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ملخ�ص البحث:

تناول البحث مبداأ حجية االأمر املق�سي فيه باعتبارها قاعدة مو�سوعية، مفادها اأنَّ 
االأحكام الق�سائية لها حجة فيما ف�سلت فيه، وتثبت للحكم مبجرد �سدوره، وحتكم بها 

املحكمة من تلقاء نف�سها يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى.
ن�ض نظام املرافعات ال�رشعية على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�ضبق الف�ضل 
فيها. قمنا يف هذا البحث بتحليل هذا املبداأ، من ناحية اأ�ضا�ضه ومفهومه و�رشوط التم�ضك 
الق�سائية، مع  العالقة واالأحكام  القانونية ذات  الن�سو�س  به من خالل حتليل  والدفع 

االإ�سارة اإلى القوانني العربية.
منع  طريق  عن  القانونية  املراكز  يف  اال�ستقرار  حتقيق  يف  يكمن  املبداأ  واأ�سا�س 
اإعادة النزاع مرة اأخرى اأمام الق�ساء بدعوى جديدة؛ ففكرة حجية االأمر املق�سي فيه 
تقوم على اأ�سا�س قاعدة مو�سوعية مبنية على قرينة ولقيام حجية االأمر املق�سي فيه 
يلزم توافر �رشوط متعلقة باحلكم واأخرى متعلقة باحلق املدعى به، فاحلكم ال بد اأن 
يلزم احتاد اخل�سوم  به  املدعى  ناحية احلق  يكون حكماً ق�سائياً قطعياً حا�سماً. ومن 

واملو�سوع وال�سبب.
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املقدمة: 
فيه؛  فيما ف�سلت  تعترب حجة  الق�سائية  االأحكام  اأن  فيه  املق�سي  االأمر  املق�سود بحجية 

الأن احلكم يعترب من منظور الق�ساء عنوان للحقيقة - حتى لو كان هناك اختالف ما بني 

احلقيقة الواقعية واحلقيقة الق�ضائية - وبالتايل ال ميكن اإعادة طرح النزاع من جديد من قبل 

القا�سي  اأال وهي وجوب احرتام حكم  اأ�سا�سية  النزاع)1). فهي تقوم على فكرة  اأطراف 

من جانب اخل�سوم والق�ساة؛ فاالأحكام - قرارات ال�سلطة الق�سائية - لها قوتها وحجيتها 

�ساأنها �ساأن االأنظمة واللوائح والقرارات ال�سادرة من ال�سلطة التنظيمية والتنفيذية))). فهي 

ت�ستمد قوتها من النظام - الذي يكيفها - �ساأنها �ساأن تلك ال�سادرة من ال�سلطتني التنظيمية 

والتنفيذية فال ترتك للهوى كل ي�سري دعواه كيفما �ساء، بل هي من النظام العام.

اأهمية الدرا�سة؟

للحجية  القانونية  بالطبيعية  تتعلق  اإ�سكاالت  هناك  اأن  اإال  املبداأ  هذا  ب�ساطة  رغم 

توافرها  الواجب  ال�رشوط  حتديد  اإلى  باالإ�ضافة  احلجية،  حتوز  التي  االأحكام  وحتديد 

للتم�سك والدفع بحجية االأمر املق�سي فيه.

بيان  يف  ال�رشعية  املرافعات  نظام  ق�سور  ب�سبب  املو�سوع  لهذا  نتطرق  اأي�ساً 

فكرة حجية  على  بالتعّرف  الدرا�ضة  هذه  من خالل  �ضنقوم  بها، حيث  الدفع  �رشوط 

االأمر املق�سي فيه وتكييفها وطبيعتها القانونية. ويف اجلهة املقابلة �سوف نقوم بتحديد 

ال�رشوط الالزمة لقيام احلجية من ناحية ال�رشوط املتعلقة باحلكم الق�ضائي، ومن ناحية 
ت�فيق الفرج، ق�اعد الإثبات يف امل�اد املدنية والتجارية، من�س�رات احللبي، 003) م، �س5)).  (1(

اأحمد اأب� ال�فا، التعليق على ن�س��س قان�ن الإثبات، الإ�سكندرية، دار املطب�عات اجلامعية، )00)م، �س))).  (((
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اأخرى ال�رشوط املتعلقة باحلق املدعي به من خالل حتليل االأحكام الق�ضائية، واالطالع 

على االأنظمة يف الدول املجاورة.

منهج الدرا�سة:

ال�رشعية  املرافعات  نظام  ن�سو�س  بتحليل  قمنا  حيث  التحليلي  املنهج  ا�ستخدمنا 

واالأحكام الق�سائية واآراء الفقهاء، مع االإ�سارة اإلى بع�س الن�سو�س النظامية واالأحكام 

الق�سائية مب�رش واالأردن، و�سواًل لتاأ�سيل بع�س امل�سائل واالإ�سكاالت املتعلقة مببداأ حجية 

االأمر املق�سي فيه.

خطة الدرا�سة:

لالإجابة عن كل هذه الت�ساوؤالت يف هذا البحث، مت تق�سيم البحث اإلى ما يلي:

•	املقدمة
•	املبحث االأول: حجية االأمر املق�سي فيه يف الفقه االإ�سالمي.

•	املبحث الثاين: فكرة حجية االأمر املق�سي فيه.
•	املطلب االأول: اأ�سا�س حجية االأمر املق�سي فيه.

•	املطلب الثاين: الطبيعة القانونية حلجية االأمر املق�سي فيه.
•	املبحث الثالث: ال�رشوط الواجب توافرها لقيام حجية االأمر املق�ضي فيه.

•	املطلب االأول: ال�رشوط الواجب توافرها يف احلكم الق�ضائي.
•	املطلب الثاين: ال�رشوط الواجب توافرها يف احلق املدعي به.

•	اخلامتة.
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املبحث الأول
حجية الأمر املق�شي فيه يف الفقه الإ�شالمي

ف الفقه االإ�سالمي حجيََّة االأمر املق�سي فيه من خالل اإجماع الفقهاء على  لقد عرَّ

عدم جواز نق�ض احلكم الق�ضائي �ضواء من القا�ضي الذي اأ�ضدره اأو غريه. ولعل و�ضع 

ال�رشوط املت�ضددة يف تعيني القا�ضي مردها اإلى قطعية اأحكام القا�ضي، باالإ�ضافة اإلى اأن 

الق�ساء يف عهد التدوين الفقهي مل يكن اإال درجة واحدة وعند احلكم يلزم التنفيذ؛ 

الالزمة  ال�رشوط  فيه  يتوافر  اأن  بد  ال  الق�ضاء  يتولى  من  اأن  من  التاأكد  ولذلك وجب 

الكفاءة  توافر  ناحية  اأومن  ال�رشعية  باالأحكام  ناحية علمه  �سواء من  االأحكام  الإ�سدار 

والنزاهة لديه)3).

فاالأحكام الق�سائية يف الفقه االإ�سالمي اإما اأن تكون مبنية على اأدلة قطعية اأو على 

اجتهاد القا�ضي: اأما االأحكام املبنية على االأدلة القطعية فال يجوز للقا�ضي اأن ينق�ضها 

بناء على قاعدة »ال اجتهاد مع الن�س«. ولقد اأجمع االأئمة على اأن القا�سي ال ينق�س 

حكم من حكم غريه اإذا ما رفع اإليه اإال ما خالف ن�ض كتاب اأو �ضنة اأو اإجماعاً، وزاد 

ال�سابق  القا�سي  اإليه حكم  رفع  »اإذا  عابدين:  ابن  وذكر  قيا�ساً)4).  اإذا خالف  ال�سافعي 

نفذه اإال ما خالف كتاباً مل يختلف يف تاأوليه ال�ضلف، كتحليل بال وطء، ملخالفته حديث 

ر�س�ان اإبراهيم عبيدات واأحمد اأب� �سنب، حجية الأمر املق�سي فيه بني الفقه الإ�سالمي والقان�ن الأردين   (3(
درا�سة مقارنة، درا�سات عل�م ال�سريعة والقان�ن، املجلد )3، العدد )، )01)، �س00).

مل�فق الدين اأبي حممد عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة، املغني، اجلزء الرابع ع�سر، دارة امللك عبد العزيز،   (4(
1431هـ، �س34.
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اإجماعاً كتحليل املتعة الإجماع ال�سحابة على ف�ساده«)5). وقال  اأو  الع�سيلة امل�سهورة، 

املرداوي احلنبلي: »فاإن كان ممن ي�سلح للق�ساء مل ينق�س من اأحكامه اإال ما خالف ن�س 

كتاب اأو �سنة اأو اإجماع«))).

اأما بالن�ضبة لالأحكام املبنية على االجتهاد والتي مل تخالف ن�ضاً اأو اإجماعاً فال يجوز 

للقا�سي نق�سها حتى لو كان يخالف اجتهاد الحق له اأو اجتهاد من �سبقه))). وقد اأجمع 

ال�سحابة على ذلك ومنها اأن اأبا بكر ال�سديق حكم يف م�سائل باجتهاده، وخالفه عمر بن 

اخلطاب ومل يقم بنق�س اأحكامه؛ حيث اإن اأبا بكر �ساوى بني النا�س يف العطاء واأعطى 

العبيد وخالفه عمر يف االجتهاد، ففا�سل بني النا�س ومل ينق�س اأحكامه)8). واأي�ساً روي 

عن عمر ر�ضي اهلل عنه اأنه حكم يف امل�رشكة باإ�ضقاط االأخوة من االأبوين، ثم �رشك بينهم 

فيما بعد، وقال مقولته ال�سهرية »تلك على ما ق�سينا، وهذه على ما ق�سينا«))).

حممد اأمني ابن عابدين، حا�سية رد املحتار على الدر املختار، اجلزء اخلام�س، القاهرة، مطبعة م�سطفى   (5(
احللبي، )138، �س4)3.

اأب� احل�سن علي املرداوي، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، اجلزء 11، دار الإحياء العرب، ي   (((
بريوت، �س3)).

ابن قدامة، مرجع �سابق، �س35.  (((

ابن قدامه، مرجع �سابق، �س35.  (8(

ابن قدامه، مرجع �سابق، �س)3.  (((
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املبحث الثاين
فكرة احلجية وتكييفها

املبداأ يهدف اإلى حتقيق اال�ستقرار يف املراكز القانونية عن طريق منع اإعادة النزاع 

مرة اأخرى اأمام الق�ساء بدعوى جديدة)10). حيث مع عدم وجود هذا املبداأ �سوف 

نكون اأمام اأحكام ق�سائية متعار�سة. بوجود قرينة قانونية مطابقة للحقيقة الق�سائية 

تعطي االأحكام قوة ملن يتم�سك بها، حيث يعفى من عبء مطابقة احلكم للواقع)11). 

الق�سائية  االأحكام  ثبات  وحتقيق  القانونية،  املراكز  ا�ستقرار  يف  تتمثَّل  املبداأ  فعالية 

واحرتام الق�ساء.

تكون  به  املق�سي  ال�سيء  حجية  تعار�س  التي  القرارات  اأن  ذلك  اإل��ى  باالإ�سافة 

املرتتبة عليها حتى ولو حت�سن  االآثار  تاريخ �سدورها وتزول عنها جميع  معدومة من 

القرار بفوات ميعاد طعنه. وهذا ما ا�ستقر عليه ديوان املظامل بقرار هيئة التدقيق، حيث 

ن�ض حكمها على اأن )�ضاد�ضاً: القرارات التي تعار�ض حجية ال�ضيء املق�ضي به، ذلك 

اأن من االأمور امل�سلمة اأن احلكم ال�سادر باالإلغاء يتمتع بحجية مطلقة، بحيث ال يقت�رش 

اإلى من �ضواهم، ويجوز لكل ذي  اأطراف اخل�ضومة فح�ضب، بل يتعداهم  اأثره على 

م�سلحة اأن يتم�سك به باعتباره عنوان امل�رشوعية فيما ق�سى به، كما اأنه يعدم القرار من 

تاريخ �ضدوره، وتزول عنه كافة االآثار املرتتبة عليه، والنتيجة احلتمية لذلك هي �ضقوط 

عبد الرزاق ال�سنه�ري، ال��سيط يف �سرح القان�ن املدين، اجلزء )، من�س�رات احللبي، بريوت، 000)، �س3)8.  (10(
عبد الرزاق ال�سنه�ري، مرجع �سابق، �س34).  (11(
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جميع القرارات التي ترتب عليها، واعتبارها كاأن مل تكن، النعدام �سندها الذي كانت 

ترتكز عليه، ويقع على االإدارة يف هذه احلالة التزام �سحب تلك القرارات مهما تقادم 

زمن �ضدورها اإعمااًل حلجية االأمر املق�ضي به())1).

املطلب الأول:

اأ�س��ص حجية الأمر املق�سي فيه

ن�ض نظام املرافعات ال�رشعية يف املادة ال�ضاد�ضة وال�ضبعون على الدفع بعدم جواز 

نظر الدعوى ل�ضبق الف�ضل فيها، وبّينت اأن الدفع هذا يجوز التم�ضك به يف اأي مرحلة 

تكون فيها الدعوى، وحتكم به املحكمة من تلقاء نف�سها)13). واأي�ساً ن�ست عليها االأنظمة 

العربية والتي ن�ضت على اأنها حجة ال يجوز نق�ضها مثال ما ن�ضت عليه املادة 101 من 

قانون االإثبات امل�رشي على اأن »االأحكام التي حازت حيث تكون حجة فيما ف�ضلت 

فيه من احلقوق، وال يجوز قبول دليل ينق�ض هذه احلجية«)14). الأنه كما ذكر �سابقاً اأن 

احلكم يفرت�س اأنه عنوان احلقيقة، فغالباً احلقيقة الق�سائية مطابقة للحقيقة الواقعية. مع 

مالحظة اأن النظام اأعطى احلق الأحد اخل�سوم يف الطعن باال�ستئناف اأو النق�س يف حالة 

اإذا حدث تناق�س يف االأحكام من جانب املحكمة نتيجة اخلطاأ يف تطبيق القانون)15). 

وهذه احلجية وفقاً لالأنظمة املقارنة ونظام املرافعات ال�رشعية حتكم به املحكمة من تلقاء 

املق�سي  االأمر  اأن حجية  باالعتبار  العام. لكن مع االأخذ  النظام  نف�سها الأنها تعترب من 
قرار هيئة التدقيق بدي�ان املظامل رقم )84) لعام ))14.  (1((

نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم )م/1) لعام ))/1435/1.  (13(
قان�ن الإثبات امل�سري رقم 5) ال�سنة 8))1.  (14(

ت�فيق الفرج، ق�اعد الإثبات يف امل�اد املدنية والتجارية، من�س�رات احللبي، 003)م، �س))).  (15(
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كبري  فرق  وهنا  كطلب،  االأطراف  اأحد  بها  يتم�سك  قد  ولكن  دفع،  جمرد  لي�ست  فيه 

بني الدفع بحجية االأمر املق�سي فيه والتم�سك بها. فالدفع بحجية االأمر املق�سي فيه هو 

دفع مو�سوعي يهدف اإلى عدم قبول الدعوى اجلديدة))1). اأما التم�سك بحجية االأمر 

يكون جمنياً  قد  مثاًل  يقيمها هو،  املدعي يف دعوى  بها  يتم�سك  اأن  تعني  فيه  املق�سي 

عليه يف جرمية و�سدر حكم باإدانة املتهم، فيتم�سك بالتعوي�س املدين))1)، ونتيجة لذلك 

به املدعي حلث املحكمة على نظره والف�سل فيه، وترتيب  فالتم�سك هو طلب يتقدم 

اأثر جديد مبني على احلكم ال�سابق، اأما الدفع باحلجية فقط يتم�سك به املدعي عليه يف 

دعوى ترفع عليه لعدم ال�سري فيها.

املطلب الث�ين:

الطبيعة الق�نونية حلجية الأمر املق�سي فيه

نظراً لقيام بع�س االأنظمة بالن�س اأن حجية االأمر املق�سي فيه تعترب قرينة قانونية مثل: 

تكون  القطعية  الدرجة  حازت  التي  )االأحكام  اأن  على  ين�ض  االأردين  البيانات  قانون 

حجة مبا ف�ضلت فيه من حقوق وال يجوز قبول دليل ينق�ض هذه القرينة()18). وما ن�س 

املق�ضي تكون حجة  االأمر  التي حازت قوة  باأن )االأحكام  الكويتي  االإثبات  قانون  عليه 

مبا ف�ضلت فيه من احلقوق، وال يجوز قبول دليل ينق�ض هذه القرينة())1). على عك�س 

العربي.  امل�سري.  الت�سريع:  يف  والتجارية  املدنية  امل�اد  يف  الإثبات  نظرية  ال�سهاوي،  الفتاح  عبد  قدري   (1((
الأجنبي، القاهرة، دار النه�سة العربية، �س)48.

قدري ال�سهاوي، مرجع �سابق، �س483.  (1((
قان�ن البينات الأردين وتعديالته رقم 30 ال�سنة 53)1.  (18(

قان�ن الإثبات الك�يتي رقم)3 ال�سنة 80)1.  (1((
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بع�س، االأنظمة االأخرى التي ن�ست فقط اأنها حجة فيما ف�سلت فيه مثل ما اأخذ به قانون 

االإثبات امل�رشي، حيث اكتفى باأن )قوة االأمر املق�ضي تكون حجة فيما ف�ضلت فيه من 

احلقوق()0)). وعليه ثار الت�ساوؤل حول حتديد الطبيعة القانونية حلجية االأمر املق�سي فيه، 

هل تعترب قاعدة مو�سوعية؟ اأم اأنها تندرج حتت القرائن القانونية؟ وقبل البدء يف االإجابة 

القانونية والقواعد املو�سوعية ومعرفة  القرائن  التفريق بني  الت�ساوؤل البد من  على هذا 

عنا�رشهما ملعرفة ما اإذا كانت حجية االأمر املق�سي فيه قرينة قانونية اأم قاعدة مو�سوعية.

عًرفت جملة االأحكام العدلية يف املادة )1٧41( القرينة باأنها »القرينة القاطعة هي 

فها بع�س من العلماء املعا�رشين باأنها »كل اأمارة تقارن  االأمارة البالغ حد اليقني«)1))، وعرَّ

ر باأن القرينة املق�ضودة  �سيئا فتدل عليه«)))). لكن قبل اخلو�ض يف امل�ضاألة ال بد اأن نُذكِّ

هي القرينة القانونية التي ن�س النظام عليها ولي�ست القرينة الق�سائية والتي ي�ستنتجها 

وقائع  اأو  �سهود  و�سهادة  اخل�سوم  ا�ستجواب  خالل  من  الدعوى  نظر  اأثناء  القا�سي 

املائة من نظام املرافعات  ال�ساد�سة واخلم�سون بعد  املادة  ت عليها  الدعوى. والتي ن�سَّ

اأو مناق�ضة  اأو اأكرث من وقائع الدعوى  باأنه: )يجوز للقا�ضي اأن ي�ضتنتج قرينة  ال�رشعية 

اخل�سوم اأو ال�سهود لتكون م�ستنداً حلكمه اأو ليكمل بها دلياًل ناق�ساً ثبت لديه ليكون بهما 

معاً اقتناعه بثبوت احلق الإ�ضدار احلكم(. والتي يجوز اإثبات اأي قرينه عك�ضها، ومثال 

ال�رشعية  املرافعات  نظام  املائة من  بعد  ال�سابعة واخلم�سون  املادة  عليه  ن�ست  ما  ذلك: 

تفقد  القا�ضي وحينئذ  ا�ضتنتجها  التي  القرينة  يخالف  ما  يثبت  اأن  اخل�ضوم  )لكل من 

قان�ن الإثبات امل�سري رقم 5) ال�سنة 8))1.  ((0(
جملة الأحكام العدلية: جلنة من العلماء، املطبعة الأدبية، بريوت، )130.  ((1(

م�سطفى الزرقاء، املدخل الفقهي العام، مطبعة دار الفكر، دم�سق، )138، �س)).  ((((
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القرينة قيمتها يف االإثبات(. ولكن املق�ضود بها هي تلك التي ن�ض عليها النظام وتغني 

من تقّررت مل�سلحته عن اأية طريقة اأخرى من طرق االإثبات. ومثالها ما ن�س عليه نظام 

املرافعات يف املادة الثامنة واخلم�ضني بعد املائة: )حيازة املنقول قرينة ب�ضيطة على ملكية 

احلائز له عند املنازعة يف امللكية ويجوز للخ�ضم اإثبات العك�ض(. حيث اأعفى النظام 

حلائز املنقول من عبء اإثبات امللكية.

ميكن القول باأن هناك القرائن القانونية والقواعد املو�سوعية تختلف يف عدة اأ�سياء 

من خالل حتليل عنا�رش كل طرف:

اأوال: نرى اأن القرينة القانونية ما هي اإال اال�ضتنباط املنظم لواقعة جمهولة من واقعة 

معلومة )ال قرينة بدون ن�ض(؛ لذلك لدينا واقعة ثابتة معلومة واأخرى كانت يف االأ�ضل 

جمهولة ثم مت ا�ستنباطها. ويرتتب على ذلك نتيجة اأن الواقعة امل�ستنبطة املكونة للقرينة 

مع  دائماً  )تاأتي  القانوين  عليها حكمة  والنظام  املنظم  يرتب  التي  العلة  متّثل  القانونية 

علتها ظاهرة يف الن�ض()3)). اأما القاعدة املو�سوعية فهي دائماً تاأتي جمردة من العلة، 

العلة، فدائماً  اإلى  اإطالقاً  اأن ي�سري  الثابتة دون  الواقعة  حيث يرتب املنظم احلكم على 

ن�س النظام ياأتي م�ستماًل على الواقعة الثابتة املعلومة وعلى احلكم من دون اأن ي�سري 

اأ�سباب  من حيث  احلق  مبو�سوع  تتعلق  غالباً  املو�سوعية  فالقواعد  العلة.  اإلى  الن�س 

ال  العامة  بامل�سلحة  تتعلق  العتبارات  لذلك  باالإ�سافة  انق�سائه،  اأو  انتقاله  اأو  وجوده 

يجوز اإثبات عك�ضها)4)).

والك�يتي،  الأردين  القان�ن  بني  مقارنة  درا�سة  املدين:  الإثبات  يف  القرائن  دور  العجمي،  علي  اهلل  عبد   ((3(
جامعة ال�سرق الأو�سط، 011)، �س)4.

عبد اهلل العجمي، مرجع �سابق، �س48.  ((4(
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حقيقة  تعترب  وال  تندمج  وال  تختفي  ال  القانونية  القرينة  ال�سياغة،  طريقة  يف  ثانياً: 

ثابتة، واإمنا تظل قائمه فقط باعتبارها واقعة معلومة اإلى جانب الواقعة امل�ستنبطة قرينة 

عليها)5)). اأما القاعدة املو�سوعية يجعلها الن�س حقيقة ثابتة يندمج يف مو�سوع القاعدة 

وي�سبح حكمها مقرراً اأو جمرداً، فالن�س اأو�سى بتقرير احلكم، حيث يعترب مبثابة العلة 

اأي  للعلة  القاعدة ومل يعد  تقّرر  اأن  العلة مبجرد  العلة خلف  من املعلول لكن تتوارى 

�سبب للظهور)))).

رغم هذه الفوارق ظهر جدل وا�سع بني الفقهاء، بع�س الفقهاء اعترب اأنها اأي حجية 

االأمر املق�سي فيه قرينة قانونية، وهذا ما ن�ست عليه بع�س االأنظمة العربية فيفر�س داللتها 

فر�ساً ال �سبيل اإلى التخل�س منها باإثبات عك�سها على عك�س الراأي االآخر الذي ذهب 

القانونية. فالقرينة  القرينة  باأنه يختلف دور قاعدة حجية االأمر املق�سي فيه عن  للقول 

القانونية كما راأينا توؤدي اإلى قيام دليل ي�ساعد على حل نزاع، لكن حجية االأمر امل�سي 

يرى هذا  دليل، حيث  تقدمي  فيه وال جدوى من  ف�ضل  قد  نزاعاً  هناك  اأن  يفرت�ض  فيه 

الفريق اأن مبداأ حجية االأمر املق�سي فيه يقت�رش فقط على منع اإعادة طرح نزاع �سبق واأن 

ف�سل فيه، وهذا املبداأ ال يعترب دليل؛ الأن الدليل �سبق اأثناء نظر الدعوى وانتهى؛ لذلك 

حجية االأمر املق�سي فيه يتعلق مببداأ يقدم ولي�س دليل يقدم وباالإ�سافة لذلك �سبق واأن 

راأينا اأن القرائن القانونية ميكن دح�سها باالإقرار اأو اليمني. اأما حجية االأمر املق�سي فيه ال 

ميكن دح�سها باأي دليل اآخر وهذا دليل قاطع اأنها قاعدة مو�سوعية)))).

عبد اهلل العجمي، مرجع �سابق، �س)4.  ((5(

عبد اهلل العجمي، مرجع �سابق، �س)4.  ((((
اأحمد اأب� ال�فا، مرجع �سابق، �س5)).  ((((
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على خالف ما ذكر نتفق مع الراأي الثالث الذي ذهب للقول باأن القواعد القانونية 

واإمنا  اإثبات  قواعد  الواقع  يف  لي�ست  قاطعة،  قانونية  قرائن  تعد  اأنها  على  تذكر  التي 

هي قواعد مو�سوعية مبنية يف االأ�سا�س على الغالب يف االأحوال)8))، وعليه ال ميكن 

اعتبار القرائن القانونية القاطعة قرائن قاطعة، واإمنا االأولى اأن يطلق عليها قرائن ب�سيطة 

اأي تقبل اإثبات العك�س)))) باعتبار اأن فكرة الدليل تقت�سي دائماً اأن يتاح اإثبات عك�سه 

من جانب من يتم�سك �سده بهذا الدليل، وبناًء على ذلك ال بد اأن تكون فقط هناك 

ما  وهذا  قاطعة،  قانونية  قرائن  ُي�سمى  ما  االإثبات  و�سائل  بني  جود  وال  ب�سيطة،  قرائن 

اإثبات  التي يجوز  الب�ضيطة  القرائن  ال�رشعية، حيث ذكر فقط  املرافعات  به نظام  اأخذ 

عك�سها، حيث اإن الدور الذي تقوم به قواعد االإثبات يختلف عن الدور الذي تقوم 

الواقعة  ب�سدد  القانونية  القرينة  تكون  مثاًل،  االإثبات  ففي  املو�سوعية.  القواعد  به 

التي يرتب عليها القانون اأثًرا هي الواقعة املتنازع عليها وهي املطلوب اإثباتها، لذلك 

ثابتة  تعد  فاالأولى  االأخرية،  ثبتت هذه  اإذا  اأنه  مقرراً  االإثبات  بنقل حمل  النظام  يقوم 

نتيجة منه اأنه يف الغالب اأن حتقق الواقعة االأولى اإذا حتققت الواقعة الثانية، وهذه هي 

تقررها)30).  التي  القاعدة  الواقعتان يف  تذكر  وفيها  ال�سحيح  باملعنى  القانونية  القرينة 

اأما القاعدة املو�سوعية تتمثل عندما يقرر النظام حكماً يف مو�سوع معني م�ستوحياً يف 

اأمر اآخر  اأمر من  اإن القاعدة املو�سوعية عبارة عن ا�ستنتاج  تقريره فكره معينه، حيث 

الأنه غالباً ما يتحقق االأمر االأول اإذا حتقق االأمر الثاين ولكن هذه النتيجة ال تكون جزءاً 

عبا�س العب�دي، �سرح اأحكام قان�ن البينات: درا�سة مقارنة، عمان، دار وائل، )00)، �س))1.  ((8(
عبا�س العب�دي، مرجع �سابق، �س))1.  ((((
عبا�س العب�دي، مرجع �سابق، �س))1.  (30(
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من القاعدة املو�ضوعية فال يظهر فيها واإمنا يختفي من القاعدة متاماً، وهي تختلف عن 

القرينة القانونية التي تذكر واقعتني اإحداهما تدل على االأخرى. وعليه ميكن القول اإن 

فكرة حجية االأمر املق�سي فيه تقوم على اأ�سا�س قاعدة مو�سوعية مبنية على قرينة قانونية 

مثلها مثل كثري من القواعد املو�سوعية املبنية على قرائن، مثال �سن الر�سد حمدد ب�سن 

معينة فهي تعترب ال�سن املحددة قرينة على بلوغ االإن�سان كامل اأهليته وقدرته على مبا�رشة 

الت�رشفات القانونية)31).

العربي.  امل�سري.  الت�سريع:  يف  والتجارية  املدنية  امل�اد  يف  الإثبات  نظرية  ال�سهاوي،  الفتاح  عبد  قدري   (31(
الأجنبي، القاهرة، دار النه�سة العربية، �س))4.
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املبحث الثالث
ال�شروط الالزمة لقيام حجية الأمر املق�شي فيه

لقيام حجية االأمر املق�ضي فيه يلزم توافر �رشوط متعلقة باحلكم واأخرى متعلقة باحلق 

املدعى به، فاحلكم ال بد اأن يكون حكماً ق�سائياً قطعياً حا�سماً، ومن ناحية احلق املدعى 

اإلى  يق�سم  �سوف  املبحث  هذا  لذلك  وال�سبب؛  املو�سوع،  اخل�سوم،  وحدة  يلزم  به 

مطلبني، مطلب اأول يتعلق بال�رشوط املتعلقة باحلكم ومطلب ثان متعلق باحلق املدعى به.

املطلب الأول:

ال�شروط املتعلقة باحلكم

حجية االأمر املق�سي فيه فقط تعطى للحكم الق�سائي القطعي واحلا�سم ال�سادر من 

جهة ق�سائية، وتكون فقط يف منطوق احلكم دون اأ�سبابه؛ وعليه ال بد من معرفة احلكم 

الق�سائي الذي ميكن التم�سك به.

و�ضع الفقهاء عدة تعريفات للحكم الق�ضائي منها: اأنه )ف�ضل اخل�ضوم وقطع 

اأنه )ف�ضل اخل�ضومة وح�ضم النزاع بقول اأو فعل ي�ضدر  املنازعات())3) ، ومنها: 

عن القا�ضي بطريق االإلزام()33) يتبني من هذه التعريفات اأن احلكم الق�سائي هو 

الطريق الإنهاء اخل�سومات بحكم �رشعي بوا�سطة ممن له والية الق�ساء العامة؛ وعليه 

االأخذ  باحلكم، مع  متعلقة  منازعة معينة  ق�ضائية يف  اأنه �ضادر من جهة  بد من  ال 
اأحمد بن اإبراهيم ال�سروجي، كتاب اأدب الق�ساء، �س)).  (3((

وهبة الزحيلي، الفقه الإ�سالمي واأدلته، دار الفكر، الطبعة الثانية، دم�سق، 85)1م، �س)58.  (33(
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املحاكم  ال�سادرة من  االأحكام  تقت�رش على  فيه  املق�سي  االأمر  اأن حجية  باالعتبار 

مبالها من �سلطة ق�سائية.

�سحيحاً  ت�سكياًل  �سكلت  �رشعية  من حمكمة  �سادرة  تكون  اأن  اإما  الق�سائية  اجلهة 

وفقاً للقواعد التي حددها نظام الق�ضاء اجلديد اأو كانت وفقاً لنظام قدمي كان معمواًل 

عهد  التي  الق�سائي  االخت�سا�س  ذات  اللجان  اإحدى  الق�سائية  اجلهة  تكون  وقد  به، 

لها العتبارات معينة والية ق�سائية حمددة على �سبيل احل�رش، حيث اإن ما ي�سدر من 

هذه اللجان يعترب قرارات ق�سائية؛ الأنها تقوم باأعمال ق�سائية، ومن هذه اللجان ذات 

نظام مراقبة �رشكات  التاأمينية والتي ن�ض  املنازعات  الق�ضائي جلنة ف�ض  االخت�ضا�ض 

التاأمني التعاوين يف املادة الثامنة على ت�سكيلها، حيث تقوم هذه اللجنة بالف�سل يف 

املنازعات التي تقع بني �رشكات التاأمني وعمالئها، اأو بني هذه ال�رشكات وغريها يف 

واالإ�رشافية  الرقابية  التعليمات  والف�سل يف خمالفات  له،  املوؤمن  حالة حلولها حمل 

احل��رة)34)  املهن  م��زاويل  خمالفة  ويف  املرخ�ض،  التاأمني  واإع��ادة  التاأمني  ل�رشكات 

باالإ�سافة اإلى ذلك قد تكون القرارات الق�سائية �سادرة من هيئة حتكيم، حيث اأعطى 

نظام التحكيم اجلديد ال�سادر عام 1434 حجية االأمر املق�سي فيه لتلك القرارات وهذا 

ت عليه �رشاحة املادة الثانية واخلم�سون من النظام)35) اعتبار اأن احلكم الق�سائي  ما ن�سَّ

يحوز احلجية ولو كان وقع يف احلكم اأخطاء مادية كتابية كانت اأم ح�ضابية، ولكن تقوم 

بناء على  اأو  نف�سها  تلقاء  االأ�سلية من  احلكم  ن�سخة  االأخطاء على  بت�سحيح  املحكمة 

طلب اأحد اخل�سوم.
نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم )م/)3) تاريخ )/)/4)14.  (34(

نظام التحكيم ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم )م/34) تاريخ 4)/1433/5.  (35(
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ف�ساًل اأنه �سادر من جهة ق�سائية ال بد اأن يكون فا�ساًل يف مو�سوع الدعوى كله اأو 

جزء منه اأو م�ساألة متفّرعة ف�ساًل حا�سماً ال رجوع فيه من املحكمة))3) وبالتايل تخرج 

االأعمال الوالئية للق�سائية املتمثلة يف ت�سجيل العقار اأو بيعه اأو ا�ستبداله اأو نقله وقواعده 

املتمثلة يف الت�رشف اأموال القا�رشين والتي نّظمتها املواد من املادة التا�سعة ع�رشة بعد 

املائتني اإلى املادة ال�ساد�سة والع�رشين بعد املائتني من نظام املرافعات ال�رشعية.

اأي�ساً يرتتب على ذلك خروج االأحكام ال�سادرة باإجراء من اإجراءات االإثبات من 

مبداأ حجية االأمر املق�سي فيه. مثاًل اأمر املحكمة با�ستجواب اأحد اخل�سوم، قرار املحكمة 

من تلقاء نف�ضها معاينة املتنازع فيه بجلبه اإلى املحكمة، فهذه القرارات واإن كانت جزءاً 

اإنها تعترب قرارات غري قطعية ال تكت�سب الق�سية حجية الق�سائية،  اإال  من نظر الق�سية 

الغر�س منها ال�سري يف العملية الق�سائية واإنهاء اخل�سومة، فهي ال تقوم بتحديد مركز 

العدول عن هذه  نف�سه  تلقاء  وللقا�سي من  النزاع،  تنهي  اخل�سوم وال  قانوين الأحد 

املواد  يف  ال�رشعية  املرافعات  نظام  عليه  اأكد  ما  وهذا  بنتيجتها  ياأخذ  ال  اأو  القرارات 

املرافعات  نظام  من  املائة  بعد  الثالثة  املادة  ن�ست  حيث  االإثبات،  باإجراءات  املتعلقة 

ا اأمرت به من اإجراءات االإثبات، ب�رشط اأن تبنّي  ال�رشعية على: )للمحكمة اأن تعدل عمَّ

اأ�ضباب العدول يف ال�ضبط، ويجوز لها كذلك اأال تاأخذ بنتيجة االإجراء ب�رشط اأن تبنّي 

اأ�ضباب ذلك يف حكمها(.

ال ي�ضرتط يف احلكم الق�ضائي اأن يكون نهائي لكي يحوز على حجية االأمر املق�ضي 

فاملق�سود  فيه.  املق�سي  االأمر  قوة  فيه مع  املق�سي  االأمر  مبداأ حجية  فيه. وهنا يختلف 
ل�سنة  باملر�س�م رقم )3  ال�سادر  الك�يتي  الإثبات  قان�ن  التعليق على ن�س��س  الرءوف رزق،  طارق عبد   (3((

80)1 ب�ساأن الإثبات يف امل�اد املدنية والتجارية، القاهرة، دار النه�سة العربية، 005)م، �س8)).
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بحجية االأمر املق�سي فيه و�سف يلحق باحلكم الق�سائي مبجرد �سدوره، اإذا كان �سحيح 

من ناحية ال�سكل واملو�سوع. اأما قوة االأمر املق�سي فيه فهو و�سف يلحق باحلكم الذي 

ال يقبل الطعن فيه بالطرق العادية مثل اال�ستئناف))3)، فاحلكم يكت�سب حجية ال�سيء 

هذا  رف�س  واإذا  �سده،  اال�ستئناف  مبجرد  وتقف  �سدوره،  تاريخ  من  فيه  املحكوم 

اال�ستئناف ي�سري حائزا لقوة االأمر املق�سي فيه)38).

اأن  اأ�ضبابه، فاالأ�ضل  اأخرياً منطوق احلكم هو الذي يحوز على احلجية ولي�ض يف 

احلجية ال تثبت اإال يف منطوق احلكم دون اأ�سبابه. املنطوق هو ذلك اجلزء من احلكم 

الذي يف�سل يف نقطة النزاع وتفرغ به املحكمة قرارها حول الق�سية التي اأمامها وتبني 

اإليه))3)، وهذا ما ن�ست عليه املادة الرابعة وال�ستني بعد  نتيجة احلكم الذي تو�سلت 

املائة: )ينطق باحلكم يف جل�ضة علنية بتالوة منطوقة اأو بتالوة منطوقة مع اأ�ضبابه( من 

ن�س املادة يبني اأن النظام األزم املحكمة باأن تقوم باأن يت�سمن احلكم منطوق والعربة 

باحلجية هي يف ن�س احلكم اأي املنطوق مع مالحظة اأن العربة باحلجية باملنطوق ولي�س 

الطلبات  املو�سوعية، فهذه  الطلبات  بطلبات اخل�سوم فقد تغفل املحكمة يف بع�س 

ال تكت�سب حجية املق�سي فيه، لكن يبقى حق �ساحب ال�ساأن اأن يطلب من املحكمة 

احلكم فيها)40).

اأحمد اأب� ال�فا، مرجع �سابق، �س))).  (3((

اأحمد اأب� ال�فا، مرجع �سابق، �س))).  (38(
العربي.  امل�سري.  الت�سريع:  يف  والتجارية  املدنية  امل�اد  يف  الإثبات  نظرية  ال�سهاوي،  الفتاح  عبد  قدري   (3((

الأجنبي، القاهرة، دار النه�سة العربية، )00)م، �س))4.
حيث ن�ست املادة اخلام�سة وال�سبعني بعد املائة من نظام املرافعات على: »اإذا اأغفلت املحكمة احلكم يف   (40(
اأن تكلف خ�سمه باحل�س�ر  اأن يطلب من املحكمة  بع�س الطلبات امل��س�عية املذك�رة، فل�ساحب ال�ساأن 

اأمامها وفقًا لالإجراءات املعتادة لنظر هذا الطلب، واحلكم فيه«.
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املطلب الث�ين:

ال�شروط املتعلقة باحلق املدعى به

نفرق بني حجية  اأن  بد  به ال  املدعى  باحلق  املتعّلقة  ال�رشوط  تف�ضيل  البدء يف  قبل 

االأحكام وحجية ال�سيء املحكوم فيه عن التحدث عن ن�سبية احلكم. فهناك لغط �سائع 

بني االثنني، فحجية االأحكام تعني اأن من �سدر له حكم ق�سائي عندما يقوم باملطالبة 

برتتيب اآثار احلكم القانونية من وقائع اأو مراكز اأن يحتج بها على الكافة)41) اأما حجية 

ال�سيء املحكوم فيه تعني اأن احلكم حجة يكون للمحكوم له �سد املحكوم عليه فقط، 

وال يجوز طعن يف هذه احلجية اإال بالطرق املقررة نظاماً))4).

وحتى يتم التم�ضك باالأخرية - اأي حجية االأمر املق�ضي فيه - ال بد من توافر �رشوط 

ق�رش نظام املرافعات ال�رشعية يف تبيان �رشوط التم�ضك يف هذه احلجية؛ لذلك وجب 

حتديد ال�رشوط من خالل االأحكام الق�ضائية وقوانني االإثبات يف القوانني العربية لكي 

يتم حتديد ال�رشوط الواجب توافرها باحلق املدعى به فيما يتعلق بالتم�ضك بهذه احلجية.

مما جاء يف اأحد اأحكام ديوان املظامل بعدم جواز نظر الدعوى ل�ضابقة احلكم فيها 

وعللت حكمها باالأ�ضباب التالية: )وباالطالع على وقائع احلكم فاإنه يتبني اأن اأطراف 

واملدعي  فاملدعي  الق�ضية،  هذه  يف  ذاته  هو  )ملها(  ومو�ضوعها  و�ضببها  الدعوى 

عليها هما نف�سهما و�سبب الدعوى الذي اأدى اإلى قيام النزاع ذاته...، وكذا مو�سوع 

الدعوى وملها....()43) وعليه يتبني اأن هناك ثالث �رشوط لكي يتم التم�ضك بحجية 

طارق رزق، مرجع �سابق، �س4)).  (41(

طارق رزق، مرجع �سابق، �س5)).  (4((
حكم دي�ان املظامل الرقم )343/ق لعام 5)14 )حكم من�س�ر يف املدونة الق�سائية لدي�ان املظامل).  (43(
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االأمر املق�سي فيه وهي احتاد اخل�سوم واملحل وال�سبب.

واأي�ساً وفقاً ملا ن�ست عليه االأنظمة املدنية ال تكون اإال يف نزاع بني اخل�سوم اأنف�سهم دون 

تغيري يف �ضفاتهم ومتعلقة مبحل واحد و�ضبب واحد بحيث لو اختلف �رشط من ال�رشوط 

�ضقط التم�ضك بهذه احلجية وبالتايل �ضقوط ال�ضمانات التي تقّررها هذه احلجية للمحكوم 

له. فمثاًل قانون البينات االأردين ن�ض على اأنه )ال تكون لتلك االأحكام هذه القوة اإال يف 

نزاع قام بني اخل�ضوم اأنف�ضهم دون اأن تتغري �ضفاتهم وتعلق النزاع باحلق ذاته ماًل و�ضبباً(. 

وما ن�ض عليه قانون االإثبات الكويتي باأنه )ال تكون لهذه االأحكام هذه احلجية اإال يف نزاع 

قام بني اخل�ضوم اأنف�ضهم، دون اأن تتغري �ضفاتهم، وتعلق بذات احلق ماًل و�ضبباً(.

اأوًل/ وحدة اخل�سوم:

حتى ميكن التم�سك بحجية االأمر املق�سي فيه ال بد اأن يكون هناك احتاد يف اخل�سوم، 

يف  اأنف�سهم  هم  عليه-  واملدعي  املدعي   - ال�سابقة  الدعوى  اأطراف  يكون  اأن  مبعنى 

الدعوى اجلديدة. وبالتايل فاإن اختالف االأطراف يرتتب عليه �ضقوط التم�ضك بحجية 

ال�سيء املحكوم فيه ولو كان يف مو�سوع ال يقبل التجزئة)44). مع االأخذ باالعتبار اأنه 

ملا ن�س عليه  ال�سابقة وفقاً  الدعوى  اأو تداخل يف  اأدخل  اأمام من  باحلجية  الدفع  ميكن 

نظام املرافعات ال�رشعية يف املادة التا�سعة وال�سبعني والثمانني واحلادية والثمانني. وعليه 

نظام  اأعطى  الدعوى، وقد  تداخل يف  اأو  اأدخل  قد  يكن  يعد احلكم حجة على مل  ال 

املرافعات ال�رشعية يف املادة املائتني احلق ملن مل يكن طرفاً يف الدعوى واأ�سبح احلكم 

حجة عليه اأن يلتم�س اإعادة النظر يف االأحكام النهائية.

طارق عبد الروؤوف رزق، مرجع �سابق، �س4)).  (44(
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ومعنى احتاد اخل�سوم اأن احتادهم ب�سفاتهم ولي�س باأ�سخا�سهم، ونرى من خالل ما 

ن�ست عليه االأنظمة املقارنة على اأن احتاد اخل�سوم يكون بال�سفات ال باأ�سخا�س اخل�سوم 

�ضفاتهم(.  تتغرّي  اأن  دون  اأنف�ضهم  )اخل�ضوم  على:  ن�ض  االأردين  البينات  قانون  مثاًل 

وعليه لو كان اأحد اخل�سوم ممثاًل يف الدعوى من خالل وكيل فاحلجة تكون على املوكل 

وبالتايل ي�ضتطيع هذا الوكيل رفع دعوى اأخرى ب�ضفته اأ�ضياًل. ويرتتب على ذلك اأي�ضاً 

اأنه ال ي�ضرتط ح�ضوره �ضخ�ضياً لكي يحتج باحلكم يف مواجهته ولكن يكفي متثيله متثياًل 

الذي  احلكم  وعليه  ب�ضفاتهم.  اخل�ضوم  يف  فالعربة  ويل  اأو  وكيل  خالل  من  �ضحيحاً 

اإن كان  ممثليهم  يعد حجة يف مواجهة  القيم  اأو  الو�سي  اأو  الوكيل  ي�سدر يف مواجهة 

مل�سلحتهم اأو �سدهم، ما دام اأن الوكيل اأو القيم اأو الو�سي قد عمل يف حدود وكالته 

و�رشوطها، ولكن اإذا خرج اأحدهم عن حدود نيابته اأو �سلطته املخولة له ال ي�رشي احلكم 

على من هو ممثل لهم)45).

مع مالحظة اأنه يجب عدم اخللط بني احتاد اخل�سوم واحتاد االأ�سخا�س؛ فقد يتحد 

اخل�سوم يف الق�سيتني ولكن االأ�سخا�س خمتلفني كما يف حاالت اخللف العام واخللف 

اخلا�س. فاخللف العام هم ورثته وكل من و�سى له بح�سة �سائعة من تركته، هنا ميكن 

االحتجاج باحلكم يف مواجهة اخللف العام اإذا كان احلكم يتعلق ب�سيء من الرتكة))4)، 

لكن اإذا كان احلكم متعّلق يف ت�رشفات يف حالة مر�س املوت بالن�سبة للمورث وكانت 

هذه الت�رشفات تخالف اأحكام الو�سية يف ال�رشيعة االإ�سالمية فال ميكن االحتجاج بها 

اأحمد ن�ساأت، ر�سالة الإثبات، اجلزء الثاين، دار الفكر العربي، )))1م، �س310.  (45(
عبد القادر الفار، م�سادر اللتزام: م�سادر احلق ال�سخ�سي يف القان�ن املدين، عمان، دار الثقافة للن�سر   (4((

والت�زيع، )01)م، �س)13.



208

مبداأ حجية الأمر املق�سي فيه »درا�سة حتليلية«

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

يف مواجهة الورثة الأنهم يف هذه احلالة يعتربون من الغري))4).

اأو  بالذات  معني  �سيء  ملكيه  �سلفه  من  يتلقى  من  كل  فهو:  اخلا�س  اخللف  اأما 

املبيع،  ال�سيء  يف  للبائع  خا�س  خلف  فامل�سرتي  ال�سيء)48)،  هذا  على  عينياً  حقاً 

و�ساحب حق االنتفاع خلف خا�س ملن تلقى منه هذا احلق واملحال له خلف للمحيل 

يف احلق املحال به))4)، ولكن ي�ضرتط لكي يتم االحتجاج باحلكم يف مواجهة اخللف 

اخلا�س، اأن يكون �سدور احلكم قبل انتقال احلق اإليه، اأما اإذا �سدر احلكم بعد انتقال 

بعد انتقال احلق اإليه فال عربة للحكم �سده وال ميكن التم�سك به يف مواجهته، مع 

االأخذ باالعتبار اأنه اإذا ا�ضرتط اإجراءات نظامية النتقال احلق فاإنه ي�ضرتط ا�ضتكمال 

هذه االإجراءات قبل �سدور احلكم، فمثال ما ن�ست عليه املادة ال�ساد�سة والثالثون 

العقار  على  الواقعة  الت�رشفات  تقييد  يجب  اأنه  للعقار  العيني  الت�سجيل  نظام  من 

التي من �ساأنها اإن�ساء حق من احلقوق العينية العقارية االأ�سلية اأو التبعية، اأو نقله، 

اأثرها  النهائية املثبتة ل�ضيء من ذلك وال ي�رشي  اأو زواله وكذا االأحكام  اأو تغيريه، 

اأوجبت املادة ال�سابعة والثالثون بقيد عقود  على الغري اإال من تاريخ قيدها. واأي�ساً 

االإيجار وال�سندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خم�س �سنوات 

النهائية  واالأحكام  مقدماً،  �سنوات  ثالث  اأجرة  من  باأكرث  واحلواالت  واملخال�سات 

املثبتة ل�سيء من ذلك ويرتتب على عدم قيدها اأن هذه احلقوق ال تكون نافذة يف 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل ال�سيخ، عجز الثلث عن التربعات املنجزة يف مر�س امل�ت، جملة الق�سائية،   (4((
العدد ال�ساد�س، 1434، �س381.

عبد القادر الفار، مرجع �سابق، �س133.  (48(

عبد القادر الفار، مرجع �سابق، �س134.  (4((
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حق الغري فيما زاد على املدد امل�ضار اإليها اآنفاً)50). وعليه اإذا �سدر حكم قبل ا�ستكمال 

فاإنه  احلكم،  �سدور  قبل  العقار  على  الواقعة  الت�رشفات  قيد  عدم  اأو  االإج��راءات 

ي�ستطيع االحتجاج به يف مواجهة اخللف اخلا�س للمحكوم عليه.

الغري من  امل�سجل يف مواجهة  الرهن  اأثر  ي�رشي  العقاري  الرهن  لنظام  وفقاً  اأي�ساً 

قبل  املرهون  العقار  عينياً على  اكت�سب حقاً  قد  الغري  يكن هذا  ما مل  ت�سجيله،  تاريخ 

ت�سجيله)51). ففي هذه احلالة الدائن املرتهن ال ميّثله املدين بالن�سبة اإلى العني املرهونة، اإذا 

كان حق الرهن مت ت�سجيله واأ�سبح نافًذا قبل رفع الدعوى، فاإذا رفعت دعوى ا�ستحقاق 

�سد املدين متعلقة بالعني املرهونة، فال يكون احلكم حجة على الدائن املرتهن مال مل 

اإال  احلجية  تثبت  لذلك ال  نتيجة  اخل�سومة،  تداخل يف  اأو  اأدخل  قد  الدائن  يكن هذا 

بالن�سبة اإلى طريف اخل�سومة، والعربة يف احتاد اخل�سوم اأن يكون احتادهم ب�سفاتهم ال 

باأ�سخا�سهم، مبعنى اأخر اأال يكون احتاد اخل�سوم طبيعة، بل نظاماً.

ث�نيً�/ احت�د املو�سوع:

الذي يطلبه املدعي �سواء كان ذلك متعلقاً  ال�سيء  الدعوى هو ذلك  يق�سد مبحل 

اأو دفع �رشر))5)، وعليه ال بد من احتاد  نفع  اأو م�سلحة بجلب  اأو معنوي  بحق مادي 

اأن يكون  اأي  املق�سي  االأمر  التم�سك بحجية  يتم  الدعويني واحد« لكي  املحل »حمل 

املحكوم  الدعوى  مو�سوع  بعينه  هو  فيها  احلق  حمل  اأو  الثانية  الدعوى  مو�سوع 

فيها)53). لكن ال يعترب املو�سوع متحداً ملجرد تعلق النزاع يف الدعويني ب�سيء واحد، 
نظام الت�سجيل العيني للعقار �سدر باملر�س�م امللكي رقم )م/)) تاريخ 11/)/3)14.  (50(

نظام الرهن العقاري ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم )م/5)) تاريخ 1)/4/11)14.  (51(
اأحمد ن�ساأت، مرجع �سابق، �س)5).  (5((
اأحمد ن�ساأت، مرجع �سابق، �س0)).  (53(
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بل العربة مبو�سوع النزاع ذاته، فمثاًل احلكم ال�سادر برف�س ملكية اأر�س ال يعني عدم 

املطالبة م�ستقباًل بحق انتفاع على نف�س االأر�س. فاملق�سود بوحدة املحل فعلياً اأن يكون 

الذي رفع  ذاته  القا�سي  فيه  املحكمة ف�سل  اأمام  فيه اخل�سمان  تناق�س  الذي  املو�سوع 

متحداً  يكون  الدعويني  »مو�سوع  باأن:  البع�س  يرى  لذلك  اجلديدة)54)،  الدعوى  يف 

ال�سابق  يناق�س احلكم  اأن  الدعوى اجلديدة ميكن  اأن ق�ساءه يف  القا�سي من  اإذا حتقق 

املعيار  لذلك  فيه)55)«.  به  باإنكاره حق معرتف  اأو  احلكم  ذلك  اأنكره  باإقرار حق  �سواء 

فمثاًل  احلق  بذات  املطالبة  تكرار  مينع   - الرف�س  اأو  باملوافقة  حكم   - بحق  مطالبة  هو 

دعوى منع التعر�ض للحيازة اأو ا�ضرتدادها التي ن�ض عليها نظام املرافعات ال�رشعية يف 

املادة التا�سعة بعد املائتني، والتي يهدف منها املدعي كف الدعي عليه من م�سايقته فيما 

اإليه يف اإثبات امللكية. وعليه لو اأقام  حتت يده من عقار اأو ا�ضرتداد احليازة، ال ي�ضتند 

املحكوم عليه دعوى املطالبة باحلق، ال ميكن للمحكوم له التم�سك بحجية االأمر املق�سي 

فيه الختالف مو�سوع الدعويني.

اأنه ال يوؤثِّر على وحدة املحل التغيريات التي تقع يف الدعوى  مع االأخذ باالعتبار 

الثانية بزيادة اأو نق�سان يف احلكم اأو بالن�سبة اأو القيمة، فمن يطالب بح�سته من املرياث 

احلق يف  له  فلي�س  الورثة،  لي�س  الأنه  دعواه  برف�س  وي�سدر حكم  الن�سف،  يعادل  مبا 

رفع دعوى يطالب بالثلث مثاًل، ب�سبب وحدة املو�سوع وهي عدم اأحقيته يف الرتكة، 

باالإ�سافة لذلك ما دام االأ�سل ثابت ومو�سوع الدعوى واحد فال يوؤّثر اختالف االألفاظ 

والعبارات.
طارق رزق، مرجع �سابق، �س5)).  (54(

عبد الرزاق ال�سنه�ري، مرجع �سابق، �س)1).  (55(
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ث�لثً�/ احت�د ال�سبب:

ال�سبب هو الذي اأدى اإلى ن�سوء احلق اأو االلتزام ويكون م�سدرها االإرادة كالعقد اأو 

العمل املادي كالفعل الغري م�رشوع))5) اأما املق�سود فيه يف جمال الدعوى، فهو االأ�سا�س 

الواقعة  تتمّثل يف  احلق، وهي  عليه  بني  الذي  اأو  دعواه  املدعي يف  اإليه  ي�ستند  الذي 

القانونية التي ينبثق عنها مو�سوع الدعوى، مثاًل يف دعوى حق امللكية، يكون لزاماً 

على املدعي اأن يبني �سبب ا�ستحقاق الدعوى، اأو ال�سبب الناقل للملكية وهذا ال�سبب 

اإما يكون مرجعه عقد بيع اأو و�سية.... اإلخ))5).

وحدة ال�ضبب يعترب ال�رشط الثالث للتم�ضك بحجية االأمر املق�ضي فيه، بحيث لو توافر 

ال�رشط االأول والثاين املتعلقني بوحدة اخل�ضوم ووحدة املو�ضوع، ومل يتوافر ال�رشط �ضقط 

احلق بالتم�سك باحلجية. ال�سبب اأو االأ�سا�س القانوين عندما يختلف يف الدعوى اجلديدة 

عن الدعوى القدمية فاإنه ال مينع احلكم القدمي من نظر الدعوى اجلديدة، مثاًل من رفع دعوى 

ميكن  فال  اأخر،  ب�سبب  اأخرى  العقد  ف�سخ  دعوى  رفع  ثم  دعواه،  رف�ست  ثم  عقد  ف�سخ 

التم�سك بحجية االأمر املق�سي الختالف ال�سبب، وهذا ما ن�س عليه حكم ق�سائي » تقرير 

عدم احلكم بف�سخ العقد مبجرد وجود عيوب يف العقار وله املطالبة بالف�سخ اإذا وجد �سببه 

وهو االمتناع عن ال�سيانة، واالمتناع ال يثبت اإال بعد املطالبة، فاإذا امتنع املالك فهنا يتوافر 

ال�سبب، ويحق للم�ستاأجر املطالبة بف�سخ العقد)58)«. فالدعوى االأولى كانت بف�سخ العقد 

ب�سبب وجود عيوب يف العقار ومت رف�سها، وقررت املحكمة بحق امل�ستاأجر برفع دعوى 
عبد القادر الفار، مرجع �سابق، �س)13.  (5((

طلعت دويدار، �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ولئحته التنفيذية، جدة، دار حافظ، 4)14، �س5)1-))1.  (5((
الأول  الإ�سدار  العدل،  وزارة  من  ال�سادرة  الأحكام  مدونة  من�س�ر  1)14)حكم  للعام   1(/3 رقم  حكم   (58(

�س34، ))14).
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اأخرى بف�سخ العقد اإذا توافر �سبب اآخر، رغم وحدة اخل�سوم، املوؤجر وامل�ستاأجر، ووحدة 

املو�سوع الذي هو ف�سخ عقد االإيجار؛ لذلك اختالف ال�سبب يعفي احلكم من احلجية.

عدة  اأم  واحد  �سبب  تعترب  هل  البطالن؟  اأ�سباب  تعدد  حول  الت�ساوؤل  يثور  لكن 

رفع  له  يحق  هل  غلط،  يف  وقوعه  على  بناء  عقد  اإبطال  دعوى  رف�ست  اإذا  اأ�سباب، 

دعوى اأخرى بناًء على وقوعه يف عيب اآخر من عيوب االإرادة؟ حيث اختلفت االآراء 

قيام  بالتايل  العقد،  ت�ضيب  اأن  التي ميكن  العوار�ض  لكرثة  نظرا  املو�ضوع  هذا  حول 

املدعي بتكرار املطالبة بالبطالن.

املطالبة االأخرى  اإلى منع  يوؤدي  البطالن  اإن رف�س دعوى  للقول  حيث ذهب راأي 

بالبطالن))5). لكن تعر�س هذا الراأي لنقد، حيث ال بد من عدم اخللط ما بني ال�سبب 

ومو�سوع الدعوى؛ الأن مو�سوع الدعوى هو البطالن، و�سببه قد يكون اأحد االأ�سباب 

املذكورة)0)). وذهب راأي للقول اإن االإرادة ال تكون �سحيحة ومعتربة يف االلتزامات 

التعاقدية اإال اإذا كانت �سادرة عن �سخ�س كامل االأهلية اأي اأن يكون بالغ �سن الر�سد ومل 

يتاأثر باأي عار�س من عوار�س االأهلية مثل اجلنون اأو العته، اأي�ساً كانت، اأي االإرادة مل 

ت�سب باأي عيب من عيوب االإرادة كاالإكراه واال�ستغالل، اأو عيوب �سكليه يف العقد 

وحتريره. وعليه قام اأ�سحاب هذا الراأي بتق�سيم اأ�سباب البطالن اإلى ثالثة اأنواع:

1 - ما يتعلق باالأهلية نق�س االأهلية واجلنون والعته وال�سفه والغفلة.

2 - ما يتعلق بالر�سا االإكراه والغلط واال�ستغالل والتدلي�س.

3 - والعيوب ال�سكلية املتعلقة بتحرير العقد.
ر�س�ان اإبراهيم عبيدات واأحمد اأب� �سنب، مرجع �سابق، �س))5.  (5((

اأحمد ن�ساأت، مرجع �سابق، �س88).  ((0(
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وذهبوا للقول باأن كل نوع من االأنواع ال مفرداته يعترب �سبباً رئي�سياً للبطالن، فمن 

مت�ضك �ضخ�ض بالبطالن ب�ضبب الغ�ض وفقاً لهذا الراأي ال ميكن له من املطالبة م�ضتقباًل 

باإبطال العقد بناء على وقوعه يف الغلط مثاًل، ولكن يحق له املطالبة باإبطال العقد ب�سبب 

اإنه كيف ميكن  ال�سديد، من حيث  الراأي تعر�س لالنتقاد  نق�س االأهلية)1)). لكن هذا 

القول والت�سليم باأن عدم قبول املطالبة ب�سبب عدم وجود االإكراه هو حكم ي�سمل اأي�ساً 

عدم وجود غ�ض اأو تدلي�ض، رغم عدم وجود مناق�ضة اأو مرافعة وال منازعة مطلقاً حول 

وجود اأو عدم وجود غ�س اأو تدلي�س))))، باالإ�سافة لذلك العيوب التي تبطل العقود هي 

اأ�سباب قانونية ولي�ست و�سائل اإثبات، حيث يعترب كل عيب م�ستقاًل بذاته، وكل عيب 

تختلف العنا�رش املكونة له عن العنا�رش املكونة للعيوب االأخرى.

االأ�سباب  عن  م�ستقاًل  �سبباً  يعترب  �سبب  كل  اإن  للقول  فذهب  الثالث  ال��راأي  اأما 

اأن  ب�سبب  للواقع  االأقرب  الراأي  وهو  باحلق)3)).  للمطالبة  رئي�سي  و�سبب  االأخ��رى، 

االأ�سا�سي  الهدف  والأن  االأخرى،  االأ�سباب  عن  تختلف  �سبب  كل  وعنا�رش  مكونات 

حلجية االأمر املق�سي فيه لي�ست تخفي�س عدد الدعاوى واملطالبات، ولكن الهدف منها 

ا�ستقرار االأحكام واملراكز الق�سائية.

اأخرًيا ال بد من التمييز بني ال�سبب والدليل فقد يتحد ال�سبب وتعدد االأدلة، فال�سبب 

- كما راأينا- هو االأ�سا�س القانوين الذي بني احلق عليه. اأما الدليل الذي يقوم باإثبات 

الواقعة املن�ضئة للحق، وهذه الواقعة ممكن اأن تثبت باأدلة خمتلفة لذلك ال ي�ضرتط للتم�ضك 

ر�س�ان عبيدات، مرجع �سابق، �س))5.  ((1(
اأحمد ن�ساأت، مرجع �سابق، �س)8).  ((((

ر�س�ان عبيدات، مرجع �سابق، �س))5.  ((3(



214

مبداأ حجية الأمر املق�سي فيه »درا�سة حتليلية«

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

اأن يكون الدليل متحداً، فما دام ال�سبب واحد فال يوجد اأي  بحجية االأمر املق�سي فيه 

تاأثري لتعدد االأدلة على احلجية)4)). فالعربة هنا باحتاد ال�سبب ولي�س احتاد الدليل. مع االأخذ 

باالعتبار اأنه يف حال ظهور اأدله جديدة فاإنه للمحكوم عليه طلب اإعادة التما�س النظر ما 

دام اأن هناك اأدلة واإثباتات جديدة مل تقدم اأثناء نظر الدعوى ال�سابقة.

ل�سنة  رقم )3  باملر�س�م  ال�سادر  الك�يتي  الإثبات  قان�ن  ن�س��س  التعليق على  رزق،  الروؤوف  طارق عبد   ((4(
80)1 ب�ساأن الإثبات يف امل�اد املدنية والتجارية، القاهرة، دار النه�سة العربية، 005)م، �س4)).
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اخلامتة:
تكمن اأهمية حجية االأمر املق�سي فيه اأنها �سفة تلحق باحلكم الق�سائي باعتباره عنواناً 

للحقيقة وبالتايل ت�ضفي حماية خا�ضة للمراكز القانونية النا�ضئة عن ذلك احلكم. لقد 

حاولت من خالل هذه الدرا�ضة اأن اأبرز الطبيعة القانونية و�رشوط حجية االأمر املق�ضي 

فيه من خالل االأحكام الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية، والن�سو�س القانونية يف 

االأنظمة املقارنة خا�سة يف االأردن وم�رش.

اأوًل/ النت�ئج:

تعترب حجية االأمر املق�سي فيه قاعدة مو�سوعيه مبنية على قرينة.   - 1

�رشوط حجية االأمر املق�ضي فيه تتمثَّل يف وحدة اخل�ضوم واملو�ضوع وال�ضبب.   - 2

اأحكام  مراعاة  مع  واخلا�ض،  العام  اخللف  اإلى  فيه  املق�ضي  االأمر  حجية  متتد   -  3

الت�رشفات يف مر�س املوت وما تقّرره بع�س االأنظمة من ال�سكلية لالحتجاج 

بها يف مواجهة الغري.

حجية االأمر املق�سي فيه لي�ست جمرد امتناع القا�سي لنظر الدعوى ل�سبق الف�سل    - 4

فيها، ولكن جتعل القا�سي يتم�سك باحلجية من خالل احرتام االآثار املرتتبة على 

احلكم الق�سائي والذي يوفر حماية ق�سائية للمراكز النا�سئة عنه.
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ث�نيً�/ التو�سي�ت:

�رشورة حث اجلهات ال�رشعية والقانونية على عقد موؤمترات علمية لبحث تدوين    - 1

االأحكام الفقهية واالأحكام الق�سائية ملا له من اأهمية يف تطوير العلمية الق�سائية.

2 - ي�سيف املنظم ال�سعودي ن�ساً خا�ساً يف نظام املرافعات ال�رشعية ينظم مبوجبه 

حجية االأمر املق�سي فيه.

واحلمد هلل رب العاملني،،،


