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  :ملخص 

 وسعة شواطئھ وما یحتوي من اإلسالميھدفت البحث إلى  إظھار غزارة الفقھ 
أصالة في البحث ، وعمق في النظر والتدلیل ، ومرونة في االجتھاد والتطبیق، وبیان  

 الوصفيمنھج آثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب معالجتھا، واستخدم البحث ال
وتوصل البحث إلى آثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب معالجتھا ومنا ما   .االستنباطي

 اإلجراءاتیترتب على صدور الحكم القضائي السلبي بالنسبة للدعوى  زوال   :یلي
واآلثار المترتبة على إقامة الدعوى، و حجیة األمر المقضي بھ أو الشيء المحكوم 

ي تترتب على صدور الحكم القضائي السلبي بالنسبة ألطرافھا زوال تر المن أھم اآلثا،.بھ
الخصومة القضائیة، والخصومة القضائیة كمفھوم اختلف فقھاء القانون في وضع تعریٍف 

أن ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن ،.لھ، فبینما یرى البعض أن الخصومة القضائي
الشي والزوال مع مرور الوقت والتطور الكبیر العمل القضائي فإن ھذا المبدأ بدأ في الت
حدد النظام السعودي الحاالت التي یمكن فیھا ،الذي لحق بمبادئ المسؤولیة اإلداریة

الطعن على الحكم السلبي بالتماس إعادة النظر ، وھذه الحاالت ترجع في جملتھا إلى 
بب وقوع الغش من االلتماس بس: وقوع سھو من المحكمة أو خطأ من المحكوم لھ ومنھا 

الخصم أو ثبوت تزویره لمستندات من شأنھا التأثیر في الحكم، وااللتماس بسبب 
الحصول على أوراق ومستندات حاسمة في الدعوى كان الخصم یخفیھا بشرط أن 
یحصل علیھا الملتمس بعد صدور الحكم،و االلتماس بسبب ظھور وقائع من شأنھا أن 

م أن یطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان للخص ،.تؤثر على الحكم السلبي
یصح اختصامھ فیھا عند رفعھا وتتبع في اختصامھ اإلجراءات المعتادة في التكلیف 
بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب اإلدخال والدعوى األصلیة بحكم واحد 

  .كلما أمكن ذلك

الدعوي ، الخصومة القضائیةالسلبي،  القضائي ، ، آثار الحكم :الكلمات المفتاحیة 
  .األصلیة
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Abestract:   

     The research aimed to show the abundance of Islamic 
jurisprudence and the amplitude of its beaches and the 
originality of the research, depth of consideration and 
evidence, flexibility in diligence and application, and 
clarification of the effects of negative judicial judgment and 
methods to address them, and the research used the 
deductive descriptive approach.The research found the 
effects of the negative judicial ruling and the methods of 
dealing with it, including the following:The passive court ruling 
in relation to the case shall result in the removal of the 
procedures and the effects of filing the case, and the 
authenticity of the order issued or the matter adjudicated.  , 
One of the most important effects of the passive court ruling 
regarding its parties is the disappearance of judicial litigation, 
and judicial litigation as a concept, jurists differed in setting a 
definition for it, while some believe that judicial litigation.,If the 
principle of non-responsibility of the state for the judicial work 
prevails, then this principle began to fade and disappear with 
the passage of time and the great development that has been 
attached to the principles of administrative responsibility,,The 
Saudi regime has identified cases in which a negative ruling 
can be appealed by seeking a review, and these cases are 
due in whole to the occurrence of an omission from the court 
or the error of the convict, including: the petition because of 
the fraud occurring from the opponent or evidence of 
falsification of documents that affect the ruling, The petition 
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because of obtaining decisive papers and documents in the 
lawsuit was concealed by the litigant, provided that the 
petitioner obtained it after the issuance of the judgment, and 
the petition because of the emergence of facts that would 
affect the negative judgment.,A litigant may request the court 
to include in the lawsuit the person whose litigation was valid 
at the time of its filing, and the usual procedures for 
assignment to attend shall be followed in his jurisdiction. The 
court shall rule on the subject of the request for admission 
and the original lawsuit by a single ruling whenever possible. 

Key words: Effects of judgment, judicial, Negative, litigation , 
the original lawsuit. 
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  : مقدمة 

إن الحمد هللا نحمده ، ونستعینھ ، ونستغفره ، ونتوب إلیھ ، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ، ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد 
أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده، ورسولھ، صلى اهللا علیھ، 

 . وصحبھ، وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یوم الدینوعلى آلھ،

أما بعد ، فإن علم القضاء من أعظم العلوم قدرًا ، وأرفعھا ذكرًا ، وأوالھا بصرف 
الھمم إلیھ والبحث في معانیھ ، ألنھ متعلق بمنصب الفصل في الخصومات ، ورد 

ب جعلھ اهللا الظالمات ، وإحقاق الحقوق ، وإنصاف المظلومین ، ولعظم خطر ھذا المنص
  .تعالى من وظائف األنبیاء ، وألجلھ استخلف الخلفاء في االرض لیقیموا العدل بین العباد

وإن من أولى جوانب ذلك العلم بالبحث المعاصر ، ذلك الجانب الذي یبحث في 
الحكم القضائي ، سیما وأن المتخصصین في ھذا العلم وفي ھذا العصر لم یتناولوه 

لمقارن كما فعلوا في الجوانب األخرى كالدعوى القضائیة وطرق بالمنھج التأصیلي ا
اإلثبات ، ونظام اإلثبات ، باإلضافة إلى خطورة الحكم القضائي باعتباره المرحلة 
االخیرة في عملیة القضاء وبالرغم من ھذه األھمیة التي یحتلھا الحكم في العملیة 

اتھ بدراسة شاملة مفصلة كما ھو  لم تحظ بعض جزئی- على حد علمي–القضائیة إال أنھ 
الحال بالنسبة لبقیة عناصر العملیة القضائیة ، وقد الحظت خالل مطالعاتي فیما كتب عن 
القضاء قدیمًا وحدیثًا قلة الحدیث عن الحكم القضائي بشكل عام في الفقھ اإلسالمي ، 

القضائي إضافة إلى قلة تناول المتخصصین في القانون والنظام في المملكة للحكم 
ودراسة بعض جزئیاتھ مع ما تشھده المملكة من نھضة قانونیة على كافة األصعدة ، 

  .فألھمیة ھذا الموضوع وخدمة للنظام القضائي في المملكة وقضاتھ 

  : اث

     إن العملیة القضائیة تبدأ بعرض النزاع على القاضي وحجج ودفوع الخصم حتى 
ن خاللھا المحق من المبطل وفق غلبة ظنھ وحسب ما یصل إلى قناعة معینة یحدد م

ترجح لدیھ ، فیصدر قراره الفاصل في الخصومة والمنھي للنزاع بعد استكمال إجراءات 
التقاضي كلھا ، وبذلك تنتھي العملیة القضائیة ، وقد تنتھي العملیة القضائیة قبلھا بإجراء 

ة العملیة القضائیة وفقًا لما ذكر من القاضي ألسباب مختلفة، وفي جمیع األحوال فنھای
  .أعاله قد تكون سلبیة منتجة آلثارھا 

    یترتب على صدور الحكم أن تخرج القضیة من تحت ید المحكمة التي أصدرتھ ، وما 
حكم بھ یعد حقًا للمحكوم لھ ، وأن الحكم یعد عنوان الحقیقة ، فال یجوز نظر النزاع 

  ویترتب على صدور الحكم  القضائي تنفیذ ما حكم المحكوم بھ أمام القضاء من جدید ،
بھ، ذلك أن األحكام واجبة االحترام وال سبیل للمساس بھا مھما كان فیھا من العیوب إال 
بالطعن فیھا بالطرق المنصوص علیھا قانونا ، ویترتب على صدور الحكم من وقت 
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 على ذلك عدة نتائج النطق بھ في الجلسة انتھاء الدعوى في دور من ادوارھا ویترتب
ابرزھا خروج النزاع من والیة المحكمة واكتساب الحكم حجیة األمر المقضي فیھ 
وتقریر الحقوق ومصاریف الدعوى، فبصدور الحكم تستنفذ المحكمة والیتھا بالنسبة لما 
فصلت فیھ بحكمھا ویخرج النزاع من والیة المحكمة سواًء كانت اعادة النظر من تلقاء 

بناء على طلب الخصوم ، فال تستطیع المحكمة العدول عما قضت بھ أو تعدیلھ نفسھا أو 
إال وفقًا للقانون ، وھذا االستنفاذ یقتصر فقط على المسألة التي فصلت فیھا بھذا الحكم ، 
فلیس للمحكمة التي قضت بعدم اختصاصھا أن تحكم بثبوت بالدین على المدین أو  أن 

أن تقضي شمول حكمھا بالنفاذ المعجل، وبناء علیھ فإن تعود وتعطیھ مھلة للوفاء أو 
ما آثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب : "مشكلة البحث تتمثل في التساؤل الرئیس التالي

  "معالجتھا

   أداف اث

إظھار غزارة الفقھ االسالمي وسعة شواطئھ وما یحتوي من أصالة في البحث ،  .١
  . في االجتھاد والتطبیقوعمق في النظر والتدلیل ، ومرونة

الحاجة الماسة في ھذا الزمن ألھل التخصص لدراسة بعض جزئیات الحكم  .٢
القضائي ومنھا الحكم القضائي السلبي، وجمعھا في منظومة واحدة یسھل 

  .الرجوع إلیھا، وإبرازھا للمھتمین بالشأن القضائي
یكون حافزا إثراء المكتبة الشرعیة والقانونیة بھذا الجھد المقل، عسى أن  .٣

 .للمتخصصین للكتابة فیھ بشكل واسع، ومفّصل
 .بیان  آثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب معالجتھا .٤

 أ اث

تنبع أھمیة ھذا البحث بدایة من قلة تناول المتخصصین في القانون والنظام في 
قانونیة المملكة للحكم القضائي ودراسة بعض جزئیاتھ مع ما تشھده المملكة من نھضة 

على كافة األصعدة ، كما أن ھذا البحث جاء إلكمال مسیرة فقھ النظام القضائي في 
المملكة ولیكشف عن جوانب الغموض التي تكتنف الحكم القضائي السلبي ، إضافة إلى 

  .أن أھمیة ھذا البحث تنبع فى بیان آثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب معالجتھا

ت ادراا   

   یلحظ المتتبع للجھود المعاصرة في موضوع الحكم القضائي والكتابة فیھ بشكل عام    
أنھا قلیلة بالنظر ألھمیة ھذا العلم وطرحھ في الوقت الحاضر ، فضًال عن موضوع 
الحكم القضائي السلبي ومن خالل البحث في مظان البحوث، والدراسات لم یظھر لي 

ین لي وجود كتابات وجھود معاصرة في الحكم أسبقیة بحث ھذا الموضوع، وإنما تب
القضائي بشكل عام كرسائل وبحوث علمیة ، أما الكتابة في الحكم القضائي السلبي فلم 

  .اعثر على من كتب في ھذا الموضوع 
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 دراروض ا:  

آثار الحكم (     یقوم ھذا البحث على دراسة آثار الحكم القضائي السلبي ومنھ  دراسة 
سلبي بالنسبة للدعوى ، آثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة لطرفي الدعوى ، القضائي ال

وآثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة للتعویض عن الضرر، آثار الحكم القضائي السلبي 
بالنسبة اللتماس إعادة النظر، وآثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة للنقض، وآثار الحكم 

لإلدخال والتداخل، وآثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة للتنفیذ القضائي السلبي بالنسبة 
  ).القضائي، وآثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة للتفتیش القضائي

    اث

سوف یكون منھج ھذا البحث  على المنھج الوصفى االستنباطى من حیث عزو 
صادر الفقھیة المعتمدة في الرجوع الى الم ، اآلیات القرآنیة إلى سورھا مع ذكر رقمھا

وإلى كتب أھل العلم قدیمًا مع االستفادة من الدراسات الحدیثة، وعند العزو ، كل مذھب 
والجزء ، واسم المؤلف، إلى المصادر والمراجع في حاشیة البحث أذكر اسم الكتاب 

وعند ، وتاریخ الطبعة إن وجد ، والطبعة،  والدار – إن وجد –والمحقق ، والصفحة 
أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة مالم یشتبھ ، لرجوع إلى الكتاب مرة ثانیة ا

ختمت بأھم النتائج  فإني أذكر اسم المؤلف تمییزًا للكتاب عن غیره، و، الكتاب بغیره 
وإنما أثبت ، ولیست بالضرورة أن تكون جمیع ھذا النتائج مبتكرة ، المستخلصة منھ 

  .ا من خالل البحث ولو كنت مسبوقًا إلى بعضھاالنتائج التي توصلت إلیھ

 : دود اث 

  . دراسة  آثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب معالجتھا :الحدود الموضوعیة

في جمیع ما یتعلق بآثار الحكم القضائي السلبي وأسالیب معالجتھا  : الحدود المكانیة
  .المملكة العربیة السعودیة 

 درات اط  

 القضائي الحكم تعریف. 
 تعریف الحكم في اللغة: 

وحاكمھ . وقد َحَكَم علیھ باألمر ُحكمًا وُحكومًة. ھو القضاء، وجمعھ أحكاٌم) بالضم(الُحكُم 
  القضاء بالعدل، وھو مصدر َحَكَم َیحُكُم ، قال تعالى:  والُحكُم)١( إلى الحاكم خاصمھ

                                                           

 سنة طبع، ، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، بدون٤مجد الدین الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ج) (١
 .  ٩٨ص 
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َحَكمُت وأحَكمُت وَحكَّمُت بمعنى منعت : لوالعرب تقو)١(  َصِبیا اْلُحْكَم َوآَتْیَناُه
 ومن ھذا قیل للحاكم بین الناس )٣(وَحكمُت السفیھ وأحكمتُھ إذا منعتھ مما أراد ()٢(ورددت

والمحاكمة . والحاكم ُمَنّفُذ الُحكُم، وجمعھ ُحكاٌم. حاِكٌم ، ألنھ یمنع الظالم من الظلم
 )٤( تتولى الفصل في القضاءوالمحكمة ھي الھیئة التي. المخاصمة إلى الحاكم

ومن .    أما وصف الحكم بالقضائي، فمن قضى یقضي قضاًء وقضیًا، أي َحَكَم وَفَصَل
وھو المعنى  )٥(قضى القاضي بین الخصوم، أي قطع بینھم في الحكم، : ذلك قولھم

 .المراد

 تعریف الحكم القضائي في االصطالح القانوني: 

من داللة؛ فالحكم بمعناه العام یشمل كل أمر أو قرار یصدر للُحكم في اللغة القانونیة أكثر 
كاألمر الصادر عن القاضي  (٨(عن السلطة القضائیة ولو لم یكن فاصال في خصومة، 

بمنع المدین من السفر خشیة تھربھ عن سداد الدین، وكالقرار الصادر عن المحكمة 
ثالث لحین البت بإیقاع الحجز على العین موضوع الدعوى وإیداعھا لدى طرف 

فمثل ھذه األوامر والقرارات تصدرھا السلطة القضائیة المختصة إما وفقا . بعائدیتھا
، وإما وفقا لوظیفتھا القضائیة المرسومتین لھا قانونا، إال أنھا )اإلداریة(لوظیفتھا الوالئیة 

وقد درج على تسمیة ھذه القرارات واألوامر . ال تبت في دعوى معروضة أمامھا
اما، ألنھا تعكس إرادة السلطة القضائیة المصدرة لھا بتطبیق أحكام القانون في مسألة أحك

  .معروضة علیھا

                                                           

، ص ٢٠١٣، حرف ح، دار الحدیث، القاھرة، ٢محمد جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، مج ) (١
 .  وما بعدھا٥٣٩

 .٧٢٤، ص١٩٥٣، دار المعارف، مصر، ٢محمود بن أحمد الزنجاني، تھذیب الصحاح، ج) (٢
 .٥٤٠محمد جمال الدین ابن منظور، مصدر سابق، ص ) (٣
 .١٩٠، دار المعارف، مصر، ص ٢، ط١أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، جإبراھیم ) (٤
 . وما بعدھا٤٠٥، حرف ق، ص ٧حمد جمال الدین ابن منظور، مصدر سابق، مج ) (٥



 - ٢٠١٠ -

  النظرياإلطار 

  األولاملبحث

  آثار احلكم القضائي السلبي بالنسبة للدعوى

     نصت المادة الحادیة والثمانون بعد المائة في فقرتھا الثانیة عل�ى أن ت�صدر المحكم�ة                
صكًا مشتمًال على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاریخ إصداره، وأسماء بعد الحكم 

الق��ضاة، وأس��ماء الخ��صوم، ووكالئھ��م، وأس��ماء ال��شھود، والجریم��ة موض��وع ال��دعوى،     
وملخ��ص لم��ا قدم��ھ الخ��صوم م��ن طلب��ات، أو دف��اع، وم��ا ُاس��ُتِنَد إلی��ھ م��ن األدل��ة والحج��ج، 

 ض��بطھا، ث��م أس��باب الحك��م ون��صھ    وخالص��ة ال��دعوى، وع��دد ض��بط ال��دعوى، وت��اریخ   
 ، )١(ومستنده الشرعي، ثم یوقع علیھ ویختمھ القاضي أو القضاة الذین اشتركوا في الحك�م     

  :ومن َثم فالحاالت التي تخرج فیھا الدعوى من دائرة عمل المحكمة ھي

خروج الخصومة من والیة المحكمة ، أي أن المحكمة ال تصبح لھا أي إختصاص  -
 . و بالتالي ال تستطیع أن تعدل ھذا الحكمعلى ھذا الموضوع

 . أن الحكم القضائي السلبي متى ما صدر ال یجوز تعدیلھ ولو كان برضا الخصوم -

أن الحكم القضائي السلبي ال یقوم بتقریر الحقوق أخذًا بقاعدة أن األحكام مقررة  -
 ).٢(للحقوق و لیست منشئة لھا

ب�ھ و ھ�ذه الحجی�ة یق�صد بھ�ا بأن�ھ        الحكم متى ص�در ك�ان ل�ھ حجی�ة ال�شيء المق�ضي             -
صدر حكم في موضوع النزاع و بالتالي ال یجوز للنقاش إال بإتباع إجراءات معینة و 
ال یمكن الدفع بھذا إال إذا كنا أم�ام نف�س الموض�وع و نف�س األط�راف و نف�س ال�سبب                

حكم على أن الدفع لحجیة الشيء المقضي بھ ھو فیما إذا كان ذلك الحكم قطعیًا ، أما ال
على ح�ال فإن�ھ یك�ون مرتبط�ا بالحال�ة الت�ي علیھ�ا ، ف�إذا ظھ�ر ظ�رف آخ�ر غی�ر م�ن                     
الحالة فیجوز طرحھ من جدید أمام القضاء و الفصل فیھ ، و الكثیر ی�ذھب إل�ى ال�دفع        

 .بحجیة الشيء المقضي بھ

وقد ترفض الدعوى بسبب الموضوع عندما تكون الوق�ائع الموض�وعیة ل�دعوى غی�ر            -
 ق��انوني أي وج��ود ق��صور أو انع��دام للم��واد القانونی��ة الت��ي ت��دعم    م��ستندة إل��ى أس��اس 

الوقائع التي اعتمد علیھا في رفع القضیة أو بمعنى آخر أن المتقاض�ي ل�یس ل�ھ الح�ق         

                                                           

 . من نظام االجراءات الجزائیةالمادة الحادیة والثمانون بعد المائة: ینظر) (١
 .٣٣١، ص.٢٠١٣ھضة العربیة، القاھرة، أسامھ قاید ،االجراءات الجنائیة ، دار الن: ینظر) (٢



 - ٢٠١١ -

فیما طلب فإن كان ھناك أساس قانوني ما یدعم وقائعھ ف�ي الق�ضیة اعتب�رت ال�دعوى      
 .)١(مؤسسة

 د  ا م ار اوى أ  

  : واآلثار المترتبة على إقامة الدعوىاإلجراءاتزوال  .١
 یعن��ي ع��ودة  - ب��سبب الحك��م ب��صحة ال��دفع بع��دم القب��ول      -إن زوال إج��راءات ال��دعوى  

ف�إن أراد    ،) ٢ (الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیھا قبیل رفع الدعوى، وكأنھا لم ترفع قط            
دید، مع مراعاة كافة الشروط الالزم�ة    المدعي تجدید ادعائھ، تحتم علیھ رفع دعواه من ج        

وإذا ك�ان الحك�م ب�صحة ال�دفع بع�دم قب�ول         )٣(وبما یجعلھا مقبولة وجدیرة بحمایة القضاء،     
الدعوى یعني زوال إجراءاتھا، واعتبارھا كأن لم ترفع أساسًا، فإن ھذا یعن�ي ع�دم ترت�ب      

  .ًاأي آثار علیھا، بمعنى زوال اآلثار المترتبة على قیام الدعوى عموم

  ومن أھم ھذه اآلثار، ھي قیام حال�ة الن�زاع الق�ضائي ب�ین الخ�صوم، حی�ث یترت�ب عل�ى                   
تقدیم صحیفة الدعوى أمام المحكمة نشوء حالة قانونیة لم تكن موجودة أال وھي قیام حالة 

   .)٤(النزاع، إذ تلتزم المحكمة بضرورة الفصل في صحیفة الدعوى وعدم التأخر فیھ

ل الدعوى، فال یكون ھناك نزاعًا بالمعنى الفني، لكون صحیفة أما في حالة عدم قبو
أي مرحلة (الدعوى ردت أصال، ومن ثم عاد الخصوم إلى مرحلة ما قبل رفع الدعوى 

  ).٥() ما قبل النزاع

وإذا ل��م تك��ن ثم��ة قی��ود تمن��ع م��ن التعام��ل ف��ي تل��ك الحق��وق ف��ي ھ��ذه الفرض��یة إال أنن��ا           
مع���امالت، إذ م���ن ش���أنھا جل���ب ال���شبھات عل���ى     نعتق���د ب���ضرورة االبتع���اد ع���ن تل���ك ال   

عم��ل الق��ضاة، كم��ا ق��د یك��ون ع��دم قب��ول ال��دعوى ل��سبب ع��ارض، ف��إذا م��ا زال س��بب           
ع��دم قب��ول ال��دعوى، ج��از للم��دعي تجدی��د مطالبت��ھ، األم��ر ال��ذي ی��نھض مع��ھ الن��زاع،           
وبالت���الي ت���صبح تل���ك الحق���وق متنازع���ًا علیھ���ا، وم���ن ث���م ال یج���وز التعام���ل فیھ���ا وفق���ًا    

  .د العامة للقواع

                                                           

، ١٩٧٤سعد ابراھیم نجیب، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف ، االسكندریة، : ینظر) (١
 .١٥٨ص
منشأة المعارف، االسكنداریة، الطبعة : المرافعات المدنیة والتجاریة، أحمد أبو الوفا، الناشر : ینظر(٢)

 .٩٠٣، ص١٩٧٧الثانیة، 
 –٢٠٠٦. ب لكت، دار انیةدلما. تاـفعرالمون اانـقم اـحكـرح اشـودي، لعبس ااـعب : ینظر) (٣
 .١٣٣ص.١٣٣ص
 مصدر – شرح أحكام المرافعات -عباس العبودي / ١٦٤ ص -  مصدر سابق -أدم النداوي :   ینظر(٤)

 .٢٢٣ ص- سابق 
 .٨٧١ ص - مصدر سابق - أحمد أبو الوفا :   ینظر(٥)



 - ٢٠١٢ -

    ویمكن من خالل نصوص القانون معرفة الواجب األساسي الملقى على عاتق 
المحكمة ویتمثل بالفصل في المنازعات المعروضة علیھا، وبخالفھ تكون قد ارتكبت 
خطئا قانونیا یوجب مساءلتھا، فاالمتناع عن الفصل في الدعاوی، یعني أن القاضي قد 

 تبرر اللخصوم إمكانیة مساءلة - إن حدثت –الحالة امتنع عن إحقاق الحق، وھذه 
  ).١(القاضي من خالل تقدیم الشكوى ضده

 :حجیة األمر المقضي بھ أو الشيء المحكوم بھ .٢
أن الحكم الذي یرتكن إلیھ المدعى علیھ للتمسك بالدفع سالف الذكر     وتتمثل النتیجة في 

حكام التي تحوز حجیة مؤقتة وھو في عمومھ من األ) برفض الدعوى بحالتھا(ھو حكم 
وتزول ھذه الحجیة بزوال الحالة االولى التي كانت علیھا الدعوى وقت صدور الحكم ھذا 

  من ناحیة العموم 

ال یحوز حجیة األمر المقضي  فإن الحكم المعني  أما فى خصوص موضوع الدعوى
 الدعوى فى موضوع النزاع حیث أن سبب رفض لم یفصل في مواجھة المدعي لكونھ بھ

غیر كافیة لتكوین  بحالتھا ما ھو إال أن المحكمة ارتأت أن المستندات المقدمة من المدعي
في موضوع الدعوى ، وبھذا لم  الوقوف على حقیقة األمر والفصل بما یتعذر معھ عقیدة

یفصل الحكم في موضوع الدعوى سواء بصفة صریحة أو ضمنیة وبالتالي فإن الحكم لم 
   .)٢(حض حق ینشأ حقا أو ید

  

                                                           

ل، أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة العربیة السعودیة، عمر نبیل اسماعی : ینظر(١)
 .٣٠٢، ص . ٣٢٣، ص١٣٩٣منشأة المعارف ، االسكندریة، 

 .٣٢٣المصدر نفسھ، ص) (٢



 - ٢٠١٣ -

 املبحث الثاني

  آثار احلكم القضائي السلبي بالنسبة لطريف الدعوى

   الحكم القضائي السلبي كغیره من األحكام القضائیة یترتب علیھ عدد من اآلث�ار، وھ�ذه                
 فبمج��رد ص��دور ،)١(اآلث��ار ف��ي حقیقتھ��ا ھ��ي األحك��ام والنت��ائج الت��ي تترت��ب عل��ى ص��دوره 

ھ ع�دد م�ن اآلث�ار والت�ي تتمث�ل فیم�ا م�ا یج�ب عمل�ھ وأداؤه          الحكم من القاضي یترت�ب علی�   
، وبالنسبة لطرفي الدعوى فإنھ )٢(وتطبیقھ من المخاطبین بالحكم في إطار تنفیذ مضمونھ 

یترتب على الحكم القضائي السلبي عددًا من اآلثار سواًء  فیما یتعلق بالخصوم القضائیة،    
والت�ي  ج�رد الحك�م وأث�ره عل�ى األط�راف ،        أو مبدأ خروج النزاع عن والی�ة المحكم�ة  بم          

  و  او ا ، )٣(تتعلق بموضوع الدعوى

 یترتب على صدور الحكم القضائي السلبي زوال الخصومة القضائیة: أوًال.  
من أھم اآلثار الثي تترتب على صدور الحكم القضائي السلبي بالنسبة ألطرافھا زوال 

 القضائیة كمفھوم اختلف فقھاء القانون في وضع تعریٍف الخصومة القضائیة، والخصومة
الحالة القانونیة التي تنشأ منذ رفع : لھ، فبینما یرى البعض أن الخصومة القضائیة ھي

  .)٤(الدعوى أمام القضاء

تكلیف الشخص خصمھ بأن یحضر أمام :    وذھب البعض اآلخر أن الخصومة ھي 
عومًا، ویحصل على حكم باحترام ھذا الحق أو القاضي لیقتضي منھ حقًا ثابتًا أم مز

  .)٥(رده

 خروج النزاع عن والیة المحكمة وعھدتھا وأثره : ثانیًا.  
 متى أصدرت المحكمة المخولة بالفصل في موضوع الدعوى الحكم فیھا تكون قد أدت 

 أو وظیفتھا وأستنفذت والیتھا بالنسبة للدعوى، فیمتنع علیھا إعادة النظر في نفس المنازعة
أن تعدل فیھا بالسلب أو اإلیجاب، ویسري ذلك على كافة األحكام ، فلو فرض أن المحكمة 

                                                           

عبد الناصر موسى أبو البصل، نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون ، دار النفائس للنشر  )(١
 .٤١٣ م ،ص١٩٩١  ھـ،١٤١٢والتوزیع، األردن، 

عمر محمد نوفل، األثار المترتبة على األحكام القضائیة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة : ینظر  )(٢
 .٢٠م،  ص٢٠٠٩/ ه١٤٣٠والقانون، الجامعة اإلسالمیة بغزة، 

علي محمد الغزاوي، القاضي الشرعي حصانتھ وأحكامھ وسلطانھ، دراسة فقھیة مقارنة : ینظر  )(٣
 .١٦٥، ص٢٠١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : عة اإلسالمیة والقانون اللبناني، الناشربین الشری

دار الجامعة : ، الناشر) الخصومة والحكم والطعن(أحمد ھندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  )(٤
طبقًا ألحكام إنعقاد الخصومة ، إبراھیم أبو النجا ٢٠٣، ص٢، ج١٩٩٥الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

 .١٦، ص١٩٩٧، ١قانون المرافعات اللیبي، الناشر، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ط
، ٢٠٠٦ محمد العشماوي وعبد الوھاب العشماوي وأشرف العشماوي، قواعد المرافعات، طبعة  )(٥
 .٤٦٣ص



 - ٢٠١٤ -

حكمت بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى فال یمكنھا أن تعود بعد ذلك فتحكم بحقھا في 
  : إال أنھ یستثنى من المبدأ السابق ما یلي، )١(اإلختصاص

ضائي أنھ یؤدي إلى خروج النزاع عن  إذا كان األصل في الحكم الق:الطعن على الحكم.أ
والیة المحكمة، ومن ثم فال یجوز لھا العدول عما قضت بھ مسبقًا،  إال أن أطراف الدعوى 
یملكون في مواجھة ذلك الطعن بكافة األشكال على تلك األحكام بمختلف درجاتھا، 

   .)٢(وللمحكمة العدول عن قرارتھا متى تبین لھا أن لألطراف حق في الطعن

كما أن یستثنى من استنفاذ والیة المحكمة على الدعوى  :تصحیح الحكم القضائي _ ب
، ویتم التصحیح )٣(بمجرد الحكم ما تلتزم بھ المحكمة من تصحیح للحكم الذي صدر منھا 

وقد ، )٤(بقرار من المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم من غیر مرافعة
حكام في نظام المرافعات الشرعیة في المادة الحادیة والسبعون ورد النص على تصحیح األ

 بقرار تصدره بناء على طلب أحد -تتولى المحكمة :" بعد المائة  والتي نصت على أن 
 تصحیح ما قد یقع في صك الحكم من أخطاء مادیة بحتة كتابیة -الخصوم أو من تلقاء نفسھا 

أو قضاة (الحكم األصلیة، ویوقعھ قاضي  ویجري ھذا التصحیح على نسخة ،سابیةحأو 
   )٥(" بعد تدوین القرار في ضبط القضیةالمحكمة التي أصدرتھ ،

یجوز للخصوم عقب صدور الحكم القضائي الذي شابھ  :تفسیر الحكم القضائي _ ج 
،ویقصد بتفسیر الحكم )٦(غموض أو لبس أن یطلبوا من المحكمة التي أصدرتھ تفسیره

إزالة الغموض واللبس الذي قد یكتنف منطوقھ وال : ام المرافعات الشرعیةالقضائي وفقًا لنظ
، فالحكم القضائي متى وقع فیھ غموض أو لبس جاز )٧(یعلم معھ ما یتضمنھ الحكم من تقدیر

للخصوم أن یطلبوا من المحكمة التي أصدرتھ إزالة ھذا اللبس والغموض وذلك بتفسیره 
نھ الحكم من تقدیر قام بھ للقاضي مع تطبیق أحكام تفسیرًا واضحًا یراعى فیھ ما تضم
                                                           

دار الثقافة، : ناشرعثمان التكروري، الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة، ال: ینظر  )(١
 .١٢٤م، ص١٩٩٧عمان، 

إیھاب عبد المطلب، إشكاالت التنفیذ وطلب إعادة النظر في ضوء الفقھ والقضاء، الناشر : ینظر )(٢
 .١٥٩، ص٢٠٠٩المركز القومي لإلصدارات القومیة، القاھرة، الطبعة األولى، 

دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، أنور طلبة ، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، الناشر  )(٣
، إبراھیم أبو النجا، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة اللیبي، ٥٣٨-٥٣٧، ص٣، ج١٩٩٥

التنظیم القضائي واالختصاص وإجراءات التداعي أما المحاكم طبقًا آلخر ( النظریة العامة للمرافعات
 .    ٤٨٥_٤٨٤، ص١٩٩٨، اإلسكندریة، الدار الجامعیة : ، الناشر)م١٩٩٧تعدیالت سنة 

دار زھران للنشر والتوزیع، : أسباب انقضاء الخصومة، الناشرأیمن محمد ممدوح الفاعوري،) (٤
 .٢١٢، ص٢٠١٢/ ه١٤٣٣: عمان، الطبعة األولى

 رقم الكریم الملكي بالمرسوم التنفیذیة، الصادر من نظام المرافعات الشرعیة، والئحتھ) ٧١( المادة)(٥
 .ھـ ١٤٣٥/ ١٩/٥  ، وتاریخ )٥٣٣٢/ت/١٣(

 الملكي بالمرسوم التنفیذیة، الصادر من نظام المرافعات الشرعیة، والئحتھ) ٧٣(المادة :  ینظر)(٦
 .ھـ ١٤٣٥/ ١٩/٥  ، وتاریخ )٥٣٣٢/ت/١٣( رقم الكریم

عودي فھد بن یوسف الصھیل، تصحیح األحكام وتفسیرھا في الفقھ ونظام المرافعات الشرعیة الس)(٧
 .٦٠ه،  ص١٤٢٦_١٤٢٥، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف، )دراسة مقارنة(
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القانون علیھ، ومع مراعاة عدم البحث عن نیة الخصوم أثناء التفسیر وأال تتخذ المحكمة 
  .)١(التفسیر ذریعة أو ستارًا للعدول عن الحكم أو تعدیلھ

ن وعملیة تفسیر الحكم القضائي یشترط لقیام المحكمة بھا عددًا من الشروط حتى تكو
  :سلیمة، وھذه الشروط ھي 

أن یكون الحكم القضائي قد اكتنفھ غموض أو لبس أو إبھام في منطوقھ، كما لو كان  .١
الحكم بعبارات تثیر الشك عند تفسیرھا أو تغلق سبیل فھم المعنى المراد منھ أو 
تحتمل أكثر من معنى ، أما إذا كانت عبارات الحكم واضحة ال لبس فیھا فإنھ ال 

جوع إلى المحكمة لتفسیرھا؛ وذلك حتى ال یتخذ الرجوع إلى المحكمة یجوز الر
  .)٢(كذریعة لتغییر الحكم وإھدار حجیتھ

أن یقع الغموض واللبس في منطوق الحكم ال أسبابھ، إال إذا كانت األسباب قد  .٢
  .)٣(صارت جزءًا من المنطوق

لیھ ما یسري أن یكون الحكم الصادر بالتفسیر متممًا للحكم األصلي، أي یسري ع .٣
على الحكم األصلي، وال یكون  المقصود منھ تعدیل الحكم األول أو الرجوع عنھ 

)٤(.  
توافر المصلحة في طالب تفسیر الحكم، فال یقبل طلب التفسیر إذا تم بعد تنفیذ الحكم  .٤

  .)٥(أو كان ال مقصد لطالبھ من تقدیمھ سوى إرضاء رغبة في نفسھ
  . )٦( في المواعید المقررة لذلك تقدیم طلب التفسیر إلى المحكمة .٥

                                                           

، ٤٨٦إبراھیم أبو النجا، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة اللیبي، مرجع سابق، ص: ینظر )(١
رة، الطبغة عز الدین الدیناصوري وحامد عكاز، ملحق التعلیق على قانون المرافعات، نادي القاھ

 .٣٩٤، ص١٩٨٨الثانیة، 
، أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،  دار النھضة العربیة، )(٢

، عبد الباسط جمیعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدید، مرجع سابق، ٥١٨، ص١٩٩٧
 .٣٩٩_٣٩٨ص 
  ٥٦٨أحمد السید صاوي، المرجع سابق، ص )(٣
: ، وخمیس السید إسماعیل، إشكاالت التنفیذ أمام القضاء اإلداري، الناشر٨١٧المرجع السابق، ص )(٤

، ، محمود ربیع خاطر، قانون ١٥١، ص٢٠١٦دار محمود للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة األولى، 
نشر والتوزیع، طبعة دار محمود لل: اإلثبات والتحكیم معلقًا علیھ بأحدث أحكام محكمة النقض، الناشر 

 .١٦٠، ص٢٠١٨
 .٧١٠أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص )(٥
  ٧٠فھد بن یوسف الصھیل، تصحیح األحكام وتفسیرھا ، مرجع سابق، ص) (٦
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 املبحث الثالث

  آثار احلكم القضائي السلبي بالنسبة للتعويض عن الضرر

السوابق التاریخیة تؤكد أن القانون عرف بعض التطبیقات لفكرة التعویض والتي    إن 
رھا الجذور التي أسس علیھا المبدأ، ولعل سبب تأخر المشرع وتعتبر في مختلف ص

نسبیًا عن إقرار ھذا المبدأ والنظام السعودي أیضا ھو فكرة عدم مسؤولیة الدولة الفرنسي 
عن العمل القضائي وھو المبدأ الذي تطور مع تطور مبادئ المسؤولیة اإلداریة في 

  :وھو الشيء الذي نعرضھ فیما یلي، القانون الفرنسي

 مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي: أوًال: 
ضوع المسؤولیة عن العمل القضائي كان دائما من أصعب الموضوعات  موإن     

وأكثرھا تعقیدا، وتعود ھذه الصعوبة إلى عدم االختصاص المزدوج الذي تصطدم بھ 
الضحیة، فالقضاء اإلداري في فرنسا ال یختص سوى بنظر المنازعات المتعلقة بتنظیم 

ھذا األخیر  ،)١(ص بھا القضاء العاديمرفق القضاء، أما المنازعات المتعلقة بتسییره فیخت
كان دائما یعلن عدم اختصاصھ بالتصریح بمسؤولیة الدولة عن النشاط القضائي إال إذا 
وجد نص صریح یقرر ھذه المسؤولیة وبسبب ذلك ظل مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عقیدة 

  .سائدة لفترة من الزمن على مستوى الفقھ والقضاء

تھ من ھذا ی شرعرضالتي یكتسبھا الحكم أو القرار تفتة الحجیإضافة إلى ھذا فإن 
ستبعاد مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي ألن ھذه المسؤولیة تعني إن إالمعنى ، ثم 

مراجعة أمر تم القضاء فیھ وأصبح نھائیا ولھذا فقد ظل مبدأ عدم مسؤولیة الدولة القاضي 
 القضاة وعدم خضوعھم إال لسلطة مھیمنا نظرا لطبیعة عمل مرفق القضاء واستقاللیة

لھذه األسباب ولغیرھا فقد كانت الدولة غیر مسؤولة وذكر بعضھم أن ما ،  )٢(القانون 
  .)٣(تتمیز بھ سیادة الدولة ھي أنھا تفرض نفسھا على كل شخص دون تعویض

غیر أن جمیع ھذه الحجج انتقدت ولذلك فقد تقرر مبدأ المسؤولیة بعد ذلك ال على 
خطأ بل على أساس المساواة أمام األعباء العامة وھو الموقف الذي نتعرض لھ أساس ال

  .في الفقرة الثانیة

                                                           

شیبة الحمد، محمد بن عبدالقادر، الوالیة لدیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة، :  ینظر) (١
 .٣١٢مة، بدون تاریخ، صالریاض، معھد االدارة العا

شیھوب مسعود ، المسؤولیة دون خطأ في القانون اإلداري، رسالة دكتوراه ، جامعة :  ینظر  )٢(
 .٣٥١قسنطینة، ص

 .١٨٠حسین فریجة مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة ، ص:  ینظر )٣(
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 تقریر مبدأ المسؤولیة: ثانیًا: 
 في قضیٍة مسؤولیة الدولة م١٩٥٨-١١-١٤أعلن مجلس الدولة صراحة في قراره بتاریخ 

ن ھ�ذا الخط�أ     عن ضیاع وثائق الملف القضائي من مفوض حكومة لدى محكمة جھویة أل           
لم یكن منف�صال ع�ن ممارس�ة المھ�ام الق�ضائیة، ھ�ذا وكان�ت محكم�ة ال�نقض الفرن�سیة ق�د                        

مسؤولیة الدولة لیفتح الباب الذي ظل " جیري"م في قضیة ١٩٥٦-١١-٢٣أعلنت بتاریخ   
ة لیؤكد المبدأ في عدة قضایا الحقة، وظل الخ�الف     ص ھذه الفر  ضاءالقغتنم  مغلقا طویال لی  

 الق�انون م�صطلح الخط�أ الق�ضائي ھ�و ال�ذي             س�تعمال افساس ھذه الم�سؤولیة،     قائمًا بشأن أ  
جعل البعض یعتقد أن أساس ھذه المسؤولیة ھو الخطأ إال أن�ھ ورغ�م اإلش�ارة إل�ى الخط�أ                 
م��ن خ��الل الم��صطلح فإن��ھ م��ن المؤك��د أن أس��اس ھ��ذه الم��سؤولیة ل��یس الخط��أ وإنم��ا مب��دأ  

ن الخط��أ م��ا ھ��و إال ش��رط م��ن ش��روط بع��ض   اإلخ��الل بالم��ساواة أم��ام األعب��اء العام��ة أل 
            .  )١ (لھاا حاالت المسؤولیة وال یمكن أن یكون أساس

    إن مبدأ مساواة الجمیع أمام األعباء العامة یفرض إذًا إنھاء حالة الالمساواة وإعادة 
إن التوازن المفقود ولن یتأتى ھذا إال بتقریر مسؤولیة الدولة وتعویض الضحیة ولھذا ف

انة اإلد إعادة النظر في األحكام الجزائیة الصادرة نھائیًا بالتماستقریر المسؤولیة بسبب 
ھي مسؤولیة غیر خطئیة ألنھ یصعب القول بأن القاضي أخطأ عندما أدان المتھم ألنھ 
یفعل ھذا تأسیسًا على ظروف ومعطیات معینة، ونفس الشيء یقال أیضًا بشأن تقریر 

 غیر المسئولین عن األخطاء التي قد تنتج عن ةة القضاصممخاالمسؤولیة بمناسبة 
 ر حالةافممارسة مھامھم إال إذا بلغت ھذه األخطاء درجة معینة من الخطورة وھي تو

  .غش أو تدلیس أو غدر منھم

 بدأ وعلیھ فبعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي فإن ھذا المبدأ
مبادئ المسؤولیة بمرور الوقت والتطور الكبیر الذي لحق  التالشي والزوال مع في

وتقررت استثناءات على ھذا المبدأ شملت نظام إعادة النظر في األحكام ، اإلداریة
تم التصریح بتقریر یالجزائیة الصادرة نھائیا باإلدانة ومخاصمة القضاة وفق آلیة معینة ل

كبیرة لرجال الفقھ القانوني الذین سعوا مبدأ المسؤولیة بصفة مطلقة وال ننسى المساھمة ال
  .إلى الوصول إلى ھذا المبدأ

  آثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة للتعویض عن الضرر في النظام.  
الضرر ھو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة فال یكفي لتحققھا أن یقع خطأ بل یجب أن           

 الضرر الذي وق�ع فی�ھ ألن�ھ ھ�و        یسبب الخطأ ضررًا ، والمضرور ھو الذي یكلف بإثبات        
ال��ذي یدعی��ھ ، وال یفت��رض وق��وع ال��ضرر لمج��رد أن الم��دین ل��م یق��م بالتزام��ھ العق��دي أو   
لمجرد اخاللھ بالتزامھ القانوني في اطار الم�سؤولیة التق�صیریة ، ووق�وع ال�ضرر واقع�ة                  

                                                           

ة دكتوراه ، جامعة قسنطینة،   الدكتور شیھوب،، المسؤولیة دون خطأ في القانون اإلداري، رسال )١(
 .٣٥٩رسالة دكتوراه،  ص
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ر من حیث ویقسم الضر، )١( ومنھا البینة والقرائناإلثبات بجمیع طرق إثباتھامادیة یجوز 
والقاع�دة الت�ي تبناھ�ا ع�دة ت�شریعات قانونی�ة        ، طبیعتھ إلى ضرر مادي ، وض�رر معن�وي        

 وح��دھا ، ف��ال التق��صیریھھ��ي أن التع��ویض ع��ن ال��ضرر األدب��ي قاص��ر عل��ى الم��سؤولیة  
وق�د تق�رر أن ھ�ذه الحق�وق     ، )٢(تعویض عن الضرر األدب�ي ف�ي نط�اق الم�سؤولیة العقدی�ة          

 التصرف فیھا، وال یمكن التنازل عنھ�ا للغی�ر بمقاب�ل أو ب�دون     غیر قابلة للتعامل علیھا أو  
لكن یجوز للورثة المطالبة ب�التعویض ع�ن ال�ضرر ال�ذي            ، مقابل، وال تنقضي إال بالوفاة      

أصابھم شخصیًا من جراء اإلخالل بھا في حق م�ورثھم ، ویط�البون ب�التعویض ب�صفتھم                 
المطالب��ة بح��ق م��ورثھم ع��ن  الشخ��صیة باعتب��ارھم أص��حاب حق��وق خاص��ة، ولھ��م أی��ضًا   

الضرر الذي كان قد لحق بھ، وفي ھذه الحالة یجوز للملتزم بالتعویض أن یتمسك بجمی�ع             
ف�النظر ف�ي دع�اوى طلب�ات التع�ویض م�ن            ، )٣(الدفوع التي كان�ت ف�ي مواجھ�ة الم�ضرور         

األعمال القضائیة، فقد جاء التأكید على عدم جواز ذلك وفق ما نصت علیھ المادة الرابعة        
 إال وف�ق  - ب�سبب أعم�ال وظیف�تھم   -ال یج�وز مخاص�مة الق�ضاة      «ن نظام القضاء من أن�ھ       م

  .)٤( »الشروط والقواعد الخاصة بتأدیبھم

إذا كان����ت ناش����ئة ع����ن أعم����ال غی����ر «فیم����ا ك����ان النظ����ر ف����ي دع����اوى التع����ویض    و
، مح���دد وف���ق نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة، حی���ث ن���صت الم���ادة الخام���سة         » ق���ضائیة

ئتین م��ن النظ��ام عل��ى أن لك��ل م��ن أص��ابھ ال��ضرر نتیج��ة اتھام��ھ كی��دًا         ع��شرة بع��د الم��ا  
أو نتیج����ة إطال����ة م����دة س����جنھ أو توقیف����ھ أكث����ر م����ن الم����دة المق����ررة الح����ق ف����ي طل����ب  
التع��ویض أم��ام المحكم��ة الت��ي رفع��ت إلیھ��ا ال��دعوى األص��لیة، وعلی��ھ ینظ��ر ف��ي ذل��ك            

ة الرابع�����ة وق�����د أج�����ازت الم�����اد،  )٥(م�����ن ال�����دائرة الق�����ضائیة الت�����ي أص�����درت الحك�����م 
والثم���انون م���ن نظ���ام المرافع���ات ال���شرعیة عن���د تق���دیم الم���دعى علی���ھ طلب���ًا عارض���ًا         
أثن��اء قی��ام دع��وى ض��ده یت��ضمن تعوی��ضھ ع��ن ض��رر لحق��ھ م��ن ال��دعوى األص��لیة أو          

للم���دعى علی���ھ أن یق���دم م���ن الطلب���ات  " م���ن إج���راء فیھ���ا إذ ن���صت الم���ادة عل���ى اآلت���ي  
تع��ویض ع��ن ض��رر لحق��ھ م��ن ال��دعوى       طل��ب الحك��م ل��ھ ب  -ب: ... العارض��ة م��ا ی��أتي  

  .)٦(" األصلیة، أو من إجراء فیھا 

      كم���ا ج���اء ال���نص عل���ى التع���ویض وأحقی���ة إقام���ة ال���دعوى بھ���ا ف���ي نظ���ام التنفی���ذ      
ھ���ـ كم���ا ف���ي مادت���ھ   ١٤٣٣ / ٨ / ١٣ وت���اریخ ٥٣/ال���صادر بالمرس���وم الملك���ي رق���م م   

                                                           

المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، الجزء األول ، الضرر ، شركة التایمس : علي الذنون :  ینظر) (١
  ١٥٨ ، ص ١٩٩١للطبع والنشر المساھمة ، بغداد ، 

للبناني ، الدار الجامعیة رمضان محمد أبو السعود ، مبادئ االلتزام في القانون المصري وا:  ینظر) (٢
 ٢٣١ ، ص ١٩٨٤للطباعة والنشر ، بیروت ، 

م ١٩٨٥الطبعة الثانیة ، - بیروت- الدار الجامعیة، رمضان أبو السعود ، المدخل إلى القانون: ینظر) ٣(
 )٣٩٧: ص(

 .المادة الرابعة من نظام القضاء :  ینظر(٤)
    من نظام اإلجراءات الجزائیة٢١٥المادة :  ینظر(٥)
 .المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعیة:  ینظر(٦)



 - ٢٠١٩ -

ي إج����راءات للمت����ضرر م����ن المماطل����ة ف���� " الخام����سة والت����سعین إذ ن����صت عل����ى أن����ھ  
التنفی���ذ ، إقام���ة دع���وى ف���ي مواجھ���ة المت���سبب أم���ام قاض���ي التنفی���ذ ؛ لتعوی���ضھ عم���ا        

وج��اء ف��ي الالئح��ة التنفیذی��ة لنظ��ام التنفی��ذ لھ��ذه الم��ادة م��ا یل��ي          ، )١(" لحق��ھ م��ن ض��رر  
 :  

 ــــــ یتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفیذ التي تولت إجراءات التنفیذ ــــ ٩٥/١
  .ات المعتادة لرفع الدعوى ــــ وفق اإلجراء

  .  ـــــــ ال یجوز تعویض الدائن بزیادة الدین مقابل تأخیر الوفاء ٩٥/٢

                                                           

 / ١٣ وتاریخ ٥٣/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م المادة الخامسة والتسعین من نظام التنفیذ :  ینظر(١)
 .ھـ١٤٣٣ / ٨
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 املبحث الرابع

  آثار احلكم القضائي السلبي بالنسبة اللتماس إعادة النظر

الحك����م الق����ضائي ال����سلبي كغی����ره م����ن األحك����ام الت����ي تخ����ضع ل����سلطة القاض����ي، وم����ا  
إل��زام الم��دعي باالمتن��اع  ع��ن ش��يء مع��ین      ھ��ذا الحك��م م��ن    ف��ي إط��ار  یق��رره القاض��ي 

یعلم��ون أن   وھ��ذه الحقیق��ة ق��د یجھلھ��ا الكثی��ر، وال    ل��یس ھ��و نھای��ة المط��اف،   أو ترك��ھ
حت���ى ول���و كان���ت ، نق���ض الحك���م أس���ھل م���ن إص���داره ألن الح���ق یعل���و وال یعل���ى علی���ھ  

 و یك���ون ذل���ك م���ن خ���الل االعت���راض عل���ى الحك���م       مكت���سبة القطعی���ة، ھ���ذه األحك���ام  
ف���ي الواقع���ة،  حت���ى بع���د ص���دور حك���م نھ���ائي ال���سلبي والطع���ن فی���ھ بع���دٍد م���ن الوس���ائل
الطع���ن : " العادی���ة للطع���ن، وم���ن ھ���ذه الط���رق    وتع���رف ھ���ذه الوس���ائل ب���الطرق غی���ر    

، وذل�����ك وفق�����ًا لل�����ضوابط والح�����االت الت�����ي ح�����ددھا نظ�����ام   "بالتم�����اس إع�����ادة النظ�����ر 
بالتم���اس إع���ادة  المرافع���ات ال���شرعیة، و ھ���ذا م���ا یتطل���ب ض���رورة تحدی���د المق���صود        

النظ���ر، وح���االت الطع���ن عل���ى الحك���م ال���سلبي بالتم���اس إع���ادة النظ���ر، والحك���م ال���سلبي   
   :وذلك على النحو التاليالذي یقبل الطعن بالتماس إعادة النظر، 

  المقصود بالتماس إعادة النظر: أوًال:  
ل����م یت����ضمن نظ����ام المرافع����ات ال����شرعیة تعریف����اً  مح����ددا للمق����صود بالتم����اس إع����ادة     

ظ���ر مثل���ھ ف���ي ذل���ك مث���ل ب���اقي الت���شریعات القانونی���ة ف���ي غالبی���ة األقط���ار العربی���ة        الن
، وھ���ذا م���ا ی���ستدعي التع���رف علی���ھ م���ن خ���الل التعریف���ات الت���ي وض���عھا    )١(األخ���رى

الفق��ھ ف��ي ذل��ك وم��ن تل��ك التعریف��ات  م��ا ذھ��ب إلی��ھ ال��بعض ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ب��أن             
ن����ة بع����د اس����تحالف خ����صمھ، إتی����ان المحك����وم علی����ھ ببی:" التم����اس إع����ادة النظ����ر ھ����و 

   )٢("فتقوم البینة على استحقاق دعوى المدعي

  حاالت الطعن على الحكم السلبي بالتماس إعادة النظر :  ثانیًا

لقدد حدد النظام السعودي الحاالت التي یمكن فیھا الطعن على الحكم السلبي بالتماس 
ن المحكمة أو خطأ من إعادة النظر ، وھذه الحاالت ترجع في جملتھا إلى وقوع سھو م

  :)٣(المحكوم لھ، وھي كما یلي

                                                           

ر مقدمة راجع عبداهللا بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في األحكام القضائیة، رسالة ماجستی )(١
 .وما بعدھا٤ه، ص١٤٢٢إلى المعھد العالي للقضاء، 

عالء الدین أبي الحسن علي بن خلیل الطرابلسي، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من  )(٢
 .٣٥م، ص١٩٧٣/ ه١٣٩٣مطبعة الباب الحلبي وأوالده، القاھرة، الطبعة الثانیة،: األحكام،  الناشر

 الملكي بالمرسوم التنفیذیة، الصادر ، والئحتھام المرافعات الشرعیة، من نظ) ٢٠٠(المادة : ینظ )(٣
ھـ، عبد اإللھ سعید الشھراني ، المواعید  ١٤٣٥/ ١٩/٥  ، وتاریخ )٥٣٣٢/ت/١٣( رقم الكریم

واألحكام المتعلقة بھا في نظام المرافعات واإلجراءات أمام المحاكم اإلداریة، دراسة مقارنة بالفقھ 
 .٢٣١م، ص٢٠١٤/ ه١٤٣٥مكتبة القانون واإلقتصاد ، الریاض ، الطبعة األولى، : اشراإلسالمي، الن
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 االلتماس بسبب وقوع الغش من الخصم أو ثبوت تزویره لمستندات من شأنھا -١
  .التأثیر في الحكم

     وھو كفكرة من األفكار التي أختلف ال�شرَّاح ف�ي تحدی�د م�دلولھا؛ نظ�رًا ل�صعوبة ھ�ذا            
ك�ل ت�دلیس أو احتی�ال یلج�أ إلی�ھ الخ�صم        :" ھ، ولھذا فقد عرف البعض الغ�ش بأن�        )١(التحدید

قی�ام ال�شخص بمجموع�ة م�ن     :"، بینما عرف�ھ ال�بعض اآلخ�ر بأن�ھ         )٢("إلنجاح قضیة خاسرة  
یمك�ن الق�ول    ، )٣("الحیل التدلیسیة التي تؤثر على القاضي بحیث ی�صدر حك�م بن�اء علیھ�ا              
د عل�ى الخ�صم فی�ھ    بأن الحكم القضائي السلبي یقبل الطعن بالتماس إع�ادة النظ�ر إذا اعتم�           

على الغش وھو كل فعل ینطوي على استعمال طرق إحتیالیة من شأنھا التأثیر على رأي                
القاضي، فیؤدي إلى مباشرة األخیر للدعوى على غیر حقیقتھا، بما یؤثر في النھایة عل�ى       

  .الحكم الصادر منھ

ذل�ك التواط�ؤ   ، وم�ن  )٤(   والغش المجیز اللتماس إعادة النظر لھ صور متنوع�ة ومتع�ددة         
،  كذلك القیام )٦(، والكذب في أداء الیمین الحاسمة)٥(مع الوكیل بما یضر بمصلحة الموكل

والتزویر المجیز للطعن بالتماس إعادة النظر یقع . برشوة الشھود للتاثیر علیھم ونحو ذلك
، وھذا ی�شمل ال�صورة المادی�ة للتزوی�ر          )٧(بوسائل متعددة ومتنوعة من الصعوبة حصرھا     

لتي تتمثل فیما ینصب على المحرر ال�ذي ت�م تزوی�ره م�ن آث�ار مادی�ة ت�ؤدي إل�ى تغیی�ر                وا
حقیقتھ أو حتى العبث فیھ، ویمكن معرفتھ ب�العین المج�ردة أو ع�ن ط�رق االس�تعانة بأھ�ل              

،  أو التزوی�ر المعن�وي وال�ذي یعن�ي مخالف�ة م�ا دّوَن ف�ي المح�رر         )٨(الخبرة الفنیة في ذلك 

                                                           

سنیة أحمد یوسف، حجیة األمر المقضى بھ جزئیًا على المدني، منشورات مجمع األطرش للكتاب  )(١
 .٢٠٠، ، ص ٢٠١٣المختص،تونس، 

شئة اللتماس إعادة ، أحمد صدقي، الواقعة المن١٠٢ نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص)(٢
 . وما بعدھا٤٨م، ص٢٠٠٠دار النھضة العربیة، القاھرة، : النظر، الناشر

عبداللة بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في األحكام القضائیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى ) (٣
 .١٦٦، ص١٤٢٢المعھد العالي للقضاء، 

م ٢٠٠٠دار النھضة العربیة، القاھرة، : لنظر، الناشر، الواقعة المنشئة اللتماس إعادة ا أحمد صدقي)(٤
 . وما بعدھا٥٠، ص

: قانون المرافعات اللیبي، التنظیم القضائي والخصومة القضائیة، الناشر فضل آدم فضل المسیري، )(٥
 .٣٨٣م، ص٢٠١١المركز القومي لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى، 

ین الحاسمة في إحقاق الحق، دراسة مقارنة في اإلثبات مدى أھمیة الیم محمد مصطفى رسول، )(٦
 . ٢٣٩م، ص٢٠١٧/ ه١٤٣٨المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة األولى، : المدني، الناشر

:  أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة العربیة السعودیة،الناشر نبیل إسماعیل عمر،)(٧
 .١٦١، صمنشأة المعارف، اإلسكندریة 

 أمغار خدیجة، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة  )(٨
 . ٣٦م، ص٢٠١٤الماجستیر، جامعة الجزائر، 
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ومالبساتھ، دون وجود أثر ظاھري لھذا التغییر ف�ال یمك�ن إدراك�ھ        بتغییر معناه وجوھره أ   
  .)١(بالحواس

 االلتماس بسبب الحصول على أوراق ومستندات حاسمة في الدعوى كان الخصم -٢
  .یخفیھا بشرط أن یحصل علیھا الملتمس بعد صدور الحكم

 أو أوراق     من الواجب على كل خصم في الدعوى أن یتقدم بكل ما لدیھ من مستندات
تساھم في الوصل إلى الحقیقة، فمعاونة الخصم للعدالة وقول الصدق واإللتزام بحسن نیة 

، وقیام أحد أطراف الدعوى بإخفاء أحد األوارق أو )٢(ھي من المبادئ األساسیة للتقاضي
المستندات المؤثرة في الدعوى أو االمتناع عن تقدیمھا، وكذلك إذا تعذر على خصمھ 

األوراق اثناء النظر بسبب الطرف األول، فإذا تمكن الخصم من الحصول على تقدیم تلك 
تلك األوراق واستطاع أن یقدم أدلتھ للمحكمة، فھنا یحق لھ الطعن على الحكم السلبي 

فالطعن في ھذه الحالة الذي قد یصدر فیھا بتقدیم إلتماس بإعادة النظر فیھ، وعلى ھـــذا 
  :یتطلب توافر شرطــــین وھما 

  : أن تكون األوراق التي یخفیھا الخصم حاسمة في الدعوى–أ 

 و األوراق الحاسمة ھي التي من شأنھا أن تؤدي إلى تغییر وجھة نظر المحكمة في 
الدعوى، بحیث لو أنھا كانت موجودة قبل الحكم لما أصدرت المحكمة الحكم بھذا الشكل 

  .)٣( الذي صدر بھ

  :الحاسمة إلى المحكمة قبل الحكمتعذر تقدیم الملتمس لألوراق _ ب

كما یشترط للطعن بالتماس إعادة النظر في ھذه الحالة أن یكون مقدم طلب االلتماس قد 
تعذر علیھ تقدیم األوراق الحاسمة في الدعوى إلى المحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة 

آخر قد یتعلق بمقدم الحكم ، سواءًا أكان التعذر راجعًا إلى قیام الخصم بإخفائھا، أو لسبب 
  .)٤(االلتماس

                                                           

دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة : ، القسم الخاص في قانون العقوبات الناشر.عبد المھیمن بكر )(١
أسامة روبي عبد العزیز الروبي، الوجیز في القواعد اإلجرائیة لإلثبات ، ٤٧٧، ص١٩٧٧السابعة، 

 .١٨٦م، ص ٢٠٠٢دار النھضة العربیة، القاھرة، : المدني، الناشر
أحمد صدقي، الواقعة المنشئة ، ٧٨٨رزق اهللا إنطاكي، أصول المحاكمات، مرجع سابق، ص )(٢

 .وما بعدھا٨٧، مرجع سابق، صاللتماس إعادة النظر
، ٨٢٢أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص )(٣

 .١٢٢عبداللة بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في األحكام القضائیة، مرجع سابق، ص
  حسام الدین سلیمان توفیق، الوسیط في شرح نظام المرافعات الشرعیة الجدید، الصادر بالمرسوم )(٤

: مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة : ه، الناشر١٤٣٥/ ٢٢/١، وتاریخ ) ١/م(لملكي رقما
 .٢٧٩ص، ٢م، ج٢٠١٥/ ه١٤٣٦األولى، 
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  . االلتماس بسبب ظھور وقائع من شأنھا أن تؤثر على الحكم السلبي-٣

نظمت ھذه الحالة قواعد المرافعات واإلجراءات أمام دیوان المظالم حیث جاء النص فیھا 
إذا ظھرت بعد الفصل النھائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت :" على أنھ 

حاكمة وكان من شأنھا تبرئة المحكوم علیھ فلھ أو لممثل االدعاء أن یطلب من رئیس الم
الدیوان أو من ینیبھ إعادة النظر في األحكام النھائیة ویقدم الطلب خالل ثالثین یوما من 
تاریخ العلم بذلك مشتمال على الحكم و أسباب إعادة النظر، ویحیل رئیس الدیوان أو من 

  .)١("إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فیھ بحضور أطراف القضیةینیبھ ھذا الطلب 

    والواضح من النص السابق أنھ اشترط شرطین إلمكان الطعن بالتماس إعادة النظر 
  :في الحكم السلبي في ھذه الحالة وھما 

  .تقدیم االلتماس بناءًا على ظھور وقائع لم تكون معلومة قبل الحكم السلبي النھائي_ أ

أن یكون من شأن ھذه الوقائع التأثیر اإلیجابي في الحكم  السلبي ،كأن تؤدي الوقائع _ ب
  .إلى تبرئة المحكوم علیھ

  : االلتماس بسبب عدم صحة التمثیل في الدعوى-٤

    والتمثیل في الدعوى یأخذ صور عدة منھا التمثیل القانوني وذلك متى كان القانون 
توافر في الشخص أھلیة االختصام دون أھلیة التقاضي كما یتطلبھ، ویتحقق ذلك عندما ی

ھو الحال بالنسبة للصبي ناقص األھلیة غیر المأذون لھ والشخص االعتباري أو 
المعنوي، فیمثلھم قانونًا الولي األب بالنسبة للقاصر، والممثل القانوني بالنسبة للشخص 

لوصي والقیم والمصفي في األعتباري، والتمثیل القضائي كما ھو الحال بالنسبة ل
التركات، والتمثیل اإلتفاقي وفي ھذه الحالة یتمتع الخصم باألھلیة الكاملة، ویكون قادرًا 
على مباشرة إجراءات الخصومة، إال أنھ یختار من یباشرھا نیابة عنھ، وذلك من 
المحامي حین ینیبھ الموكل عنھ أمام القضاء، وتخلف التمثیل الصحیح في الحالتین 

یجیز الطعن بالتماس إعادة النظر ، وذلك بخالف التمثیل ) القانوني والقضائي( ألولیین ا
اإلتفاقي، كما في قیام المحامي في الدفاع عن الشخص، فالخصومة توجھ للخصم ال 

  .) ٢(للمحامي

                                                           

قواعد المرافعات واإلجراءات أمام دیوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ) ٤٢(المادة  )(١
 .ه١٤٠٩، ٤/١٢ بتاریخ ٣٢٦٦یدة أم القرى العدد ه، والمنشور بجر١٤٠٩/ ١٦/١١وتاریخ ) ١٩٠(رقم
وما ٨نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص  )(٢

 .١٠٠، مرجع سابق، صبعدھا، أحمد صدقي، الواقعة المنشئة اللتماس إعادة النظر
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    إال أن الطعن بإلتماس إعادة النظر في الحكم القضائي السلبي نتیجة تخلف التمثیل 
  :)١(أو القضائي الصحیح یتطلب توافر عدٍد من الشروط وھيالقانوني 

وجود تمثیل غیر صحیح في الدعوى ، كما ھو الحال في تعمد الشخص عدم اختصام _ أ
  .الممثل القانوني للخصم، وذلك للخروج بحكم سلبي ضد القاصر

ماس أن یكون مقدم االلتماس غیر ممثل تمثیًال صحیحًا في الدعوى، فال یقبل االلت_ ب
  .من الشخص الممثل تمثیًال صحیحًا، أو الذي صدر الحكم السلبي لصالحھ

أال تكون الصفة قد زالت عن الممثل القانوني للشخص بعد قفل باب المرافعة، _ ج
  .)٢(فالبدیھي أن تتوافر المصلحة في مقدم الدفع 

  .یابيلحكم الغ االلتماس بسبب تناقض منطوق الحكم السلبي مع بعضھ بعضًا أو ا-٥

أجاز نظام المرافعات الشرعیة السعودي الطعن بالنقض على الحكم بالتماس إعادة النظر 
إذا وقع تناقض في منطوق الحكم الواحد ، بحیث ال یمكن التوفیق بین أجزائھ، كما ھو 
الحال في الحكم ببطالن شھادة الشھود ثم القضاء في نفس الوقت اعتمادًا على تلك 

 بعدم سماع دعوى الملكیة وفي نفس الوقت القضاء بالتعویض عن الشھادة، أو القضاء
وھذا یشترط أن یكون التناقض قد وقع في منطوق حكم واحد ، )٣(االعتداء على الملكیة

ولیس التناقض بین حكمین، وأن یكون التناقض قد وصل إلى درجة یستحیل معھا تنفیذ 
كما أجاز نظام المرافعات ، )٤(ھالحكم، وأن یتعلق التناقض بمنطوق الحكم دون أسباب

الشرعیة الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الغیابي، وإذا كان الفقھ قد استقر على أن 
الحكم الغیابي ال یمكن الطعن علیھ بالطرق غیر العادیة إال بعد استنفاذ الطرق العادیة، 

إعادة النظر في حالة فإنھ ھذا ما قرره النظام السعودي ، حیث أنھ علق الطعن بالتماس 
  .)٥(الحكم الغیابي على قیام محكمة التمییز بالتصدیق علیھ

                                                           

 نظام المرافعات الشرعیة السعودي ناصر عبد العزیز الماضي، التماس إعادة النظر في: ینظر )(١
 .١٥٧ه، ص١٤٢٦_١٤٢٥دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، 

 الملكي بالمرسوم الصادرمن الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة، ) ٢٠٠/٣(المادة: ینظر  )(٢
 .ه ١٤٣٥/ ١٩/٥  ، وتاریخ )٥٣٣٢/ت/١٣( رقم الكریم

 .  ١٢٤مرجع سابق، صأحمد صدقي، ال، ٥١٨صأحمد السید صاوي، المرجع السابق، ) (٣
، عبداللة بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في ٥١٨أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص )(٤

  ١٣١األحكام القضائیة، مرجع سابق، ص
ناصر عبد العزیز الماضي، التماس إعادة النظر في نظام المرافعات الشرعیة السعودي، مرجع  )(٥

 . ١٦٦سابق،ص



 - ٢٠٢٥ -

 املبحث اخلامس

  كم القضائي السلبي بالنسبة للنقصحلاآثار 

      الحكم القضائي في حقیقتھ ھو عمل من أعمال اإلنسان یرد علیھ�ا احتم�ال الخط�أ أو          
ھ القاض�ي ف�ي إط�ار الحك�م الق�ضائي      السھو أو الجھل أحیانًا، وی�دخل ف�ي ذل�ك م�ا یحك�م ب�          

   .السلبي بما یتضّمنھ من نفي شيء عن شيء، أو المنع من فعل شيء، أو تركھ ونحو ذلك

تتط�ابق م�ع ال�شرع وال النظ�ام، مم�ا ق�د                 وھذا الحكم قد یصدر وفیھ نوع م�ن الج�ور ال          
ن الخصم یتنج  عنھ أضرار بالغة بأحد الخصوم، والعدالة تقتضي أن یرفع ھذا الضرر ع

م��ن ناحی��ة، وأن تك��ون ھن��اك ض��مانة ل��صحة األحك��ام وس��المتھا م��ن األخط��اء م��ن ناحی��ة  
أخرى، ولعل ھذا ما حذى بالمنظم أن وضع طرقًا للطعن على تل�ك األحك�ام حت�ى ی�تمكن                   

  .)١(الخصوم من إصالحھا أو إلغائھا

 ھ��و        ویك��ون ذل��ك ب��نقض الحك��م ال��سلبي م��ن خ��الل الطع��ن علی��ھ، ف��الطعن ب��النقض 
، وتتولى القیام بذلك المحكمة العلیا في     )٢(وسیلة إلصالح الحكم ورده إلى جادة الصواب      

ومثل ھذه المھام الموكلة للمحكمة العلیا تجعل من الطع�ن ب�النقض طعن�ًا غی�ر          ، أي دولة 
سبق ینبغي تعریف الطعن بالنقض، ثم بیان حاالت الطعن على الحك�م         وألجل ما ، عادي  

  : النقض ، وذلك وفقًا للتفصیل التاليالقضائي السلبي ب

  تعریف الطعن بالنقض : أوًال: 

نق��ض البن��اء أي ھدم��ھ،   : ی��أتي بال��ضَّمِّ َوبالَك��ْسِر، ومعن��اه الھ��دم، یق��ال    : ال��نقض لغ��ة  -
نَقض حكًما، أي أص�در حكًم�ا   :  یقالواإلبطالفالمنقوض ھو المھدوم ، أو ھو اإللغاء    

النھ، أو ھ�و ِإْف�ساُد َم�ا َأْبَرْم�َت ِم�ْن َعْق�ٍد َأو ِبن�اء،            قضائیا بإلغاء حكم سابق وإعالن ُبط     
 . فالنْقُض ِضدُّ اِإلْبرام، یقال نَقَضھ َیْنُقُضھ َنْقضًا واْنَتَقَض وَتناَقَض

طری�ق طع�ن غی�ر ع�ادي     : بأن�ھ عرفت بع�دة تعریف�ات منھ�ا      :الطعن بالنقض اصطالحاً   -
 أو ألس�باب أخ�رى ال    ،)٣(انونیقصد منھ نقض الحكم المطعون فیھ لمخالفتھ أحكام الق�         

طریق غیر عادي یطع�ن ب�ھ     : وُعرف أیضًا بأنھ    ، )٤(تخرج عن معنى مخالفة القانون    
                                                           

محمد محمود إبراھیم، نظام الطعن بالتمییز في المملكة العربیة السعودیة دراسة تحلیلیة، : ینظر  )(١
، ١٩٩٨معھد اإلدارة العامة، مركز البحوث والدراسات اإلداریة، المملكة العربیة السعودیة، : الناشر

 .١٩ص
اء اإلسالمي وأثرلھا في القوانین عبد الغفور محمد إسماعیل البیاتي، األصول والثوابت في القض )(٢

 .  ١٣٠، ص٢٠١٣دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة األولى، : الوضعیة، الناشر
، بلد النشر، اسم المؤلف. اصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة. رزق اهللا االنطاكي) (٣

  .٧٦٥ ص ،١٩٦٥، سنة النشر. مطبعھ المفید الجدیدة، دار النشر. دمشق
دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، :  أحمد صدقي، قواعد المرافعات في دولة اإلمارات، الناشر) ٤(

 .٤٨٢، ص٢٠٠٤
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في األحكام النھائیة یمنحھا المشرع للمت�ضرر أن ی�سلكھا أم�ام محكم�ة ال�نقض بق�صد          
نقض الحكم المطعون فیھ لوجود س�بب م�ن األس�باب الت�ي ت�ستوجب ال�نقض كمخالف�ة             

  .)١(  مثالأحكام القانون

      ویمكن تعریف الطعن بالنقض وفقًا للنظام السعودي بأنھ أحد طرق االعتراض غیر 
على األحكام النھائیة الصادرة من ) المحكمة العلیا(العادیة على األحكام یطعن بھ أمام 

محاكم االستئناف، بسبب مخالفة الحكم المطعون فیھ لقواعد الشریعة االسالمیة أو 
  .مستمدة منھا أو صدوره من محكمة غیر مختصةاألنظمة ال

  حاالت تطبیق الطعن بالنقض على الحكم القضائي السلبي: ثانیًا:  

حاالت نقض الحكم ھي أربع حاالت نص علیھا نظام المرافعات الشرعیة حیث ج�اء              
 للمحكوم علیھ االعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العلیا على األحكام والقرارات:"فیھ 

  : محل االعتراض على الحكم ما یليالتي تصدرھا أو تؤیدھا محاكم االستئناف، متى كان

، وما یصدره ولى األمر من اإلسالمیةمخالفة الحكم ألحكام الشریعة : األولىالحالة 
  .أنظمة ال تتعارض معھا

  إن مخالفة الحكم القضائي ألحكام الشریعة توجب نقضھ وذلك بإتفاق فقھاء الشریعة 
، وتبعھم في ذلك المنظم السعودي فاعتبر مخالفة الحكم لدلیل قطعي من )٢(إلسالمیةا

 یستوي في ذلك مخالفة أحكامھا الكلیة أو الكتاب أو السنة أو اإلجماع موجبًا لنقضھ
الجزئیة المتفق علیھا والجاري العمل بھا في األحكام والمبادئ القضائیة كما یستوي في 

، كما أجاز المنظم نقض الحكم إذا خالف األنظمة )٣(تھدًا أم مقلدًاذلك أن یكون الحاكم مج
الصادرة من ولي األمر التي ال تخالف الشریعة اإلسالمیة، فكل حكم صادر بالمخالفة 

، وتقیید المحكمة واإللغاءألي نص نظامي في نظام ساري المفعول یكون واجب النقض 
دم مخالفتھ للشریعة اإلسالمیة لیس معناه في تطبیق ما یصدر من ولي األمر من أنظمة بع

إعطاء السلطة القضائیة سلطة الرقابة على األنظمة من الناحیة الشرعیة، وإنما ھدفھ 
التأكید على أن األنظمة الصادرة من ولي األمر لن تكون متعارضة مع أحكام الشریعة 

  .)٤(اإلسالمیة

                                                           

الدار الجامعیة، بیروت، الطبعة األولى، : أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنیة، الناشر  )١(
 .٧٣٦م، ص١٩٨٣

/ ٦(، األم للشافعي )٥٣٥٧/ ١١(التبصرة للخمي ، )٢٥/ ٨(شرح مختصر الطحاوي للجصاص  )(٢
 ).٤٨٦: ص(، اإلرشاد إلى سبیل الرشاد )٢٢٠

دار اشبیلیا : عبدالكریم بن محمد الالحم ، نقض األحكام القضائیة في الفقھ اإلسالمي، الناشر: ینظر )(٣
 .١١م، ص١٩٩٨ه، ١٤١٩، الریاض، الطبعة األولى، 

ي كومان، التعلیق على نصوص نظام المرافعات الشرعیة في طلعت محمد دویدار ومحمد بن عل )(٤
 .٣م، ص٢٠٠١ه، ١٤٢٢منشأة المعارف، باإلسكندریة، : المملكة العربیة السعودیة، الناشر
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كیًال سلیمًا طبقًا لما نص علیھ  صدور الحكم من محكمة غیر مشكلة تش:الحالة الثانیة
  .نظامًا

یكون في كل منطقة محكمة استئناف او :" نص في نظام القضاء الجدید على أنھ      
اكثر وتباشر اعمالھا من خالل دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منھا من ثالثة قضاة، 

صاص في النفس او باستثناء الدائرة الجزائیة التي تنظر قضایا القتل والقطع والرجم والق
فیما دونھا فتؤلف من خمسة قضاة، وال تقل درجة القاضي في محكمة االستئناف عن 

  .)١(... "درجة قاضي استئناف 

  : صدور الحكم بالمخالفة لالختصاص القضائي :الحالة الثالثة

  اإلختصاص القضائي یقوم على أساس توزیع القضایا والمنازعات والدعاوى على 
، وقد حدد )٢( للتقسیم الذي حدده نظام القضاء لتلك المحاكم من حیث التنظیم المحاكم وفقًا

نظام المرافعات الشرعیة ونظام اإلجراءات الجزائیة اختصاص كل محكمة، وعلیھ فإن 
صدور أي حكم مثًال من المحكمة العامة وھو یدخل في اختصاص التجاریة او العمالیة، 

ضة للنقض من قبل المحكمة العلیا بعد تأیید االستئناف والجزائیة او العكس فإنھ یكون عر
لذلك الحكم، ومستند ذلك أن المادتین الخامسة عشر والسادسة عشر من نظام القضاء 
الجدید قد تم تقسیم  دوائر االستئناف في محكمة االستئناف من خاللھا إلى دوائر حقوقیة، 

ة، ودوائر تجاریة، وبالمثل إذا ودوائر جزائیة، ودوائر أحوال شخصیة، ودوائر عمالی
صدر حكم من دائرة حقوقیة لقضیة تجاریة أو أحوال شخصیة أو جزائیة أو العكس فإنھ 

  .)٣(یكون عرضة للنقض لمخالفة االختصاص بصدوره من دائرة غیر مختصة بذلك

  . الخطأ في تكیف الواقعة أو وصفھا وصفًا غیر سلیم:الحالة الرابعة

 القانونیة فھم كل من الواقعة والقانون وتحدید عناصرھما وتطبیق یقصد بتكییف الواقعة
أحدھما على اآلخر حتى یتسنى الوصول للوصف القانوني الصحیح للواقعة الذي یعد 

الحكم وتقدیرھا واستنباط  وتكییف الواقعة القانونیة، )٤(غایة المتقاضي ووظیفة القاضي
منھا یعد من مھام القاضي المعروض علیھ النزاع شأنھ في ذلك شأن المجتھد في أبواب 

                                                           

 ٩ /١٩وتاریخ ) ٧٨/م(من نظام القضاء الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٥(المادة  )(١
 ) ھـ١٤٢٨/

دارالفكر دمشق، الطبعة : م القضائي في الفقھ اإلسالمي، الناشرمحمد الزحیلي، التنظی:ینظر )(٢
 .  ١٣٧م، ص٢٠٠٢/ه١٤٢٣الثانیة،

، أحمد ١٥٩عبد المنعم عبد العظیم جیره، نظام القضاء في المملكة العربیة السعودیة، ص: ینظر  )(٣
 .٦٢٢أصول المحاكمات المدنیة، مرجع سابق، صأبو الوفا، 

ي ، التكییف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة، ھدى سالم محمد األطرقج) (٤
 . ١م، ص٢٠٠٠رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
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 اال أن ذلك األصل لیس على اطالقھ بل یخضع لالستئناف والنقض ،)١(الفقھ اإلسالمي
وبعد ذلك للتدقیق على حسن االستنباط والتكیف والوصف للواقعة والتكییف النظامي 

 تتعارض مع المستندات والبینات الشرعیة الموجودة في ملف والشرعي السلیم بحیث ال
الدعوى حتى یمكن معرفة الحكم الشرعي والنظامي الذى ینطبق على تلك الواقعة، فإذا 
تصدر أحد القضاة لتكییف واقعة معینة ووصفھا بوصٍف ُیوصل إلى حكٍم بصحٍة أو 

عتراض بالنقض على ھذا إبطال، عند ذلك ینعقد اختصاص المحكمة العلیا في نظر اال
  .الحكم والتكییف من جانب القاضي

                                                           

 دراسة مقارنة بالفقھ - نطاقھ-  حاالتھ-عبده قاسم مھدي الداقدوقي، االجتھاد القضائي، مفھومھ )(١
المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاھرة،  الطبعة : راإلسالمي معززة بالتطبیقات القضائیة، الناش

 ٤٣٢، ص٢٠١٥األولى ، 
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  املبحث السادس

  آثار احلكم القضائي السلبي بالنسبة لإلدخال والتداخل

 ھو ھو تكلیف شخص من الغیر خ�ارج ع�ن الخ�صومة بال�دخول فیھ�ا ،              المراد باإلدخال   
لب أحد الخ�صوم ،  ومن ثم فیصبح خصمًا فیھا ، أو ممثًال على األقل ، وذلك بناًء على ط     

 ھو والمراد بالتداخل، أو بناًء على أمر یصدر من تلقاء نفس المحكمة دون طلب الخصم 
م��ن دخ��ل دع��وى م��ن تلق��اء نف��سھ لل��دفاع ع��ن م��صلحة ل��ھ فیھ��ا دون أن یك��ون طرف��ًا م��ن    

  .) ١(أطرافھا 

 آثار الحكم القضائي السلبي بالنسبة لإلدخال والتداخل. 

بیًا تجاه اإلدخال والتدخل بحسب الحــ�ـال ، وق�د ج�اءت الم�ادَّة     قد یكون الحكم القضائي سل  
 من ھذا الفصل مبیِّنة أحكام التدخل واالدخال من حی�ث العم�وم فن�صت          التاِسَعة َوالسَّْبُعْون 

للخصم أن یطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى م�ن ك�ان ی�صح اخت�صامھ         " على أنھ   
اءات المعت�ادة ف�ي التكلی�ف بالح�ضور، وتحك�م           فیھا عند رفعھا وتتبع في اخت�صامھ اإلج�ر        

المحكمة في موضوع طلب اإلدخال والدعوى األصلیة بحكم واح�د كلم�ا أمك�ن ذل�ك، وإال           
  .)٢("  فصلت في موضوع طلب اإلدخال بعد الحكم في الدعوى األصلیة

  :وجاء في اللوائح التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة لھذه المادة ما یلي 

م طلب اإلدخال بمذكرة تقید لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو  یقد-٧٩/١
  .مشافھة

من یصح كونھ مدعًیا أو مدعى :  من یصح اختصامھ في القضیة عند رفعھا ھو-٧٩/٢
  .علیھ ابتداء، ویشترط أن یكون ھناك ارتباط بین طلبھ والدعوى األصلیة

ب اإلدخال بعد الحكم في الدعوى  إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طل-٧٩/٣
  .األصلیة فیكون الحكم فیھ من قبلھا، وفق إجراءات رفع الدعوى

  . ال یقبل إدخال من یتعارض إدخالھ مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي-٧٩/٤

                                                           

. ١٩١م ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص٢٠١٣محمد أنس جعفر، الرقابة القضائیة ، :  ینظر) (١
ویاسر علي إبراھیم نصار ، التدخل واإلدخال ــــ دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة 

  .١٤م ، ص ١٤/٢٠١٣قوق ـــ جامعة األزھر ــ غزة ـــ فلسطین ، الح
 .من نظام المرافعات الشرعیة المادَّة التاِسَعة َوالسَّْبُعْون:  ینظر(٢)



 - ٢٠٣٠ -

من تلقاء -للمحكمة " فیما جاءت المادَّة الثَمانْون مبیِّنة ألحكام اإلدخال إذ بینت على أنھ 
 أن تأمر بإدخال من كان في إدخالھ مصلحة - أو بناء على طلب أحد الخصومنفسھا

للعدالة أو إظھار للحقیقة، وتعین المحكمة موعًدا ال یتجاوز خمسة عشر یوًما لحضور 
من تأمر بإدخالھ ومن یطلب من الخصوم إدخالھ، وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع 

  .)١(" الدعوى

یجوز لكل ذي " َیة َوالثمانْون أحكام التدخل إذ نصت على أنھ     أوضحت المادَّة الحاِد
مصلحة أن یتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسھ بطلب 
مرتبط بالدعوى، ویكون التدخل بصحیفة تبلغ للخصوم قبل یوم الجلسة وفًقا لإلجراءات 

جلسة في حضورھم، ویثبت في المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب یقدم شفھیا في ال
  . )٢(" محضرھا، وال یقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة 

                                                           

 .من نظام المرافعات الشرعیة المادَّة الثَمانْون:  ینظر(١)
 .من نظام المرافعات الشرعیة المادَّة الحاِدَیة َوالثمانْون:  ینظر(٢)
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  املبحث السابع

  آثار احلكم القضائي السلبي بالنسبة للتنفيذ القضائي

     إن تنفیذ الحكم القضائي یواجھھ صعوبات ومشاكل وھذا ما یؤكد على أھمیة قضاء 
، فالتنفیذ ال یعتبر مستقًال عن القضاء وإنما ھو )١(يالتنفیذ وخطره في مجال العمل القضائ

جزء أصیل منھ، مرحلة من مراحلھ، والھدف منھ وضع الوصول إلى إلزام للمحكوم 
لذا كان من ،)٢( الواجبة في حقھ بناء على ما یعرف بالسندات التنفیذیةالتزاماتھعلیھ بتنفیذ 

، وجزاء االمتناع عن تنفیذ الحكم الضروري بیان المقصود بالتنفیذ القضائي ، وأركانھ
  : وقف تنفیذ الحكم ، وذلك على النحو التاليالقضائي السلبي، وحاالت

عملیة تنفیذ الحكم القضائي السلبي تتطلب توافر األركان الرئیسیة :أركان التنفیذ : أوًال
  :للتنفیذ وھي كالتالي 

اغب في استفادة حقھ یعرف طالب التنفیذ في الفقھ بأنھ كل شخص ر:طالب التنفیذ  .١
، وھذا یشمل الدائن أو المحكوم لھ في الدعوى أو الورثة أو )٣(الثابت بموجب سند

  )٤(الدائنین أو الوكیل أو الممثل القانوني
ویق��صد ب��ھ   ،)٥(المنف��ذ ض��ده ھ��و الط��رف ال��سلبي ف��ي عملی��ة التنفی��ذ       :المنف��ذ ض��ده   .٢

عل���ى الوف���اء  ال���شخص ال���ذي تتخ���ذ ض���ده إج���راءات التنفی���ذ حت���ى یمك���ن إجب���اره        
وھ���ذا ال���سند ھ���و المب���رر التخ���اذ كاف���ة إج���راءات التنفی���ذ ف���ي مواجھ���ة      ،)٦(بال���دین

الم���دین ، ویطل���ق عل���ى المنف���ذ ض���ده م���سمیات منھ���ا  )٧(المنف���ذ ض���ده وض���د أموال���ھ
وذل���ك إذا تعل���ق التنفی����ذ ب���دین وھ����ذا ی���شمل الكفی����ل والكفی���ل العین����ي وك���ل م����دین       

  .)٨(شخصي للحاجز
نظم ال���سعودي الجھ���ة الت���ي یوك���ل لھ���ا أم���ر التنفی���ذ    لق���د ح���دد الم��� :الجھ���ة المنف���ذة  .٣

ع���دا األحك��ام والق��رارات ال��صادرة ف��ي الق���ضایا      :"حی��ث ج��اء ال��نص فی��ھ عل��ى أن     
اإلداری���ة والجنائی���ة، یخ���تص قاض���ي التنفی���ذ ب���سلطة التنفی���ذ الجب���ري واإلش���راف         

                                                           

 .٢٧١م، ص١٩٩٧جامعة دمشق، : محمد الزحیلي ، أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة، الناشر )(١
، )٥٣/ م(خالد حسن أحمد، الوسیط في شرح نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ینظر  )(٢

 القاھرة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،: ه والئحتھ التنفیذیة، الناشر١٤٣٤/ ٣١/٨وتاریخ 
 .٩م، ص٢٠١٥/ ه١٤٣٦الطبعة األولى، 

منشورات البغدادي، : عبد الرحمن، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة، الناشر برباة )(٣
  .٢٠، ص٢٠٠٩الجزائر، لسنة 

مجموعة األطرش للكتاب : طرق التنفیذ واستخالص الدیون العامة والخاصة، الناشر على كحلون، )(٤
 .٥٠، ص٢٠١٣ تونس، المختص،

 .٢١٨، ص٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،: أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، الناشر)  (٥
المركز القومي لإلصدارات القانونیة، مصر، : أحمد ملیجي، قانون المرافعات، الناشر: ینظر ) (٦

 .٨٨٧، ص٥م، ج٢٠١٠الثامنة، : الطبعة 
 .٢١٨، ص٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،: الجبري، الناشرأحمد خلیل، ، التنفیذ : ینظر ) (٧
دار ھومة، الجزائر، الطبعة : مروك نصرالدین، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، الناشر : ینظر) (٨

 .٢٩ص: ، ینظر٢٠٠٨الثانیة، 
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علی���ھ، ویعاون���ھ ف���ي ذل���ك م���ن یكف���ي م���ن م���أموري التنفی���ذ، وتتب���ع أمام���ھ األحك���ام    
ي نظ���ام المرافع���ات ال���شرعیة م���ا ل���م ی���نص ھ���ذا النظ���ام عل���ى خ���الف        ال���واردة ف��� 

 .)١("ذلك
یتطل����ب التنفی����ذ وج����ود س���ند تنفی����ذي لح����ق مح����دد المق����دار ح����ال  :م���ستند التنفی����ذ   .٤

 ویع���رف ال���سند  ،)٣( ب���ل إن التنفی���ذ الجب���ري ال یج���وز بدون���ھ    ،)٢(األداء بی���د المنف���ذ 
ؤك��دًا وم��ن حی��ث   التنفی��ذي بأن��ھ عم��ل ق��انوني یت��ضمن م��ن حی��ث الم��ضمون حق��ًا م       

، وتختل���ف ال���شروط )٤(ال���شكل ھ���و س���ند الب���د م���ن ت���وافر ش���روط ش���كلیة معین���ة فی���ھ
، وال��سندات التنفیذی��ة ف��ي النظ��ام ال��سعودي     )٥(ال��شكلیة بح��سب ن��وع ال��سند التنفی��ذي    

  :و تتمثل ھذه السندات في اآلتي، متعددة 

 .األحكام والقرارات، واألوامر الصادرة من المحاكم -

 .المذیلة بأمر التنفیذ وفقا لنظام التحكیمأحكام المحكمین   -

 محاضر الصلح التي تصدرھا الجھات المخولة بذلك أو التي تصدق علیھا  -
 .المحاكم

 . األوراق التجاریة -

 .العقود والمحررات الموثقة -

 األحكام، واألوامر القضائیة، وأحكام المحكمین، والمحررات الموثقة الصادرة  -
 .في بلد أجنبي

 .ادیة التي یقر باستحقاق محتواھا كلیا، أو جزئیااألوراق الع -

  .)٦(العقود واألوراق األخرى التي لھا قوة سند التنفیذ بموجب نظام  -
  

یق����صد بمح����ل التنفی����ذ الق����ضائي ال����شيء أو الم����ال ال����ذي یج����ري   : مح����ل التنفی����ذ  .٥
، )٨(، وھ���ذا الم���ال ق���د یك���ون مح���ل الح���ق األص���لي وق���د یتج���اوزه       )٧(التنفی���ذ علی���ھ 
یتن��اول إمكانی��ة إعم��ال التنفی��ذ وإل��زام المحك��وم علی��ھ ب��ھ، ف��ال یمك��ن          وھ��ذا المح��ل  

                                                           

 .ه١٣/٨/١٤٣٣، تاریخ )٥٣/م(من نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(المادة ) (١
 .من نظام التنفیذ، المرجع السابق) ٩(المادة ) (٢
التنفیذ الذي تجریھ السلطة تحت إشراف القضاء ورقابتھ بناء على طلب دائن " التنفیذ الجبري ھو ) (٣

أحمد : انظر" بیده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استیفائھ حقھ الثابت في السند من المدین قھرًا عنھ
 .١٢م، ص١٩٧٦منشأة المعارف، اإلسكندریة، الطبعة السادسة، : التنفیذ، الناشرأبو الوفاء، إجراءات 

دار : طلعت دویدار، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الناشر) (٤
 .٢٦- ٢٥، ص٢٠١٢الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

دي في التنفیذ في نظام التنفیذ السعودي دراسة ، السند العا فیصل بن محمد بن سفر المطیري)(٥
مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، : مقارنة، رسالة ماجستیر في السیاسة الشرعیة، الناشر

 .٤٥م، ص٢٠١٥ -ه١٤٣٦: الطبعة األولى
 .من نظام التنفیذ، المرجع السابق) ٩(المادة  )(٦
دیوان المطبوعات : إلجراءات المدنیة الجزائري، الناشرمحمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون ا) (٧

 . ٢٨م، ص٢٠٠٦الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، 
 .١٣١أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص )(٨
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أن یتن��اول ذل��ك إل��زام مع��سر ب��سداد مبل��غ م��ا أو إل��زام ع��اجز ع��ن إتم��ام عم��ل م��ا            
 .)١(تضمنھ إعالم الحكم

  :جزاء االمتناع عن تنفیذ الحكم القضائي السلبي: ثانیًا
ات على الطرف الذي یمتنع عن    ھذا وقد أعطى المنظم للقاضي سلطة في إیقاع العقوب

  :تنفیذ األحكام القضائیة ، وحدد عددًا من ھذه العقوبات والتي تتمثل فیما یلي 

لقد وردت تلك العقوبة في نظام التنفیذ حیث جاء :حبس الممتنع عن التنفیذ  -
 حكمًا – بناًء على أحكام ھذا النظام –یصدر قاضي التنفیذ :"النص فیھ على أنھ 

 إذا ثبت لھ امتناعھ عن التنفیذ، ویستمر الحبس حتى یتم التنفیذ بحبس المدین
")٢(. 

اتخاذ إحدى اإلجراءات التالیة أو : منعھ من السفر والحرمان من بعض الحقوق  -
منع ،منع الجھات الحكومیة من التعامل معھ ، كلھا في حقھ كالمنع من السفر 
 .)٣(المنشأت المالیة من التعامل معھ

التي ال یمكن وتتضمن مجموعة من األموال :ت وقف تنفیذ الحكم حاال: رابعًا 
  : )٤(الحجز أو التنفیذ علیھا وھي

 .األموال المملوكة للدولة -

الدار التي یسكنھا المدین ومن یعولھم شرعا، ویقدر قاضي التنفیذ مقدار كفایتھ،  -
 .ما لم یكن السكن مرھونا للدائن

قدر قاضي التنفیذ مقدار كفایتھ، ما لم وسیلة نقل المدین ومن یعولھم شرعا، وی -
 .تكن الوسیلة مرھونة للدائن

  : األجور والرواتب إال فیما یأتي  -
 .مقدار النصف من إجمالي األجر، أو الراتب لدین النفقة  .١
وعند التزاحم، یخصص . مقدار الثلث من إجمالي األجر، أو الراتب للدیون األخرى .٢

النفقة، وثلث النصف اآلخر للدیون األخرى، نصف إجمالي األجر، أو الراتب لدین 
وفي حال تعدد ھذه الدیون یوزع ثلث النصف بین الدائنین بحسب الوجھ الشرعي 

 .والنظامي
 . ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ، أو حرفتھ بنفسھ .٣
 . مستلزمات المدین الشخصیة، ویقدر قاضي التنفیذ كفایتھ .٤

                                                           

، رجب )٤٧( عبد العزیز بن عبد الرحمن الشبرمي، قضاء التنفیذ، بحث منشور بمجلة العدل العدد )(١
 .١٥٢، صه١٤٣١

 .ه١٣/٨/١٤٣٣، تاریخ )٥٣/م(من نظام التنفیذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٨٣(المادة  )(٢
 .من الالئحة التنفیذیة لنظام التنفیذ، المرجع السابق) ٧٠/١( المادة )(٣
 . من نظام التنفیذ، المرجع السابق) ٢١(المادة : ینظر )(٤



 - ٢٠٣٤ -

  املبحث الثامن

  سلبي بالنسبة للتفتيش القضائيآثار احلكم القضائي ال

   والتفتیش الق�ضائي إنم�ا س�مي ق�ضائیًا كون�ھ ی�تم تح�ت مظل�ة الجھ�ة الق�ضائیة الم�شرفة             
الم�شرف عل�ى أعم�ال الق�ضاة        ) المجل�س األعل�ى للق�ضاء       ( على أعمال القضاة والمحاكم     

لمح�اكم  والمحاكم ، ویستھدف األعمال التي یضطلع بھا القضاة أنفسھم وتلك التي تؤدیھا ا         
فیم��ا یتعل��ق بتی��سیر اللج��وء إلیھ��ا م��ن قب��ل المتقاض��ین ، وإدارتھ��ا لل��دعاوى ، ف��التفتیش         
القضائي یعد جزءًا من أعمال الرقابة الذي یجریھ الجھاز القضائي المختص ، لغرض ال              

  . )١(یتصل بجمع األدلة الجنائیة ، ویخرج تمامًا عن أعمال التحقیق الجنائي 

 سلبي بالنسبة للتفتیش القضائيآثار الحكم القضائي ال:  
 فتظھر جلیة لنا من خالل ما جاء في مدونة التفتیش القضائي ـــ اإلصدار األول ـــ 
والتي كان من أھم أھداف إصدارھا وفقًا لما جاء فیھا ، ترشید العمل القضائي في 
المحاكم ، والطموح للرقي بمستوى العمل القضائي وإجراءاتھ ، واختصار مساحة 

خالف في إجراءات المحاكم ، ومنظومة عملھا ، ومما یتعلق بأثر الحكم القضائي ال
  :السلبي بالنسبة للتفتیش القضائي اآلتي 

عند عدم البینة للمدعي على دعواه ، :  اآلتي نصھا١٠٥ما جاء في الملحوظة رقم  -
 وطلبھ یمین المدعى علیھ على نفي الدعوى ، وحلف المدعى علیھ الیمین المطلوبة

، ) ٢(منھ ؛ یقرر المدعي تنازلھ عن دعواه، ویثبت القاضي تنازلھ عن الدعوى 
 الحكم بعدم استحقاق المدعي لما یدعیھ في دعواه ، ال إثبات تنازلھ عن :والصواب 
الدعوى انتھت بحلف المدعى علیھ الیمین النافیة للدعوى ؛ فال :والتعلیل،الدعوى 

 .  ات ھذا التنازل وجھ لتنازل المدعي عنھا ، وال إلثب

الحكم بصرف النظر عن الدعوى " : اآلتي نصھا ١١٧ما جاء في الملحوظة رقم  -
 ال یحكم الصواب، )٣("بعد سماعھا، والسیر فیھا، وطلب البینات، وتحلیف األیمان

بصرف النظر عن الدعوى بعد سماعھا ، والسیر فیھا، وطلب البینات ، وتحلیف 
تص بالدعوى غیر الصحیحة ، أوالمقلوبة ، أوالتي ال األیمان ؛ ألن صرف النظر یخ

صفة للمدعي فیھا ، أو ما ال تتوجھ على المدعى علیھ أصال، أو التي ال یختص 
وإنما یحكم ، القاضي المحالة إلیھ بنظرھا ، أو التي سبق الحكم فیھا بحكم نافذ 

                                                           

القضائي وضمانة استقالل القضاء في النظام محمد بن خلف بن محمد الغامدي ، التفتیش : ینظر) (١
السعودي ـــ دراسة مقارنة ـــ أطروحة دكتوراه ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض 

 .٤٢م ، ص ٢٠١٧ھـ ــ ١٤٣٩
 .٩٠، ص١٠٥مدونة التفتیش القضائي اإلصدار األول ، الملحوظة رقم :  ینظر) (٢
 .٩٧، ص١١٧ي اإلصدار األول ، الملحوظة رقم مدونة التفتیش القضائ:  ینظر) (٣



 - ٢٠٣٥ -

أوإخالء سبیل بسقوط الدعوى، أو عدم استحقاق المدعي لما یدعیھ ، أو رد الدعوى، 
  .المدعى علیھ من الدعوى ، أو نحو ذلك 

 .الفرق بین عدم ثبوت الحق بعد النظر وبین عدم صحة النظر ابتداًء التعلیل أن 

عند الحكم بصرف النظر عن دعوى  "  اآلتي نصھا١١٨ ما جاء الملحوظة رقم  -
 )١("دعواه المدعي لعدم توجھھا على المدعى علیھ ؛ ال یفھم المدعي على من تتوجھ 

أنھ إذا صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم توجھھا على المدعى علیھ ؛ الصواب، 
والتعلیل ترك اإلفھام قد یؤدي إلى أن یظن ،یفھم المدعي على من تتوجھ دعواه 

  .المدعي أنھ ال حق لھ ، وألن فیھ بیانًا لما یترتب على الحكم

                                                           

 .٩٨، ص١١٨مدونة التفتیش القضائي اإلصدار األول ، الملحوظة رقم :  ینظر) (١
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  خامتة:  

  :یلي السلبي وأسالیب معالجتھا ومنھا ما ئيالقضاتوصلت البحث إلى  آثار الحكم 

خروج الخصومة من :من الحاالت التي تخرج فیھا الدعوى من دائرة عمل المحكمة  -
 على ھذا الموضوع و اختصاصوالیة المحكمة ، أي أن المحكمة ال تصبح لھا أي 

 بالتالي ال تستطیع أن تعدل ھذا الحكم، وأن الحكم القضائي السلبي متى ما صدر ال
یجوز تعدیلھ ولو كان برضا الخصوم، وأن الحكم القضائي السلبي ال یقوم بتقریر 
الحقوق أخذًا بقاعدة أن األحكام مقررة للحقوق و لیست منشئة لھا الحكم متى صدر 
كان لھ حجیة الشيء المقضي بھ و ھذه الحجیة یقصد بھا بأنھ صدر حكم في 

 .موضوع النزاع
ین الخصوم، حیث یترتب على تقدیم صحیفة الدعوى أمام قیام حالة النزاع القضائي ب -

المحكمة نشوء حالة قانونیة لم تكن موجودة أال وھي قیام حالة النزاع، إذ تلتزم 
المحكمة بضرورة الفصل في صحیفة الدعوى وعدم التأخر فیھ، أما في حالة عدم 

دعوى ردت قبول الدعوى، فال یكون ھناك نزاعًا بالمعنى الفني، لكون صحیفة ال
أي مرحلة ما قبل (أصال، ومن ثم عاد الخصوم إلى مرحلة ما قبل رفع الدعوى 

 ) . النزاع
حجیة األمر المقضي بھ أو الشيء المحكوم بھ، تتمثل النتیجة في أن الحكم الذي  -

برفض الدعوى (یرتكن إلیھ المدعى علیھ للتمسك بالدفع سالف الذكر ھو حكم 
ألحكام التي تحوز حجیة مؤقتة وتزول ھذه الحجیة وھو في عمومھ من ا) بحالتھا

 التي كانت علیھا الدعوى وقت صدور الحكم ھذا من ناحیة األولىبزوال الحالة 
  .العموم 

ي تترتب على صدور الحكم القضائي السلبي بالنسبة ألطرافھا تمن أھم اآلثار ال -
 القانون في زوال الخصومة القضائیة، والخصومة القضائیة كمفھوم اختلف فقھاء

الحالة القانونیة : وضع تعریٍف لھ، فبینما یرى البعض أن الخصومة القضائیة ھي
 .التي تنشأ منذ رفع الدعوى أمام القضاء

متى أصدرت المحكمة المخولة بالفصل في موضوع الدعوى الحكم فیھا تكون قد  -
لنظر في نفس  والیتھا بالنسبة للدعوى، فیمتنع علیھا إعادة اواستنفذتأدت وظیفتھا 

المنازعة أو أن تعدل فیھا بالسلب أو اإلیجاب، ویسري ذلك على كافة األحكام ، فلو 
فرض أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى فال یمكنھا أن تعود بعد 

الطعن على الحكم ، وتصحیح :  ویستثنى منھ االختصاصذلك فتحكم بحقھا في 
  .قضائي الحكم القضائي ،و تفسیر الحكم ال

إن الحجیة التي یكتسبھا الحكم أو القرار تفترض شرعیتھ من ھذا المعنى ، ثم إن  -
 مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي ألن ھذه المسؤولیة تعني مراجعة أمر تم استبعاد

القضاء فیھ وأصبح نھائیا ولھذا فقد ظل مبدأ عدم مسؤولیة الدولة القاضي مھیمنا 
لقضاء واستقاللیة القضاة وعدم خضوعھم إال لسلطة نظرا لطبیعة عمل مرفق ا

 .القانون 
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 إخاللھال یفترض وقوع الضرر لمجرد أن المدین لم یقم بالتزامھ العقدي أو لمجرد  -
 ، ووقوع الضرر واقعة مادیة یجوز التقصیریھ المسؤولیة إطاربالتزامھ القانوني في 

    ومنھا البینة والقرائن،اإلثبات بجمیع طرق إثباتھا
أجازت المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعیة عند تقدیم المدعى علیھ  -

طلبًا عارضًا أثناء قیام دعوى ضده یتضمن تعویضھ عن ضرر لحقھ من الدعوى 
للمدعى علیھ أن یقدم من " األصلیة أو من إجراء فیھا إذ نصت المادة على اآلتي 

لب الحكم لھ بتعویض عن ضرر لحقھ من  ط-ب: ... الطلبات العارضة ما یأتي
 .الدعوى األصلیة، أو من إجراء فیھا

تقدیم :  یشترط إلمكان الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم السلبي في ھذه الحالة -
االلتماس بناءًا على ظھور وقائع لم تكون معلومة قبل الحكم السلبي النھائي، وأن 

یجابي في الحكم  السلبي ،كأن تؤدي الوقائع إلى یكون من شأن ھذه الوقائع التأثیر اإل
 .تبرئة المحكوم علیھ

التمثیل في الدعوى یأخذ صور عدة منھا التمثیل القانوني وذلك متى كان القانون  -
یتطلبھ، ویتحقق ذلك عندما یتوافر في الشخص أھلیة االختصام دون أھلیة التقاضي 

 المأذون لھ والشخص االعتباري أو كما ھو الحال بالنسبة للصبي ناقص األھلیة غیر
  .المعنوي

للخصم أن یطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان یصح اختصامھ فیھا  -
عند رفعھا وتتبع في اختصامھ اإلجراءات المعتادة في التكلیف بالحضور، وتحكم 
المحكمة في موضوع طلب اإلدخال والدعوى األصلیة بحكم واحد كلما أمكن ذلك، 

  .صلت في موضوع طلب اإلدخال بعد الحكم في الدعوى األصلیةوإال ف
التفتیش القضائي یتعامل مع الحكم القضائي السلبي شأنھ شأن باقي األحكام فھو  -

 التي بني علیھا الحكم حیث یقوم واألسانیدیراقب على صیغة الحكم واألسباب 
ح، فقد تكون التفتیش بالمراجعة والتصحیح واثبات السند النظامي لذلك التصحی

 . في صیغة الحكمأخطأت في التقدیر أو أخطأتالمحكمة قد 
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  .م١٩٩٨ه، ١٤١٩اشبیلیا ، الریاض، الطبعة األولى، 
عبداللة بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في األحكام القضائیة، رسالة ماجستیر  -

  .ه١٤٢٢مقدمة إلى المعھد العالي للقضاء، 
عبداهللا بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في األحكام القضائیة، رسالة ماجستیر  -

  .ه ١٤٢٢مقدمة إلى المعھد العالي للقضاء، 
 بن محمد الدخیل، التماس إعادة النظر في األحكام القضائیة، مرجع سابق،  عبداهللا -

  .١٢٢ص
 دراسة - نطاقھ- حاالتھ-عبده قاسم مھدي الداقدوقي، االجتھاد القضائي، مفھومھ -

المركز القومي : مقارنة بالفقھ اإلسالمي معززة بالتطبیقات القضائیة، الناشر
  .٢٠١٥ة األولى ، لإلصدارات القانونیة، القاھرة،  الطبع

دار : عثمان التكروري، الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة، الناشر -
  .م١٩٩٧الثقافة، عمان، 

عز الدین الدیناصوري وحامد عكاز، ملحق التعلیق على قانون المرافعات، نادي  -
  .١٩٨٨القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 معین الحكام فیما یتردد بین عالء الدین أبي الحسن علي بن خلیل الطرابلسي، -
مطبعة الباب الحلبي وأوالده، القاھرة، الطبعة : الخصمین من األحكام،  الناشر

  م١٩٧٣/ ه١٣٩٣الثانیة،



 - ٢٠٤١ -

مجموعة : على كحلون، طرق التنفیذ واستخالص الدیون العامة والخاصة، الناشر -
  .٢٠١٣األطرش للكتاب المختص، تونس، 

لیة المدنیة ، الجزء األول ، الضرر ، شركة المبسوط في المسؤو: علي الذنون  -
   .١٩٩١التایمس للطبع والنشر المساھمة ، بغداد ، 

علي محمد الغزاوي، القاضي الشرعي حصانتھ وأحكامھ وسلطانھ، دراسة فقھیة  -
دار الكتب العلمیة، بیروت، : مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون اللبناني، الناشر

  ٢٠١٩لبنان، 
مد نوفل، األثار المترتبة على األحكام القضائیة، رسالة ماجستیر، كلیة عمر مح -

  .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠الشریعة والقانون، الجامعة اإلسالمیة بغزة، 

عمر نبیل اسماعیل، أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة العربیة  -
  .ه ١٣٩٣السعودیة، منشأة المعارف ، االسكندریة، 

قانون المرافعات اللیبي، التنظیم القضائي والخصومة سیري، فضل آدم فضل الم -
  .م٢٠١١المركز القومي لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى، : القضائیة، الناشر

فھد بن یوسف الصھیل، تصحیح األحكام وتفسیرھا في الفقھ ونظام المرافعات  -
 العلیا،جامعة ،رسالة ماجستیر،كلیة الدراسات)دراسة مقارنة(الشرعیة السعودي 

  .ه١٤٢٦_١٤٢٥نایف، 
فیصل بن محمد بن سفر المطیري، السند العادي في التنفیذ في نظام التنفیذ السعودي  -

مركز الدراسات : دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في السیاسة الشرعیة، الناشر
  .م٢٠١٥ -ه١٤٣٦: العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة األولى

، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ٤ادي، القاموس المحیط، جمجد الدین الفیروزآب -
  . بدون سنة طبع

جامعة دمشق، : محمد الزحیلي ، أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة، الناشر -
 .م١٩٩٧

دارالفكر دمشق، الطبعة : محمد الزحیلي، التنظیم القضائي في الفقھ اإلسالمي، الناشر -
  .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣الثانیة،

وي وعبد الوھاب العشماوي وأشرف العشماوي، قواعد المرافعات، محمد العشما -
  .م٢٠٠٦طبعة 

  م ، دار النھضة العربیة، القاھرة٢٠١٣محمد أنس جعفر، الرقابة القضائیة ،  -
محمد بن خلف بن محمد الغامدي ، التفتیش القضائي وضمانة استقالل القضاء في  -

، جامعة نایف العربیة للعلوم دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه : النظام السعودي
  .٤٢م ، ص ٢٠١٧/ ھـ ١٤٣٩األمنیة ، الریاض 



 - ٢٠٤٢ -

، حرف ح، دار الحدیث، القاھرة، ٢محمد جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، مج  -
٢٠١٣  .  

دیوان : محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري، الناشر -
  . م٢٠٠٦بعة الخامسة، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الط

محمد محمود إبراھیم، نظام الطعن بالتمییز في المملكة العربیة السعودیة دراسة  -
معھد اإلدارة العامة، مركز البحوث والدراسات اإلداریة، المملكة : تحلیلیة، الناشر

  .١٩٩٨العربیة السعودیة، 
اسة مقارنة مدى أھمیة الیمین الحاسمة في إحقاق الحق، درمحمد مصطفى رسول،  -

المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة األولى، : في اإلثبات المدني، الناشر
  م ٢٠١٧/ ه١٤٣٨

  ١٩٥٣، دار المعارف، مصر، ٢محمود بن أحمد الزنجاني، تھذیب الصحاح، ج -

محمود ربیع خاطر، قانون اإلثبات والتحكیم معلقًا علیھ بأحدث أحكام محكمة  -
  .٢٠١٨ محمود للنشر والتوزیع، طبعة دار: النقض، الناشر 

  ١١٨ ، ١١٧، ١٠٥مدونة التفتیش القضائي اإلصدار األول ، الملحوظة رقم  -

منشأة المعارف، االسكنداریة، : المرافعات المدنیة والتجاریة، أحمد أبو الوفا، الناشر -
  .م١٩٧٧الطبعة الثانیة، 

دار ھومة، الجزائر،  : مروك نصرالدین، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، الناشر -
  .٢٠٠٨الطبعة الثانیة، 

ناصر عبد العزیز الماضي، التماس إعادة النظر في نظام المرافعات الشرعیة  -
  ه١٤٢٦_١٤٢٥السعودي دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، 

 أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة العربیة نبیل إسماعیل عمر، -
  .المعارف، اإلسكندریة منشأة : السعودیة،الناشر

ھدى سالم محمد األطرقجي ، التكییف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي  -
  .م٢٠٠٠دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، 

دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة ماجستیر :یاسر علي إبراھیم نصار، التدخل واإلدخال  -
  .م ١٤/٢٠١٣امعة األزھر، غزة ، فلسطین ، ، كلیة الحقوق ، ج

 التنفیذیة، الصادر  والئحتھمن نظام المرافعات الشرعیة،) ٢٠٠(المادة : ینظ -
 ھـ ١٤٣٥/ ١٩/٥  ، وتاریخ )٥٣٣٢/ت/١٣( رقم الكریم الملكي بالمرسوم
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