
سؿعتفا تؾؽ الؿحؽؿة أطدت محضر ًا بذلؽ ،ثؿ بعثتف إلك الؿحؽؿة كاضرة الدطقى.
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عٜ ٌٖ /160صح أدا ٤ايػٗاد ٠نتابً١؟
ج /تمدى الشفادة شػف ًقا ،فنذا ُقدِّ مت مؽتقبة فال تعد شفادة ،و ُيؿؽـ أن ُتجعؾ مـ البقـات أو الؼرائـ.
 ٓ يجقز لؾشاهد أن يستعقـ يف أداء شفادتف بؿذكرات مؽتقبة -يؼرأ الشاهد مـفا -إٓ بشرصقـ:
 .1أن يلذن لف الؼاضل بذلؽ.
سقغ ذلؽ صبقعة الدطقى ،كلن تؽقن الققائع كثقرة ودققؼة ويخشك فقاهتا أثـاء طرضفا ،فقؽتبفا
 .2أن ُت ِّ
الشاهد ،ثؿ يتؾقها مـ كتابف أمام الدائرة الؼضائقة.
ع /161نٝـ ٜه ٕٛايعٌُ َع غٗادات ايػٗٛد إذا ناْت َتعازض١؟
ج /إذا كاكت الشفادات متعارض ًة متخالػةً :سؼطت فقؿا تعارضت فقف ،وصارت غقر صالحة لؾبـاء طؾقفا.
عَ /162ا اإلدسا ٤املتبع إذا طًب اـصِ ًَٗ ً١إلسطاز ايػٗٛد يًُشهُ١؟
ج /إذا كاكت صؾب الخصؿ مفؾ ًة إلحضار الشفقد لؾؿحؽؿة ف ُقؿفؾ أقؾ مدة كافقة لذلؽ ،فنذا لؿ ُيحضرها
يف الجؾسة التالقة وصؾب مفؾة إضافقة :ف ُقؿفؾ مرة أخرى ،مع إكذاره باطتباره طاجز ًا إن لؿ ُيحضرها ،فنذا لؿ
ُيحضرها يف الجؾسة الثالثة فؾؾؿحؽؿة أن تػصؾ يف الخصقمة ،وتعده طاجز ًا طـ إحضار بقـتف.
ع َٔ /163إدسا٤ات إثبات ايدع :٣ٛاالضتعاْ ١غبري؟ ؾُا املكصٛد باـبري؟ ممجالً اها بأَجً.١
ج /الخبقر :شخص مختص يبقـ حؼقؼة الؿتـازع فقف أو أمر متعؾؼ بف.
 oمـ أمثؾة الخبراء:
محؾ الـزاع

الخبقر الؿختص

إجراء حسابات مالقة بقـ متـازطقـ ،أو مراجعة الحسابات

محاسب قاكقين /مراجع قاكقين
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إجراء تصػقة بقـ شركاء أو ورثة
دراسة خؾؾ يف بـاء أو مشروع
إطداد دراسة لبقان كسبة اإلكجاز يف بـاء أو مشروع

الؿصػل الؼضائل
مفـدس /مؽتب هـدسل
(يختؾػ تخصص الؿفـدس
بحسب صبقعة الـزاع)
مؼقم طؼاري
ِّ

تؼقيؿ طؼارات

()55

()56

تؼقيؿ معدات وآٓت

مؼقم معدات وآٓت
ِّ

ترجؿة كصقص بغقر الؾغة العربقة

مرتجؿ

تؼدير اإلصابات والجروح والشجاج

مؼقم شجاج
صبقبِّ /

التحؼؼ مـ كسبة الؿؽتقب إلك شخص ما

خبقر الخطقط /إدلة الجـائقة

 تطبقؼ/هات أمثؾة مـ طـدك لخبراء آخريـ يؿؽـ لؾؿحؽؿة آستعاكة بفؿ:

ع ٌٖ /164يًسدٛع إىل اـبري يف اؿهِ أصٌ يف ايػسٜع ١اإلضالَ١ٝ؟

ج /كعؿ ،فؼد جاءت الشريعة بالرجقع إلك أصحاب الخربة يف كصقص ،مـفا ققلف تعالك :ﭽ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ .
عَ /165ا إدسا٤ات ْدب ايدا٥س ٠ايكطا ١ٝ٥يًدبري؟
ج /يؿؽـ تؾخقص إجراءات كدب الخبقر يف أيت:

( )55جاء يف الؿبادئ والؼرارات الصادرة طـ وزارة العدل :الؼرار رقؿ ( ،)1952قرار مجؾس الؼضاء إطؾك هبقئتف الدائؿة الؿتضؿـ
أن معرفة العققب يف الؿباين الؿسؾحة يـبغل أن يؽقن مـ مفـدسقـ لفؿ خربة ،وٓ يؽػل ما تؼرره هقئة الـظر.
( )56جاء يف الؿبادئ والؼرارات الصادرة طـ وزارة العدل :الؼرار رقؿ ( ،)1893قرار مجؾس الؼضاء إطؾك هبقئتف الدائؿة الؿتضؿـ
أن تؼرير ققؿة العؼار مـ قبؾ هقئة الـظر ٓ يؽػل :إذ إسعار لفا أهؾ خربة مختصقن هبا ،وقد يخػك طؾك الفقئة قِقؿ بعض العؼارات.
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 إذا رأت الدائرة حاجة الدطقى إلك كدب خبقر لدراسة إمر الؿتـازع فقف :فنهنا تصدر قرار ًا بـدب خبقرأ و أكثر ،وتحدد يف قرارها إمقر الؿطؾقب دراستفا مـ الخبقر ،وإجؾ الذي يؾزم الخبقر تؼديؿ
تؼريره قبؾف ،والؿبؾغ الؿستحؼ لؾخبقر طـ أطؿالف ،والخصؿ الؿؽ َّؾػ بدفعفا وإيداطفا لدى الدائرة،
ويدون الؼرار يف ضبط الؼضقة ،ثؿ ُيسؾؿ إلك الخبقر رسؿقًا.
وصريؼة سدادها لؾخبقر(،)57
ّ
 ُيعد الخبقر تؼريره وفؼ ما قررتف الدائرة ،ثؿ يسؾؿف إلقفا يف الؿدة الؿحددة ،وإذا لؿ يتؿؽـ مـ إيداعالتؼرير يف الؿقعاد الؿحدد فعؾقف أن يؼدم لؾدائرة تؼرير ًا يبقـ سبب ذلؽ ،ولؾدائرة أن تؿدد مدة إيداع
التؼرير بؿا ٓ يتجاوز ثالثقـ يقمًا.
 تسؾؿ الدائرة صقرة مـ تؼرير الخبقر إلك الخصؿقـ كؾقفؿا يف أول جؾسة تعؼدها بعد استالمفا تؼريرالخبقر ،ويبدي كؾ خصؿ رأيف يف التؼرير ،ولف أن يطؾب مفؾة لدراسة التؼرير واإلجابة طـف.
 إ ذا وجدت الدائرة الؼضائقة كقاقص يف تؼرير الخبقر :فنهنا تحضره وتبقـفا لف ،ثؿ تطؾب مـف استؽؿالفاوتؼديؿ ذلؽ يف مقطد تحدده الدائرة ،ولؾدائرة أن تعؼد جؾسة بحضقر الخبقر والخصقم وتـاقش فقفا
تؼريره.
 إذا قدم الخبقر التؼرير الـفائل وأبدى الخصقم آراءهؿ بشلكف ،واستقىف كؾ مـفؿ دفقطف وإجاباتف :فننالدائرة تؼػؾ باب الؿرافعة ،وتحجز الدطقى لؾدراسة ،ثؿ تحؽؿ فقفا.

( )57جاء يف الؿادة ( )2/128مـ كظام الؿرافعات الشرطقة ما كصف( :تحدد لقائح هذا الـظام ضقابط أتعاب الخبراء ومصروفاتفؿ)،
وقد أصدر مجؾس الؼضاء اإلداري ضقابط خاصة لتعققـ الخرباء ،يؾزم الدوائر الؼضائقة الرجقع إلقفا طـد كدب أي خبقر.
كؿا صدر قرار مجؾس القزراء رقؿ ( )415وتاريخ 1442/7/19هـ بالؿقافؼة طؾك تـظقؿ مركز اإلسـاد والتصػقة ،وهق مركز يرتبط
تـظقؿقًا بقزير العدل ،ومـ مفامف :الؼقام بؿا يؾزم لتصػقة الرتكات والشركات والصـاديؼ والؿساهؿات وغقر ذلؽ مؿا ُتسـده إلقف
الجفات الؼضائقة والحؽقمقة ،ولف آستعاكة بالشركات أو الؿؽاتب الؿتخصصة محاسبقًا وقاكقكقًا وتسقيؼقًا وغقرها.
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ع َٔ /166ايرًٜ ٟصَ٘ دؾع تهايٝـ اـبري َٔ اـصّٛ؟
الخصؿ الذي ُيراد
تؽالقػ الخبقر
ج /يعد تؼرير الخبقر ب ّقـة تثبت دطقى أحد الخصؿقـ أو كؾقفؿا ،وتؾزم
ُ
َ
كدب الخبقر لؾتحؼؼ مـ صحة دطقاه ،فنن كان الخصؿان كالهؿا يحتاجان إلك الخبقر إلثبات دطقاهؿا :فنن
التؽالقػ تؼسؿ بقـفؿا كصػقـ ،ولؾدائرة أن تحؽؿ بنلزام الطرف الخاسر يف الدطقى بلن يدفع لخصؿف ما
دفعف مـ أتعاب الخبقر ،كؿا أن لؾخصؿقـ أن يصطؾحا طؾك تحديد مـ يتحؿؾ التؽالقػ.
 إذا ألزمت الدائرة أحد الخصؿقـ بدفع تؽالقػ الخبقر ،ثؿ امتـع :فؾؾدائرة أن تصدر قرار ًا بققػ السقر
يف الدطقى حتك ُتدفع تؽالقػ الخبقر ،ما لؿ يتؽػؾ الخصؿ أخر بدفع التؽالقػ ،ولف الحؼ يف الرجقع
طؾك خصؿف بؿا دفعف مـ تؽالقػ الخبقر إذا صدر الحؽؿ لصالحف.
 إذا رأت الدائرة إلزام الخصؿقـ معًا بلتعاب الخبقر مـاصػةً ،ورفض أحدهؿا دفعفا ،فؾؾدائرة اطتباره
كاكالً ،وتحؽؿ طؾقف بقؿقـ خصؿف.
ع َٔ /167اير ٟحيدد اـبري اير ٟتٓدب٘ ايدا٥س٠؟
ج /إذا اتػؼ الخصقم طؾك خبقر مع ّقـ فؾؾؿحؽؿة أن ُتؼر اتػاقفؿ ،فنن لؿ يتػؼقا فؾؾدائرة تؽؾقػ الخبقر
الذي تراه ،سقاء أكان مؿـ اختاره أحد الخصقم أو مـ غقرهؿ ،وطؾقفا أن تبقـ سبب اختقارها ،ويؽقن
قرارها يف اختقار الخبقر غقر قابؾ لالطرتاض.
 إذا اتػؼ الخصقم طؾك خبقر مع ّقـ فنن ذلؽ ُيعد صؾحًا ِ
مؾزمًا لفؿ ،وتحؽقؿًا لفذا الخبقر ،وٓ يحؼ
لفؿ بعد ذلؽ صؾب رد الخبقر أو الطعـ يف شخصف أو يف ذمتف إٓ إذا كان سبب الطعـ قد حصؾ بعد
آختقار ،وإكؿا يـحصر صعـفؿ يف مضؿقن التؼرير.
 ٓ يؼبؾ صؾب رد الخبقر بعد قػؾ باب الؿرافعة.
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 فائدة :صرق اختقار الخبقر :لؾدائرة الؼضائقة يف سبقؾ اختقار الخبقر أن تسؾؽ أحد الطرق أتقة:
 .1الؽتابة إلك قسؿ الخرباء بالؿحؽؿة لؾؼقام بلطؿال الخربة بلكػسفؿ ،أو تعققـ خبقر بؿعرفتفؿ ،ويضؿ
قسؿ الخرباء يف الؿحؽؿة :أطضاء هقئة الـظر ،والؿساحقـ والؿفـدسقـ والؿرتجؿقـ وكحقهؿ.
 .2الؽتابة إلك الخبقر مباشرة :تعرض طؾقف تعققـف خبقر ًا يف الدطقى ،ولف حؼ الؼبقل أو الرفض.
 .3الؽتابة إلك بعض الجفات الحؽقمقة لؾحصقل طؾك الخربة الؿتقافرة لدى مـسقبقفا.
 مثالف :الؽتابة إلك وزارة الـؼؾ لتؼدير أجرة سقارة بحسب أجرة الؿثؾ السائدة يف السقق.
 .4الؽتابة إلك بعض الفقئات الؿختصة لتعققـ أحد الؿختصقـ الؿشرتكقـ لديفا.
 مثالف :الؽتابة إلك الفقئة السعقدية لؾؿفـدسقـ :لتعققـ أحد الؿفـدسقـ الؿشرتكقـ لديفا.
عَ /168ا غسٚط اـبري اير ٟتع ٘ٓٝايدا٥س ٠ايكطا١ٝ٥؟
ج /يشترط يف الخبقر شروط ،مـفا:
 )1أن يؽقن مختصًا يف الؿجال الذي ُيراد صؾب رأيف فقف ،ويشرتط حصقلف طؾك ترخقص يف الؿفـة إذا
كاكت مؿا يشرتط لؿؿارستفا الحصقل طؾك رخصة ،كالفـدسة والؿحاسبة والتؼقيؿ العؼاري.
 )2أن ٓ تربطف بلي صريف الدطقى قرابة أو مصاهرة وكحقها مـ إسباب التل تجقز رد الؼضاة.
عًٜ ٌٖ /169صّ ايدا٥س ٠اؿهِ مبا يف تكسٜس اـبري؟
ج /رأي الخبقر ٓ ُيعد مؾزمًا لؾدائرة ،وٓ يؼقدها ،وإكؿا تستلكس بف ،ولفا أن ترتك الحؽؿ بف لحصقل بقـات
أخرى أققى مـف ،لؽـ طؾك الدائرة أن تبقـ يف تسبقبفا لؾحؽؿ سبب تركفا العؿؾ بتؼرير الخبقر كؿا هق الحال
يف بؼقة البقـات التل تؼدم إلك الدائرة.
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ع ٌٖ /170تعد ايهتاب ١طسٜكاً َٔ طسم اإلثبات؟ َٚا املكصٛد بٗا؟
ج /كعؿ ،تعد الؽتابة صريؼًا مـ صرق اإلثبات.
الؿدون تقثقؼًا لؾحؼ ،ويؿؽـ آحتجاج بف طـد الـزاع.
 والؿؼصقد بالؽتابة هـا :الخط
َّ

 وقد جاءت الشريعة بآطتداد بالؽتابة يف تقثقؼ الحؼ ،قال تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ .
ع /171ايهتاب ١اييت ٜه ٕٛبٗا اإلثبات عًْٛ ٢عني ،بُٗٓٝا.
ج /الؽتابة التل يؽقن هبا اإلثبات إما أن تدون يف ورقة رسؿقة أو يف ورقة طادية:
 القرقة الرسؿقة :هل القرقة الصادرة مـ مقضػ طام (حؽقمل) أو شخص مؽؾػ بخدمة طامة ،ويثبتفقفا ما تؾؼاه أو تؿ طؾك يديف يف حدود سؾطتف واختصاصف.
 والقرقة العادية :هل التل يؽتبفا غقر الؿقضػ العام ،ويؽقن طؾقفا تقققعف أو ختؿف أو بصؿتف. ولؽؾ خصؿ أن يؼدم أي محرر يرى أكف يميد دطقاه.
ع /172عدداً بعطاً َٔ خصا٥ص ايٛزق ١ايسمس.١ٝ
ج /مـ خصائص القرقة الرسؿقة:
 )1أهنا تصدر مـ مقضػ رسؿل (حؽقمل).
 )2أن لؾدائرة –إذا كاكت القرقة محؾ شؽ -أن تسلل الؿقضػ الذي صدرت مـف ،أو الجفة الحؽقمقة
التل حررهتا لؾتلكد مـ صحتفا ومـ حؼقؼة أمرها.
ُ ٓ )3يؼبؾ الطعـ فقفا إٓ بادطاء التزوير ،أو تضؿـفا لؿا يخالػ الشريعة اإلسالمقة.
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 )4لؾـسخة الؿصقرة مـ القرقة الرسؿقة ققة القرقة الرسؿقة إصؾقة إذا ُصدِّ ق طؾك مطابؼتفا ٕصؾفا
مـ الجفة التل أصدرهتا.

عَ /173ا اإلدسا ٤املتبع إذا أْهس َٔ ْطب إيَ ٘ٝطَُ ٕٛا يف ايٛزق ١خطَّ٘ أ ٚتٛقٝعَ٘ أ ٚبصُتَ٘ أ ٚختَُ٘؟
ختؿف ،أو أكؽر كائ ُبف ذلؽ،
ج /إذا أكؽر مـ كسب إلقف مضؿقن ما يف القرقة خ َطف أو تققق َعف أو بصؿ َتف أو َ
فؾؾدائرة أن تستعقـ بخبقر إلجراء الؿؼاركة بقـ ما تضؿـتف القرقة مـ خط أو تقققع أو بصؿة أو ختؿ ،وبقـ
خط الشخص الؿـسقب إلقف أو تقققعف أو بصؿتف أو ختؿف ،ويشترط قبؾ ذلؽ شروط:
 )1وجقد القرقة إصؾ (الؿتعؾؼة بالدطقى) :لؾؿطابؼة ،فال تصح الؿطابؼة طؾك الـسخ الؿصقرة طـ
إصؾ.
 )2أن تؽقن القرقة مـتجة يف الدطقى :بلن يؽقن ثبقهتا يمثر يف الحؽؿ يف الدطقى ٕحد الخصؿقـ ،فنن لؿ
تؽـ مـتجة فؾؾدائرة أن ُتفؿؾفا ،وٓ حاجة لؾؿؼاركة.
 )3أن ٓ يقجد يف الدطقى بقـات أخرى تؽػل يف الحؽؿ لؿـ استدل بالقرقة ،فنن وجدت بقـات أخرى
فؾؾدائرة أن تحؽؿ هبا وهتؿؾ القرقة :لعدم الحاجة إلقفا.
 إذا ثبت لؾدائرة صحة الخط أو التقققع أو البصؿة أو الختؿ الذي أكؽره الخصؿ فتذكر مستـدها طؾك
ذلؽ -كلن يؽقن التقققع مـسقب ٕحد الخصقم يف الدطقى وهق مطابؼ تؿامًا لتقققعف طؾك ضبقط
الجؾسات أمام الدائرة ،-وٓ حاجة إلجراء الؿؼاركة.
ع /174إذا ناْت املطتٓدات املؤثس ٠يف ايدع ٣ٛعٓد دٗ ١سه ١َٝٛأ ٚؼت ٜد غدص َا ،ؾٌٗ يًُشهُ ١طًب٘؟
ج /يجقز لؾدائرة الؼضائقة مـ تؾؼاء كػسفا أو بـاء طؾك صؾب أحد الخصقم أن تلمر بؿا يليت:
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 -1جؾب مستـدات أو أوراق مـ إجفزة الحؽقمقة يف الؿؿؾؽة أو صقر مصدقة مـفا بؿا يػقد مطابؼتفا
ٕصؾفا إذا تعذر ذلؽ طؾك الخصؿ ،ويبقـ لؾدائرة محتقى تؾؽ الؿستـدات إن أمؽـ ووجف اكتػاطف هبا.
 -2إدخال الغقر يف الدطقى إللزامف بتؼديؿ مستـدات أو أوراق تحت يده ،ولؾدائرة أن ترفض ذلؽ إذا كان
لؿـ أحرزها مصؾحة مشروطة يف آمتـاع طـ طرضفا.
عَ /175ا اإلدسا ٤اير ٟتتبع٘ ايدا٥س ٠إذا تبني اها ٚدٛد تصٜٚس يف ٚزقَ ١كدَ ١أَاَٗا؟
ج /إذا ثبت تزوير القرقة فعؾك الؿحؽؿة أن ترسؾفا مع صقر الؿحاضر الؿتعؾؼة هبا إلك الجفة الؿختصة
ٓتخاذ اإلجراءات الجزائقة الالزمة.
ع ٌٖ /176يًُشهُ ١إٔ تطتبعد ٚزق ١اغتبٗت يف صشتٗا أ ٚيف تصٜٚسٖا؟
ج /يجقز لؾؿحؽؿة -ولق لؿ ُيدَّ َع أمامفا بالتزوير -أن تحؽؿ باستبعاد أي ورقة إذا ضفر لفا مـ حالتفا أو مـ
ضروف الدطقى أهنا مزورة أو مشتبف فقفا ،ولؾؿحؽؿة كذلؽ طدم إخذ بالقرقة التل تشتبف يف صحتفا ،ويف
هذه إحقال يجب طؾك الؿحؽؿة أن تبقـ يف حؽؿفا الظروف والؼرائـ التل استباكت مـفا ذلؽ.
ع ٌٖ /177جيٛش يًكاض ٞإٔ ٜطتٓتر أدي ١أ ٚقسا ٔ٥مل ٜطتٓد إيٗٝا أسد اـصّٛ؟
ج /يجقز لؾؼاضل أن يستـتج قريـة أو أكثر مـ وقائع الدطقى أو مـاقشة الخصقم أو الشفقد لتؽقن مستـد ًا
لحؽؿف أو لقؽؿؾ هبا دلقالً كاقصًا ثبت لديف لقؽقن هبؿا معًا اقتـاطف بثبقت الحؼ إلصدار الحؽؿ ،وطؾقف أن يبقـ
يف حؽؿف ما ضفر لف مـ قرائـ ووجف دٓلتفا طؾك الحؽؿ.
 يشرتط أن تؽقن إدلة والؼرائـ مؿا ُقدِّ م يف الدطقى ،ولقس لف آستدٓل بؼريـة لؿ ترد يف الدطقى مطؾؼًا.
 يجقز لؽؾ خصؿ أن يثبت ما يخالػ الؼريـة التل استـتجفا الؼاضل ،وحقـئذ تػؼد الؼريـة ققؿتفا يف
اإلثبات.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايسابع عػس

س /بقـ إخطاء التل وقعت فقفا الدائرة الؼضائقة يف ضبط الشفادة أتقة:
(ويف هذه الجؾسة حضر الؿدطل مسؾؿ بـ أحؿد الؿبقـة بقاكاتف سابؼًا ،ولؿ يحضر الؿدطك طؾقف وٓ مـ
يؿثؾف ،كؿا لؿ يثبت تبؾقغف بؿقطد هذه الجؾسة ،كؿا حضر لحضقرهؿا كؾ مـ :محؿد بـ سعقد ،وخالد بـ
أحؿد ،وبسمالفؿا طؿا لديفؿا ذكر الشاهد محؿد بلكف كان حاضر ًا حقـ إبرام العؼد بقـ الؿدطل والؿدطك
طؾقف ،وأكفؿا اتػؼا طؾك أن يشتري الؿدطك طؾقف مـ الؿدطل السقارة بؿئة ألػ ريـال ،وبسمال الشاهد أخر
طؿا لديف شفد بؿثؾ شفادة الشاهد إول.
فبـاء طؾك ما سبؼ مـ الدطقى واإلجابة ،ولؿا جاء يف شفادة الشفقد ،وحقث أقر الؿدطك طؾقف بتسؾؿف
السقارة محؾ الدطقى ،حؽؿت الدائرة :بنلزام الؿدطك طؾقف ففد بـ طبدالسالم بلن يدفع لؾؿدطل مسؾؿ بـ
أحؿد مبؾغًا قدره مئة ألػ ريـال ،وباهلل التقفقؼ ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ)
ج/وقعت الدائرة يف أخطاء ،مـفا:
/1
/2
/3
/4
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س /صؾبت الؿحؽؿة حضقر أحد الشفقد إلقفا ،لؽـف لؿ يحضر لقاحد مـ إسباب أتقة ،بقـ اإلجراء
الذي تجريف الؿحؽؿة طـد كؾ سبب مـ إسباب:
اإلجراء

سبب تخؾػ الشاهد
تخؾػ الشاهد لؽقن سجقـًا
تخؾػ الشاهد ٓرتباصف بعؿؾ
صباحل ٓ يستطقع الخروج مـف
تخؾػ الشاهد لؿرافؼتف والده يف
الؿستشػك ،وسقخرج بعد أسبقع
تخؾػ الشاهد طـ الدطقى
الؿـظقرة يف جدة إلقامتف يف الدمام

س /اذكر الخبقر الذي ُيرجع إلقف يف الؼضايا أتقة:
الدطقى
دطقى مرفقطة مـ شركاء بطؾب تصػقة الشراكة فقؿا بقـفؿ
دطقى مرفقطة مـ بائع سقارات مستعؿؾة طؾك مشرتٍ ،واختصؿقا يف تؼدير
العققب الحاصؾة يف السقارات
أصقب إكسان يف حادث سقارة ،فلصقب بجروح وفؼد حاسة السؿع ،وتؼدم
بدطقى يطؾب تؼدير الدية التل يستحؼفا طؿا أصقب بف
رفع شخص دطقى يطؾب فسخ بقع العؿارة التل اشرتاها :لقجقد طققب إكشائقة
تخؾ ببـائفا ،فلجاب الؿدطك طؾقفا بلهنا طققب يسقرة ٓ تخؾق مـفا طؿارة

كقع الخبقر
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س /درست فقؿا سبؼ القرقة الرسؿقة والقرقة العادية ،استـتج فرققـ بقـفؿا
القرقة الرسؿقة

القرقة العادية
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ايدزع اـاَظ عػس :إصداز األسهاّ
ع /178ب ِّٔٝإدسا٤ات إصداز اؿهِ يف ايدع ٣ٛايكطا.١ٝ٥
ج /يؿؽـ تؾخقص أهؿ إجراءات إصدار الحؽؿ يف الدطقى الؼضائقة يف أتل:
 إذا تؿت الؿرافعة يف الدطقى فؾؾدائرة أن تحؽؿ فقفا فقر ًا ،ولفا أن تمجؾ إصدار الحؽؿ إلك جؾسةأخرى تحددها مع إففام الخصقم بؼػؾ باب الؿرافعة ،وطؾقفا أن تبؾغ الحاضريـ بؿقطد الجؾسة
الؼادمة ،وترسؾ تبؾقغًا بذلؽ إلك مـ كان غائبًا ولؿ يسبؼ تبؾقغف بالدطقى.
 بعد قػؾ باب الؿرافعة :تجتؿع الدائرة لؾؿداولة يف الحؽؿ -إذا كاكت الدائرة مؽقكة مـ طدة قضاة،-غقر الؼضاة الذيـ أحقؾت إلقفؿ الدطقى ،كؿا
وتؽقن الؿداولة سرية ،وٓ يجقز أن يشرتك يف الؿداولة ُ
ٓ يجقز لؾدائرة أثـاء الؿداولة أن تسؿع تقضقحات مـ أحد الخصقم إٓ بحضقر الخصؿ أخر.
 بعد الؿداولة وقبؾ الـطؼ بالحؽؿ :تصدر الدائرة حؽؿفا باإلجؿاع ،فنن اختؾػ قضاهتا فقصدر الحؽؿويدون الحؽؿ يف ضبط الؿرافعة مسبققًا بإسباب التل
برأي إكثرية دون إشعار الخصقم باختالففؿ،
َّ
ُبـل طؾقفا ،ثؿ يققع طؾقف الؼضاة أطضاء الدائرة ،ثؿ تسجؾ إقؾقة رأيفا يف الضبط ،وطؾك إكثرية أن
تقضح وجفة كظرها يف الرد طؾك رأي إقؾقة يف الضبط أيضًا.
 يف الجؾسة الؿحددة لؾـطؼ بالحؽؿ :يـطؼ رئقس الدائرة بالحؽؿ بحضقر بؼقة أطضاء الدائرة ،وتؽقنالجؾسة طؾـقة بحضقر الخصقم ،ولق تغقب بعضفؿ بعد إبالغف ،ويدون ذلؽ يف ضبط الجؾسة.
 بعد الـطؼ بالحؽؿ :تحدد الدائرة مقطد ًا لتسؾقؿ الخصقم صؽ الحؽؿ (كسخة إطالم الحؽؿ) ،وتبؾغفؿشػاهةً ،وكتاب ًة يف محضر الـطؼ بالحؽؿ -بطرق آطرتاض الؿؼررة كظامًا ومقاطقدها ،ويققع مـكان حاضر ًا مـ الخصقم طؾك محضر الجؾسة ،ومحضر الـطؼ بالحؽؿ.

املساؾعــــات ايػسعٝـــــــــــ١

دٜ .صٜد بٔ عبدايسمحٔ ايؿٝاض ()169

عَ /179ت ٢جيب إٔ ٜصدز صو اؿهِ؟
ج /يجب أن تصدر الدائرة الحؽؿ يف مدة ٓ تتجاوز طشريـ يقمًا مـ تاريخ الـطؼ بالحؽؿ.
عَ /180ا األَٛز اييت جيب إٔ ٜتطُٓٗا صو اؿهِ؟
ج /يجب أن تتضؿـ صؽ الحؽؿ ما يلتل:
 )1اسؿ الدائرة مصدرة الحؽؿ ،واسؿ الؿحؽؿة ،وأسؿاء قضاة الدائرة الذيـ اشرتكقا يف الحؽؿ.
 )2أسؿاء الخصقم ووكالئفؿ وأرقام هقياهتؿ ،و ُيؽتػك يف القكالء بذكر القكقؾ الذي حضر جؾسة الـطؼ بالحؽؿ.

 )3رقؿ الدطقى ،ومؾخص الققائع الؿمثرة فقفا ،متضؿـة :مؾخص دطقى الؿدطل ،وجقاب الؿدطك طؾقف،
والدفقع الصحقحة ،وشفادة الشفقد بؾػظفا ،وتزكقتفا ،وتحؾقػ إيؿان.
 )4أسباب الحؽؿ.
 )5مـطقق الحؽؿ ،وتاريخ الـطؼ بف.
 )6تقققع قضاة الدائرة طؾك جؿقع أوراق كسخة إطالم الحؽؿ ،وختؿف بختؿ الدائرة.
ع َٔ /181اـصِ ايرُٜ ٟطًَِّ إي ٘ٝصو اؿهِ االبتدا ٞ٥بعد صدٚز َٔ ٙايدا٥س٠؟
ج /تسؾؿ كسخة مـ صؽ الحؽؿ آبتدائل إلك الؿحؽقم طؾقف :لتؿؽقـف مـ حؼ آطرتاض طؾقف ،وٓ يجقز
لؾؿدطل أو الؿدطك طؾقف آطرتاض طؾك الحؽؿ إذا كان قد ُحؽؿ لف بجؿقع صؾباتف.
ع /182إذا ُْظِست ايدع َٔ ٣ٛأسد ايكطا ٠ثِ اْتكٌ َٔ احملهُ ١أ ٚاضتكاٍ َٔ ايكطا ،٤ؾُا اإلدسا ٤املتبع يف ذيو؟
ج /إذا اكتفت وٓية الؼاضل قبؾ الـطؼ بالحؽؿ يف قضقة ما :فؾؾؼاضل الذي تقلك بعده آستؿرار يف كظرها مـ
الحد الذي اكتفت إلقف إجراءاهتا بعد تالوة ما تؿ ضبطف سابؼًا طؾك الخصقم ،دون إطادة الؿرافعة مـ جديد.
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ع ٌٖ /183ميهٔ تٓؿٝر سهِ ايدا٥س ٠بعد صدٚزَ ٙباغس٠؟
عجؾ.-
الؿ َّ
ج ٓ /يؿؽـ تـػقذ حؽؿ الدائرة حتك يصقر الحؽؿ هنائقًا –باستثـاء إحؽام الؿشؿقلة بالتـػقذ ُ
عَ /184تٜ ٢صري سهِ ايدا٥سْٗ ٠اٝ٥اً قابالً يًتٓؿٝر؟
ج /يصقر الحؽؿ كفائقًا قابالً لؾتـػقذ بلحد أمريـ:
 )1تصديؼف مـ محؽؿة آستئـاف.
 )2مضل ثالثقـ يقمًا مـ الققم الؿحدد لتسؾقؿ صؽ الحؽؿ لؾخصقم دون اطرتاض أحد مـفؿ طؾقف(.)58
 إذا صار الحؽؿ هنائقًا ف ُقذ َّيؾ بالصقغة التـػقذية ،وكصفا( :يطؾب مـ جؿقع القزارات وإجفزة
الحؽقمقة إخرى العؿؾ طؾك تـػقذ هذا الحؽؿ بجؿقع القسائؾ الـظامقة الؿتبعة ولق أدى إلك استعؿال
الؼقة الجبرية طـ صريؼ الشرصة) ،ثؿ ُيختؿ بختؿ الؿحؽؿة.
عَ /185تٜ ٢ه ٕٛاؿهِ َػُٛالً بايتٓؿٝر املعذٌ؟
ج /إصؾ أن ٓ ُيـ َّػذ الحؽؿ إٓ بعدما يصقر حؽؿًا هنائقًا ،لؽـ هـاك قضايا تتطؾب آستعجال يف التـػقذ،
فقصدر الحؽؿ آبتدائل فقفا مشؿق ً
عجؾ بحقث يبدأ تـػقذها بعد صدور الحؽؿ آبتدائل،
الؿ َّ
ٓ بالتـػقذ ُ
مشؿقٓ بالتـػقذ الؿعجؾ يف إحقال أتقة:
ويؽقن الحؽؿ
ً
أ -إحؽام الصادرة يف إمقر الؿستعجؾة.
 برجقطؽ إلك الؿادة ( )2٢6مـ كظام الؿرافعات الشرطقة :طدد سبعًا مـ الدطاوى الؿستعجؾة.

( )58مؾحقضة :إحؽام الصادرة ضد الؼاصريـ أو إوقاف أو بنلزام الدولة بؿبالغ مالقة :واجبة آستئـاف ولق لؿ يعرتض الخصقم.
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ب -إذا كان الحؽؿ صادر ًا بتؼرير كػؼة مستؼبؾقة ،أو أجرة رضاع ،أو أجرة سؽـ ،أو رؤية صغقر ،أو تسؾقؿف

إلك حا ِضـ ِف ،أو امرأة إلك محرمفا ،أو تػريؼ بقـ زوجقـ.
ج -إذا كان الحؽؿ صادر ًا بلداء أجرة خادم ،أو صاكع ،أو طامؾ ،أو مرضع ،أو حاضـ.
 إذا كان الحؽؿ مشؿق ً
عجؾ فقجقز لؾؿحؽقم لف صؾب تـػقذه بعد صدوره مباشرة ،مع بؼاء
الؿ َّ
ٓ بالتـػقذ ُ
حؼ الؿحؽقم طؾقف يف آطرتاض يف الؿدة الـظامقة ،واستؽؿال اإلجراءات حتك يصقر الحؽؿ هنائقًا.
ِ
عجؾ إذا كان ُيخشك مـف وققع ضرر
الؿ َّ
 يجقز لؾؿحؽؿة آبتدائقة ُمصدرة الحؽؿ أن تلمر بققػ التـػقذ ُ
جسقؿ ،كؿا يجقز ذلؽ لؿحؽؿة آستئـاف الؿرفقع إلقفا آطرتاض إذا رأت أن أسباب آطرتاض
عجؾ ،ويستؿر وقػ
الؿ َّ
طؾك الحؽؿ قد تؼضل بـؼضف ،وتبقـ كؾ مـفؿا أسباب أمرها بققػ التـػقذ ُ
التـػقذ حتك يصقر الحؽؿ هنائقًا.
ع َٔ /186اـصِ ايرُٜ ٟطًَِّ إي ٘ٝصو اؿهِ ايٓٗاٞ٥؟
ج /يسؾؿ كسخة مـ صؽ الحؽؿ الـفائل إلك الخصؿ الذي لف مصؾحة يف تـػقذه –بعد تذيقؾف بالصقغة
التـػقذية وختؿف بختؿ الؿحؽؿة ،-وٓ يؿؽـ تـػقذ حؽؿ إٓ بعد تذيقؾف بالصقغة التـػقذية.
 يجقز تزويد كؾ ذي مصؾحة بـسخة مـ صؽ الحؽؿ مجردة مـ الصقغة التـػقذية.
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ع /187إذا أصدزت ايدا٥س ٠سهُٗا ،ثِ تبني ٚدٛد خطأ َاد ٟؾ ،٘ٝؾُا اإلدسا ٤املتبع يف ذيو؟
ج /إذا أصدرت الدائرة حؽؿفا آبتدائل ثؿ تبقـ وجقد خطل مادي فقف قبؾ رفعف إلك محؽؿة آستئـاف:
فؾفا تصحقح الحؽؿ مـ تؾؼاء كػسفا ،أو بـا ًء طؾك صؾب أحد الخصقم ،وذلؽ وفؼ اإلجراءات أتقة:
 تصدر الدائرة قرار ًا بتصحقح الخطل الؿادي الحاصؾ يف الحؽؿ ،ويققعف قضاة الدائرة ،مـ غقر مرافعة.دون الؼرار يف ضبط الؼضقةُ ،ثؿ ُيجرى التصحقح طؾك كسخة الحؽؿ إصؾقة.
 إذا كان الحؽؿ ابتدائقًا فقُ َّ لؾدائرة رفض صؾب التصحقح الؿؼدم مـ أحد الخصقم. يجقز لؾخصقم آطرتاض طؾك قرار التصحقح مع اطرتاضفؿ طؾك الحؽؿ ،و ُيرفعان معًا إلك محؽؿةآستئـاف.
 أما إذا كان الحؽؿ هنائقًا :فنن الدائرة تصدر قرار ًا مستؼالً بالتصحقح أو رفض التصحقح ،ويخضع
قرارها لطرق آطرتاض الـظامقة طؾك غقره مـ إحؽام والؼرارات.
ُ يؼصد بالخطل الؿادي :سبؼ الؼؾؿ مـ إخطاء الؽتابقة والحسابقة ،ومـ أمثؾتفا:
 الخطل يف كاتج طؿؾقة حسابقة. الخطل اإلمالئل يف كتابة اسؿ أحد الخصقم أو رقؿ هقيتف. إخطاء اإلمالئقة يف اسؿ الؿحؽؿة أو أسؿاء الؼضاة وكحقها. تطبقؼ :هات أمثؾة مـ طـدك ٕخطاء مادية.
 يؼتصر التصحقح طؾك إخطاء الؿادية ،أما إخطاء الؿقضقطقة فال تصحح إٓ وفؼ إجراءات
آطرتاض الؿعتربة -كآستئـاف والـؼض والتؿاس إطادة الـظر.-
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عَ /188ا اإلدسا ٤املتبع إذا ٚقع يف َٓطٛم اؿهِ غُٛض أ ٚيبظ؟
ج /إذا وقع يف م ـطقق الحؽؿ غؿقض أو لبس جاز لؾخصقم أن يطؾبقا مـ الؿحؽؿة التل أصدرتف تػسقره،
وذلؽ بصحقػة وفؼًا لإلجراءات الؿعتادة لرفع الدطقى.
ع /189ب ّٔٝإدسا٤ات طًب تؿطري اؿهِ.
ج /يؿؽـ تؾخقص إجراءات صؾب تػسقر الحؽؿ بأيت:
 يتؼدم الخصؿ إلك الؿحؽؿة ُمصدرة الحؽؿ بطؾب تػسقر الحؽؿ ،وفؼًا لإلجراءات الؿعتادة لرفعالدطقى ،وٓ يتؼقد صؾب التػسقر بققت ،بؾ يجقز تؼديؿ يف أي وقت بعد صدور الحؽؿ ولق صال.
 يحال الطؾب إلك الدائرة ُمصدرة الحؽؿ لؾـظر يف صؾب التػسقر. تصدر الدائرة حؽؿفا بتػسقر الحؽؿ أو رفض صؾب التػسقر.دون الحؽؿ الصادر بالتػسقر طؾك كسخة الحؽؿ إصؾقة ،ويققعفا ويختؿفا
 إذا فسرت الدائرة الحؽؿ ف ُق َّقاضل (أو قضاة) الؿحؽؿة التل أصــدرت الحؽؿ ،ويعـد التـػــسقر متؿـؿًا لؾـحؽؿ إصؾل ويسري
طؾقف ما يسري طؾك هذا الحؽؿ مـ الؼقاطد الخاصة بطرق آطرتاض.
ع /190إذا أغؿًت ايدا٥س ٠اؿهِ يف بعض ايطًبات املٛضٛع ١ٝيًُدع ٞأ ٚاملدع ٢عً ،٘ٝؾُا اإلدسا ٤املتبع؟
ج /إذا أغػؾت الؿحؽؿة الحؽؿ يف بعض الطؾبات الؿقضقطقة الؿذكقرة ،فؾصاحب الشلن أن يطؾب مـ
الؿغ َػؾة وتحؽؿ فقفا ،ولفا أن تحؽؿ
الؿحؽؿة أن تؽؾػ خصؿف بالحضقر أمامفا ،ثؿ تـظر الدائرة الطؾبات ُ
بعدم قبقل الطؾب :لعدم ارتباصف بالدطقى إصؾقة ،و ُت ِ
ػفؿ الخصؿ بلن لف رفع دطقى مستؼؾة بف.
 الطؾبات الؿقضقطقة :هل الطؾبات التل تتعؾؼ بؿقضقع الـزاع أو بلصؾ الحؼ ،كطؾب إثبات الؿؾؽقة،
وصؾب استحؼاق الريع وكحقها ،ويشؿؾ ذلؽ :الطؾبات إصؾقة ،والطؾبات العارضة.
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تطبٝكات عً ٢ايدزع اـاَظ عػس

س/أجب بصح أو خطل ،ثؿ صحح الخطل –إن وجد:-
الؿسللة
يجب أن يتضؿـ صؽ الحؽؿ أسؿاء جؿقع القكالء الذيـ حضروا الجؾسات
إذا أقػؾت الدائرة باب الؿرافعة ف ُقؿؽـفا أن تحؽؿ يف الجؾسة كػسفا أو تمجؾ الحؽؿ
لجؾسة أخرى
تبؾغ الدائرة الخصقم شػاه ًة بطرق آطرتاض الؿؼررة كظامًا ومقاطقدها ،وٓ يؾزم
أن تؽتب ذلؽ يف محضر الجؾسة
تسؾؿ كسخة مـ صؽ الحؽؿ آبتدائل إلك الخصقم
ٓ يصقر الحؽؿ هنائقًا إٓ بعد تصديؼف مـ محؽؿة آستئـاف
مـ الدطاوى الؿستعجؾة الؿشؿقلة بالتـػقذ الؿعجؾ :دطقى الؿعايـة إلثبات الحالة،
ودطقى الؿـع مـ السػر ،ودطقى صؾب الحراسة
يسؾؿ صؽ الحؽؿ الـفائل إلك الخصؿ الذي لف مصؾحة يف تـػقذه
مـ أمثؾة الخطل الؿادي :الخطل يف كتابة مجؿقع إرقام ،مثال222=3×122 :
قرار الدائرة الصادر بتػسقر الحؽؿ غقر قابؾ لالطرتاض

ذيؾ بفا إحؽام الـفائقة الؼابؾة لؾتـػقذ.
س/اكتب كص الصقغة التـػقذية التل ُت َّ

س/اذكر فرققـ اثـقـ بقـ تصحقح الحؽؿ وتػسقره.

اإلجابة ،مع تصحقح الخطل
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ايدزع ايطادع عػس :االعرتاض عً ٢األسهاّ
ع /191بني إمجاالً طسم االعرتاض عً ٢األسهاّ.
ج /صرق آطرتاض طؾك إحؽام هل :آستئـاف ،والـؼض ،والتؿاس إطادة الـظر.
ع َٔ /192اير ٜٔجيٛش اهِ االعرتاض عً ٢األسهاّ؟
ج /يجقز أن يعرتض طؾك الحؽؿ كؾ مـ :الؿحؽقم طؾقف ،ومـ لؿ ُي َ
ؼض لف بؽؾ صؾباتف ،أما مـ ُحؽِؿ لف
بؽؾ صؾباتف فال يجقز لف آطرتاض طؾك الحؽؿ.
 إذا كان الحؽؿ صادر ًا ضد طدة أشخاص فقجقز لؽؾ مـفؿ آطرتاض مـػرد ًا ،ولق لؿ يعرتض بؼقتفؿ.
عَ /193تٜ ٢بدأ َٛعد االعرتاض عً ٢اؿهِ؟ َٚتٜٓ ٢تٗٞ؟
ج /يبدأ مقطد آطرتاض طؾك الحؽؿ مـ الققم التالل لؾتاريخ الذي حددتف الدائرة لتسؾقؿ صؽ الحؽؿ إلك
الؿحؽقم طؾقف ولق لؿ يحضر ٓستالمف ،فنن تسؾؿف قبؾ ذلؽ فتبدأ الؿدة مـ الققم التالل لتاريخ تسؾقؿف.
 إذا لؿ يصدر الصؽ يف الؿقطد الؿحدد إلصداره فقبدأ مقطد آطرتاض مـ الققم التالل لتاريخ صدور
صؽ الحؽؿ وإيداع كسخة مـف يف مؾػ الدطقى.
 إذا كان الؿ حؽقم طؾقف سجقـًا أو مقققفًا فعؾك الجفة الؿسمولة طـف إحضاره لؾؿحؽؿة لتسؾقؿف صقرة
صؽ الحؽؿ ،وإحضاره كذلؽ لتؼديؿ اطرتاضف يف الؿدة الؿحددة لتؼديؿ آطرتاض.
ع ٌٖ /194تطسَ ٟد ٠االعرتاض يَ ٛات املُعرتض أ ٚؾكد أًٖٝت٘ أثٓا ٤املد٠؟
ج /يؼػ سريان مدة آطرتاض بؿقت الؿعرتض ،أو بػؼد أهؾقتف لؾتؼاضل ،ويستؿر الققػ حتك إبالغ
الحؽؿ إلك القرثة أو ولل الؼاصر أو مـ يؿثؾفؿ ،أو بزوال العارض السالب لألهؾقة.
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 مثالً :إذا تقيف الؿعرتض بعد مضل  22يقمًا مـ بداية مدة آطرتاض ،فنن الؿدة تؼػ طـد الققم
العشريـ ،ثؿ تستؽؿؾ الؿدة بعد إبالغ القرثة ويؽقن الؿتبؼل حقـفا  12أيام فؼط.
عَ /195ا األسهاّ اييت تهتطب ايكطع ١ٝعٓد صدٚزٖا َٔ قانِ ايدزد ١األٚىل ٚال تكبٌ االضتٓ٦اف؟
ج /جؿقع أحؽام محاكؿ الدرجة إولك قابؾة لالستئـاف باستثـاء إحؽام يف الدطاوى القسقرة.
 أحال كظام الؿرافعات تحديد ضابط الدطاوى القسقرة إلك الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء(.)59
عَ /196ا إدسا٤ات تكد ِٜاالعرتاض عً ٢سهِ قهُ ١ايدزد ١األٚىل؟
ج /يؿؽـ تؾخقص إجراءات تؼديؿ آطرتاض طؾك حؽؿ محؽؿة الدرجة إولك يف أيت:
 إذا صدر الحؽؿ مـ محؽؿة الدرجة إولك ،فؾؾؿحؽقم طؾقف تؼديؿ اطرتاضف يف مدة ٓ تتجاوز ثالثقـيقمًا مـ التاريخ الؿحدد لتسؾقؿف صؽ الحؽؿ ،ويؽقن تسؾقؿ آطرتاض إلك محؽؿة الدرجة إولك.
 إذا تؼدم الؿحؽقم طؾقف باطرتاضف فؾف آكتػاء بطؾب تدققؼ الحؽؿ مـ محؽؿة آستئـاف دون مرافعة،ولف أن يطؾب آستئـاف بالؿرافعة أمام محؽؿة آستئـاف ،وإذا لؿ يحدد شقئًا مـ ذلؽ فقعد صالبًا
التدققؼ فؼط.
 بعد اكتفاء مدة آطرتاض َت َّطؾع الدائرة ُمصدرة الحؽؿ طؾك ما ُقدم مـ اطرتاضات طؾك حؽؿفا ،ولفاأن تؼرر إطادة الـظر يف الحؽؿ -خالل خؿسة أيام مـ اكتفاء مدة آطرتاض ،-وتحدد جؾسة لؿقاصؾة
كظر الدطقى بحضقر الخصقم.

( )59صدر قرار الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء رقؿ ( )38/2/122بتاريخ 1438/7/14هـ باطتبار إحؽام الصادرة مـ طؿقم الؿحاكؿ
يف الدطاوى الؿالقة التل ٓ تزيد ققؿتفا طـ طشريـ ألػ ريـال مـ الدطاوى القسقرة التل ٓ تؼبؾ آطرتاض بآستئـاف ،ثؿ صدر قرار
الؿجؾس رقؿ ( )41/19/2بتاريخ 1441/12/25هـ باطتبار الدطاوى -أيًا كان كقطفا -التل تزيد ققؿة الؿطالبة إصؾقة فقفا طـ
خؿسقـ ألػ مـ الدطاوى القسقرة التل ٓ تؼبؾ آطرتاض بآستئـاف ،ويسري ذلؽ طؾك إحؽام الصادرة بعد 1442/3/1هـ.
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 إذا أصرت الدائرة طؾك حؽؿفا أو مضت خؿسة أيام مـ اكتفاء مدة آطرتاض دون أن تؼرر إطادة الـظرفقف ،فنن محؽؿة الدرجة إولك ترفع الحؽؿ مع آطرتاضات إلك محؽؿة آستئـاف.
 يؼتصر كظر محؽؿة آستئـاف طؾك إمقر التل اطرتض طؾقفا الؿعرتض فؼط(.)60عَ /197ا ايؿسم بني االضتٓ٦اف َساؾعٚ ً١االضتٓ٦اف تدقٝكاً؟
الؿعرتض ومـاقشتف مع الخصقم.
ج /آستئـاف مرافعة :طؼد محؽؿة آستئـاف جؾسات لـظر اطرتاض ُ
الؿعرتض دون طؼد جؾسات.
آستئـاف تدققؼًا :كظر محؽؿة آستئـاف اطرتاض ُ
ع /198إذا نإ االضتٓ٦اف تدقٝكاً ؾٌٗ حملهُ ١االضتٓ٦اف عكد دًطات َساؾع ١يٓظس االعرتاض؟
ج /كعؿ يحؼ لؿحؽؿة آستئـاف طؼد جؾسات ولق صؾب الؿعرتض التدققؼ :إذا رأت الحاجة إلك ذلؽ.
 إذا طؼدت محؽؿة آستئـاف جؾسة مرافعة لـظر صؾب التدققؼ فقؾزمفا إبالغ الخصقم بالؿقطد.
عَ /199ا اإلدسا ٤املتبع إذا عكدت قهُ ١االضتٓ٦اف دًطَ ١ساؾع ١يٓظس االعرتاضٚ ،مل حيطس املُعرتِض؟
ج /إذا لؿ يحضر صالب آستئـاف مرافع ًة يف الجؾسة إولك فؾف حآن:
 أن تؿضل ستقن يقمًا مـ تاريخ الجؾسة دون حضقره ،فتحؽؿ دائرة آستئـاف بسؼقط حؼف يف آستئـاف،ويؽتسب الحؽؿ بذلؽ الصػة الـفائقة.
 أن يحضر لؿحؽؿة آستئـاف خالل الستقـ يقمًا ،ويطؾب السقر يف الؼضقة ،فقحدد مقطد ًا جديد ًا لعؼدجؾسة مرافعة ،ويبؾغ بف الؿستلكػ ضده ،فنن لؿ يحضر الؿستلكِػ الجؾسة الؿحددة أو أي جؾسة أخرى
فتحؽؿ دائرة آستئـاف بسؼقط حؼف يف آستئـاف.
( )62آخر ما صدر يف إجراءات آستئـاف -حتك تاريخ الؽتابة -الالئحة التـػقذية إلجراءات آستئـاف ،الصادرة بؼرار وزير العدل
رقؿ ( )5134وتاريخ  1442/9/21هـ ،والتل كصت يف البـد (ثاكقًا) طؾك أن تراجع لغرض تحديثفا خالل سـة مـ تاريخ كػاذها.
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 يؾزم الؿعرتِض (الؿستلكِػ) متابعة الؼضقة لدى محؽؿة آستئـاف ،وٓ يؾزم الؿحؽؿة تبؾقغف بؿقاطقد طؼد
الجؾسات.
 إذا طؼدت محؽؿة آستئـاف جؾسات فال يجقز تلجقؾ الجؾسة إٓ لسبب يؼتضل ذلؽ ،وٓ تمجؾ لذات
السبب أكثر مـ مرة ،وٓ تزيد مدة التلجقؾ طؾك ثالثقـ يقمًا ،وٓ يزيد طدد الجؾسات يف الؼضقة طؾك ثالث
جؾسات ،ما لؿ تؼتضل الضرورة أو يؼرر الؿجؾس إطؾك لؾؼضاء خالف ذلؽ.

عَ /200ا اإلدسا ٤املتبع إذا سهُت قهُ ١االضتٓ٦اف بعدّ اختصاص قهُ ١ايدزد ١األٚىل بٓظس ايدع٣ٛ؟
ج /إذا كؼضت محؽؿة آستئـاف حؽؿ محؽؿة الدرجة إولك :لعدم اختصاصفا بـظر الدطقى كقطقًا أو
مؽاكقًا ،ف ُتعقـ الؿحؽؿة الؿختصة بـظرها ،وتحقؾ الدطقى إلقفا.
ع /201إذا سهُت قهُ ١ايدزد ١األٚىل بعدّ االختصاص أ ٚبعدّ ايكبٚ ،ٍٛزأت قهُ ١االضتٓ٦اف إٔ ايدع٣ٛ
َكبٛي ١أ ٚإٔ قهُ ١ايدزد ١األٚىل كتص ١بٓظس ايدع ،٣ٛؾُا اإلدسا ٤املتبع يف ذيو؟
ج /إذا حؽؿت محؽؿة الدرجة إولك بعدم آختصاص أو بعدم الؼبقل ،ورأت محؽؿة آستئـاف أن
الدطقى مؼبقلة أو أن محؽؿة الدرجة إولك مختصة بـظر الدطقى :فنن محؽؿة آستئـاف تحؽؿ بنلغاء
الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة الدرجة إولك ،و ُتعقد الحؽؿ إلك محؽؿة الدرجة إولك لؾـظر يف مقضقطفا،
ويؽقن حؽؿ محؽؿة آستئـاف يف ذلؽ ُم ِ
ؾزمًا ،وٓ يجقز لؿحؽؿة الدرجة إولك الحؽؿ مرة أخرى
بعدم آختصاص أو بعدم الؼبقل ،بؾ يؾزمفا أن تـظر يف مقضقع الدطقى ثؿ تحؽؿ فقف .
عَ /202ا اإلدسا ٤املتبع يف ْظس االضتٓ٦اف تدقٝكاً؟
ج /إذا وصؾ حؽؿ محؽؿة الدرجة إولك مع آطرتاضات طؾقف إلك محؽؿة آستئـاف فقؼتصر كظرها
طؾك إمقر التل اط ُترِض فقفا طؾك الحؽؿ دون غقرها ،ويؽقن كظرها دون مرافعة ،ثؿ تحؽؿ بلحد أمريـ:
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 تليقد الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة الدرجة إولك. كؼض الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة الدرجة إولك أو بعضف ،ثؿ تحؽؿ بحؽؿفا ،و ُيعد حؽؿفا هنائقًا. لؿحؽؿة آستئـاف –يف صؾبات التدققؼ -أن تعؼد جؾسات مرافعة ٓستقضاح أمر ما ،أو إذا رأت كؼض
الحؽؿ السابؼ.
 يجب أن يؽقن الـطؼ بالحؽؿ طالكقة ،ولق كان صؾب آستئـاف تدققؼًا ،و ُتصدر صؽًا بذلؽ.
عَ /203ا اإلدسا ٤املتبع يف ْظس االضتٓ٦اف َساؾعً١؟
ج /إذا وصؾ حؽؿ محؽؿة الدرجة إولك مع آطرتاضات طؾقف إلك محؽؿة آستئـاف فنهنا تعؼد
جؾسات ُيؼتصر فقفا طؾك كظر إمقر التل اط ُترِض فقفا طؾك الحؽؿ ،ثؿ تحؽؿ يف جؾسة طؾـقة بلحد أمريـ:
 تليقد الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة الدرجة إولك ،وتصدر صؽًا بذلؽ. كؼض الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة الدرجة إولك أو بعضف ،ثؿ تحؽؿ بحؽؿفا ،و ُيعد حؽؿفا هنائقًا. يجب أن يؽقن الـطؼ بالحؽؿ طالكقة ،و ُتصدر صؽًا بذلؽ.
عُٜ ٌٖ /204طًَِّ اـصْ ّٛطد َٔ ١صو سهِ قهُ ١االضتٓ٦اف؟
ج /إذا أصدرت محؽؿة آستئـاف حؽؿفا فتُس ِّؾؿ كسخة مـف إلك الخصقم ،يف مدة ٓ تتجاوز  22يقمًا،
ولفا أن تسؾؿف يف يقم الـطؼ بالحؽؿ.
ُ يعد حؽؿ محؽؿة آستئـاف هنائقًا قابالً لؾتـػقذ مـ حقـ تسؾؿ صؽ الحؽؿ.
ع ٌٖ /205يًُشه ّٛعً ٘ٝاالعرتاض عً ٢اؿهِ بعد انتطاب اؿهِ ايصؿ ١ايٓٗا١ٝ٥؟
ج /لقس لؾؿحؽقم طؾقف آطرتاض طؾك الحؽؿ بعد اكتساب الحؽؿ الصػة الـفائقة ،إٓ بلحد أمريـ:
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 -1صؾب الـؼض مـ الؿحؽؿة العؾقا.
 -2تؼديؿ التؿاس إلطادة الـظر يف الحؽؿ.
عَ /206ت ٢جيٛش يًُشه ّٛعً ٘ٝاالعرتاض بطًب ايٓكض أَاّ احملهُ ١ايعًٝا؟
ج /لؾؿحؽقم طؾقف آطرتاض بطؾب الـؼض أمام الؿحؽؿة العؾقا طؾك إحؽام والؼرارات التل تصدرها أو
تميدها محاكؿ آستئـاف متك كان محؾ آطرتاض طؾك الحؽؿ ما يؾل:
 -1مخالػة أحؽام الشريعة اإلسالمقة وما يصدره ولل إمر مـ أكظؿة ٓ تتعارض معفا.
 -2صدور الحؽؿ مـ محؽؿة غقر مش ّؽؾة تشؽقال سؾقؿا صب ًؼا لؿا كص طؾقف كظاما.
 -3صدور الحؽؿ مـ محؽؿة أو دائرة غقر مختصة.
 -4الخطل يف تؽققػ القاقعة أو وصػفا وص ًػا غقر سؾقؿ.
ع /207نِ َد ٠االعرتاض بطًب ايٓكض عً ٢سهِ قهُ ١االضتٓ٦اف؟
ج /مدة آطرتاض بطؾب الـؼض ثالثقن يقمًا مـ التاريخ الؿحدد لتسؾقؿ صؽ حؽؿ محؽؿة آستئـاف.
 يؼدم آطرتاض لدى محؽؿة آستئـاف ،ثؿ ترفعف محؽؿة آستئـاف إلك الؿحؽؿة العؾقا.
عٜٛ ٌٖ /208قـ تٓؿٝر اؿهِ إذا اعتُ ِسض عً ٢اؿهِ أَاّ احملهُ ١ايعًٝا؟
ج ٓ /يرتتب طؾك آطرتاض لدى الؿحؽؿة العؾقا وقػ تـػقذ الحؽؿ.
الؿعرتض ذلؽ وكان ُيخشك مـ
 يجقز لؾؿحؽؿة العؾقا أن تلمر بققػ تـػقذ الحؽؿ ممقتًا إذا صؾب ُ
التـػقذ وققع ضرر جسقؿ يتعذر تداركف.
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عَ /209ا اؿهِ اير ٟتصدز ٙاحملهُ ١ايعًٝا؟
ج /تصدر الؿحؽؿة العؾقا حؽؿفا بلحد إمقر أتقة:
 طدم قبقل آطرتاض شؽالً –إذا كان آطرتاض مؼدمًا بعد الؿدة الؿحددة لالطرتاض أو بصقرةمخالػة لالشرتاصات الشؽؾقة التل كصت طؾقفا الؿادة ( )195مـ كظام الؿرافعات الشرطقة.
 قبقل آطرتاض شؽالً ،وتليقد الحؽؿ الصادر طـ محؽؿة آستئـاف. قبقل آطرتاض شؽالً ،وكؼض الحؽؿ الصادر طـ محؽؿة آستئـاف ،ثؿ تعقد الحؽؿ إلك الؿحؽؿةالتل أصدرت الحؽؿ لتحؽؿ فقفا مـ جديد ،لؽـ ُتحال الدطقى إلك دائرة أخرى غقر الدائرة التل
أصدرت الحؽؿ السابؼ.
عَ /210ت ٢حيل يًُشه ّٛعً ٘ٝايتُاع إعاد ٠ايٓظس يف األسهاّ ايٓٗا١ٝ٥؟
ج /يحؼ لؾؿحؽقم طؾقف أن يؾتؿس إطادة الـظر يف إحؽام الـفائقة يف إحـقال أتقة:
أ -إذا كان الحؽؿ قد بـل طؾك أوراق ضفر بعد الحؽؿ تزويرها ،أو بـل طؾك شفادة قضل -مـ الجفة
الؿختصة بعد الحؽؿ -بلهنا شفادة زور.
ب -إذا حصؾ الؿؾتؿس بعد الحؽؿ طؾك أوراق قاصعة يف الدطقى كان قد تعذر طؾقف إبرازها قبؾ الحؽؿ.
ج -إذا وقع مـ الخصؿ غش مـ شلكف التلثقر يف الحؽؿ.
د -إذا قضك الحؽؿ بشلء لؿ يطؾبف الخصقم أو قضك بلكثر مؿا صؾبقه.
هـ  -إذا كان مـطقق الحؽؿ يـاقض بعضف بعضًا.
و -إذا كان الحؽؿ غقابقًا ،وتؿ تليقده مـ محؽؿة آستئـاف.
ز -إذا صدر الحؽؿ طؾك مـ لؿ يؽـ مؿثالً تؿثقالً صحقحًا يف الدطقى.
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ع َٔ /211احملهُ ١اييت تٓظس ايتُاع إعاد ٠ايٓظس؟
جُ /يـظر التؿاس إطادة الـظر مـ الؿحؽؿة التل أصدرت الحؽؿ محؾ آلتؿاس.
ع /212نِ املد ٠اييت حيل يًُشه ّٛعً ٘ٝؾٗٝا تكد ِٜايتُاع إعاد ٠ايٓظس؟
ج /مدة تؼديؿ التؿاس إطادة الـظر ثالثقن يقمًا مـ تاريخ طؾؿ الؿؾتؿس بسبب آلتؿاس.
عٜٛ ٌٖ /213قـ ايتٓؿٝر إذا تكدّ احمله ّٛعً ٘ٝبايتُاع إعاد ٠ايٓظس؟
ج ٓ /يرتتب طؾك رفع آلتؿاس وقػ تـػقذ الحؽؿ.
 يجقز لؾؿحؽؿة التل تـظر آلتؿاس أن تلمر بققػ تـػقذ الحؽؿ ممقتًا إذا صؾب الؿؾتؿس ذلؽ وكان
ُيخشك مـ التـػقذ وققع ضرر جسقؿ يتعذر تداركف.
عَ /214ا اؿهِ اير ٟتصدز ٙاحملهُ ١اييت تٓظس ايتُاع إعاد ٠ايٓظس؟
جُ /ت ِ
صدر الؿحؽؿة التل تـظر التؿاس إطادة الـظر حؽؿفا بلحد إمقر أتقة:
 طدم قبقل آلتؿاس شؽالً –إذا كان آطرتاض مؼدمًا بعد الؿدة الؿحددة لالطرتاض أو بصقرةمخالػة لالشرتاصات الشؽؾقة التل كصت طؾقفا الؿادة ( )122مـ كظام الؿرافعات الشرطقة.
 قبقل آلتؿاس شؽالً ،ورفضف مقضقطًا. قبقل آلتؿاس شؽالً ،وكؼض الحؽؿ الؿؾتؿس فقف ،ثؿ مقاصؾة كظر الدطقى بـا ًء طؾقف.ع /215إذا زُؾض ايتُاع إعاد ٠ايٓظس ،ؾٌٗ يًُشه ّٛعً ٘ٝتكد ِٜايتُاع آخس؟
ج ٓ /يجقز تؼديؿ التؿاس إطادة كظر طؾك الحؽؿ لؾسبب كػسف الؿؾتؿس سابؼًا ،ويجقز تؼديؿ التؿاس
إطادة الـظر مرة أخرى ٕسباب لؿ يسبؼ كظرها .
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تطبٝكات عً ٢ايدزع ايطادع عػس

س /ما مـطقق الحؽؿ الذي تصدره الؿحؽؿة يف إحقال أتقة:
الحال
صؾب الؿحؽقم طؾقف آستئـاف مرافعة بعد مضل  35يقمًا مـ التاريخ الؿحدد ٓستالم
الحؽؿ ،فؾؿا ُطرض آطرتاض طؾك محؽؿة آستئـاف حؽؿت بـ:
صؾب الؿحؽقم طؾقف آستئـاف مرافعة ،ثؿ لؿ يحضر الجؾسة إولك لؾؿرافعة أمام
محؽؿة آستئـاف ،ومضت بعد ذلؽ ستقن يقمًا
صؾب الؿحؽقم طؾقف آستئـاف مرافعة ،ثؿ لؿ يحضر الجؾسة إولك لؾؿرافعة أمام
محؽؿة آستئـاف ،لؽـف طاد وصؾب السقر يف الؼضقة قبؾ مضل ستقـ يقمًا ،إٓ أكف
غاب بعد ذلؽ طـ الجؾسة التالقة.
اطرتض الؿحؽقم طؾقف بطؾب الـؼض أمام الؿحؽؿة العؾقا ،وتؼدم باطرتاضف بعد مضل
أربعقـ يقمًا مـ تسؾؿف حؽؿ محؽؿة آستئـاف
اطرتض الؿحؽقم طؾقف بطؾب الـؼض أمام الؿحؽؿة العؾقا ،وتؼدم باطرتاضف بعد مضل
طشريـ يقمًا مـ تسؾؿف الحؽؿ ،ووجدت الؿحؽؿة العؾقا أن الحؽؿ صادر مـ محؽؿة
غقر مشؽؾة تشؽقالً سؾقؿًا صبؼًا لؾـظام
اطرتض الؿحؽقم طؾقف بطؾب الـؼض أمام الؿحؽؿة العؾقا ،وتؼدم باطرتاضف بعد مضل
طشرة أيام مـ تسؾؿف الحؽؿ ،ووجدت الؿحؽؿة العؾقا أن الحؽؿ مخالػ لؾشريعة
اإلسالمقة.
اطرتض الؿحؽقم طؾقف بطؾب الـؼض أمام الؿحؽؿة العؾقا ،وتؼدم باطرتاضف بعد مضل
طشريـ يقمًا مـ تسؾؿف الحؽؿ ،ووجدت الؿحؽؿة العؾقا أن الدائرة التل أصدرت
الحؽؿ قد أخطلت يف تؽققػ القاقعة محؾ الدطقى.
اطرتض الؿحؽقم طؾقف بطؾب الـؼض أمام الؿحؽؿة العؾقا ،وتؼدم باطرتاضف بعد مضل
خؿسة أيام مـ تسؾؿف الحؽؿ ،ووجدت الؿحؽؿة العؾقا أن محؾ آطرتاض وجقد
أوراق جديدة لدى الؿعرتض لؿ يسبؼ تؼديؿفا

الحؽؿ
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تؼدم الؿحؽقم طؾقف إلك محؽؿة آستئـاف بالتؿاس إطادة الـظر طؾك الحؽؿ الصادر
مـفا ،مبقـًا أكف حصؾ طؾك أوراق جديدة ممثرة يف الحؽؿ قبؾ طشرة أيام ،وباصالع
الؿحؽؿة طؾقفا وجدت أهنا أوراق ممثرة ،وتميد ققل الؿحؽقم طؾقف.
تؼدم الؿحؽقم طؾقف إلك محؽؿة آستئـاف بالتؿاس إطادة الـظر طؾك الحؽؿ الصادر
مـفا ،مبقـًا أكف صدر ضده حؽؿ غقابل ،ولؿ يعؾؿ بف إٓ قبؾ أربعقـ يقمًا.
تؼدم الؿحؽقم طؾقف إلك محؽؿة آستئـاف بالتؿاس إطادة الـظر طؾك الحؽؿ الصادر
مـفا قبؾ طشريـ يقمًا ،مبقـًا أن الحؽؿ صدر بنلزامف بؿؾققن ريال ،مع أن الؿدطل لؿ
يطؾب إٓ ثؿان مئة ألػ ريـال.

س /مـ خالل ما تعؾؿتف يف هذا الدرس ،استـتج ما يؾل:
ا /صرق آطتراض طؾك إحؽام الـفائقة.
الجقاب/
 /2إحؽام التل يجقز لؿحؽؿة آستئـاف إطادتفا لؿحؽؿة الدرجة إولك بعد كؼضفا.
الجقاب/
 /3إحؽام التل يجب طؾك محؽؿة آستئـاف التصدي لؾحؽؿ فقفا بعد كؼضفا.
الجقاب/
 /4إحؽام التل ٓ يؿؽـ آطتراض طؾقفا بعد صدورها.
الجقاب/

