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اأحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات

- ما اأحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات ال�شرعية؟

 هناك حاالت يف اأحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات ال�صرعية نوردها بالتف�صيل: 

اأوًل: حمل اإقامة الدعوى على غري املكلف وطريقة اإبالغه.
لقد ن�صت الالئحة التنفيذية على اأن املدعى عليه اإذا كان ناق�ص االأهلية فالعربة مبحل اإقامة وليه.

الأنه ال فائدة تذكر من كون الدعوى يف بلد غري املكلف، كما اأن التبليغ يكون واحلالة هذه لويل غري املكلف، وفق 
املادة اخلام�صة ع�صرة، وال يكون ت�صليم �صورة التبليغ اإال للمكلف، وهو البالغ العاقل، كما يف الفقرة الثانية من 

الالئحة التنفيذية للمادة اخلام�صة ع�صرة.
كما اأن املدعي بالنفقة خمري يف اإقامة دعواه يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها حمل اإقامة املدعى عليه 
اأو املدعي؛ مراعاة لطالب النفقة. الأنه غالباً اإما قا�صر اأو حمتاج، فروعي جانبهم باأن لهم اأن يقيموا الدعوى يف 

بلدهم ولو كان املدعى عليه يف بلد اآخر يف اململكة.
اململكة  يف  مقيماً  نفقته  املطلوب  ال�صغري  كان  فاإذا  املكلفني،  غري  حلقوق  بالن�صبة  الدويل  االخت�صا�ص  يف  اأما 
فتخ�ص حماكم اململكة ب�صماع الدعوى على ال�صعودي اأو امل�صلم غري ال�صعودي، الذي تلزمه النفقة، ولو مل يكن 

له حمل اإقامة عام اأو خمتار يف اململكة.
مراعاة جلانب غري املكلف، وكذلك املجنون ولو كان بالغاً.

وكذلك تخت�ص حماكم اململكة العربية ال�صعودية، ب�صماع الدعوى على ال�صعودي اأو امل�صلم غري ال�صعودي، ولو مل 
يكن له حمل اإقامة عام اأو خمتار، وذلك يف حالتني:

اأ - اإذا كانت الدعوى ب�صاأن ن�صب �صغري يف اململكة.
ب - اإذا كانت الدعوى متعلقة مب�صاألة من م�صائل الوالية على النف�ص اأو املال.

وذلك اإذا كان للقا�صر اأو املطلوب احلجر عليه حمل اإقامة يف اململكة.

ثانيًا: ما يحتاج اإلى اإذن القا�شي يف ت�شرفات الأولياء والأو�شياء لغري املكلفني: 
لقد عني النظام باالحتياج؛ حلقوق غري املكلفني والبحث لهم، عما هو اأحظ لهم وحدد النظام يف مادته الثانية 
والثالثني ولوائحها ذوات االأرقام 10، 7، 6، 5 ت�صرفات هوؤالء االأولياء واالأو�صياء، باإجراءات حمددة، ي�صتوجب 
كثري منها اإذن القا�صي يف املحكمة العامة، ليتحقق القا�صي عن طريق اأهل اخلربة من وجود الغبطة وامل�صلحة 
لغري املكلف من تلك الت�صرفات، البيع، وال�صراء، والرهن، واالقرتا�ص، وتوثيق عقود ال�صركات، اإذا كان القا�صر 

طرفاً فيها.
كما �أنه من �سدة �لحتياط �أوجب �لنظام متيز �لإذن فيما يخ�ص بيع عقار غري �ملكلف �أو ق�سمته.

كما اأ�صند النظام اإقامة االأولياء على غري املكلفني مما ال ويل له، اأو مل يو�ص اأبو املتوفى بو�صي عليه للمحكمة 
العامة، وكذلك عزلهم عن االقت�صاء وذلك حلفظ حقوقهم.

االأب  للقا�صي حق رفع والية  والثالثني، جعلت  الثانية  للمادة  التنفيذية  الالئحة  ال�صابعة من  الفقرة  اأن  كما 
عمن حتت يده من غري املكلفني، فيما يخ�ص النكاح اأو املال اأو احل�صانة اأو جميعها ملوجب يقت�صي ذلك، كلَّ هذا 

احتياطاً؛ لهوؤالء القا�صرين.
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ثالثًا - حكم اإقرار غري املكلف:
ن�ست �ملادة �خلام�سة بعد �ملائة من نظام �ملر�فعات �أنه: ي�سرتط يف �سحة �لإقر�ر: �أن يكون �ملقر عاقاًل بالغاً.

�أذن له فيه،  �ملاأذون له، بالتجارة يف قدر ما  �إقر�ر �ل�سبي  �أنه ي�سح  وهذ� �ل�سرط ن�ص عليه �حلنابلة، و�أ�سافو� 
واملق�صود بال�صبي، املميز الذي يعرف البيع وال�صراء وامل�صلحة واملف�صدة، اأما غري املميز، فال ي�صح اإقراره الأنه ال 
ي�صح االإذن له وهذا هو مذهب احلنابلة، وهذا الذي جرى عليه العمل يف املحاكم ال�صعودية، وقد عرف �صاحب 
باأنه من بلغ �صبع �صنني، وقال �صاحب )املطلع(: )هو الذي يفهم اخلطاب ويرد اجلواب، وال  املميز،  )االإقناع( 

ين�صبط ب�صن، بل يختلف باختالف االأفهام.
�لإذن لل�سبي  �ملذهب جو�ز  �لتحقيق يف )�لإن�ساف(، وقال: )�ل�ستقاق يدل عليه(، و�ل�سحيح من  و�سوب هذ� 

املميز بالتجارة، لقوله تعالى:ژ ې ې ې ى ى ائژ    )�صورة الن�صاء، االآية:6(.
و�لإذن معناه فك �حلجر، و�إطالق �لت�سرف ملن كان ممنوعاً �سرعاً.

رابعًا- اأحكام اليمني لغري املكلفني:
اأواًل: اليمني املوجة لهما، اإذا مل تقم بينة عليهما باحلق، واأنكر وليهما فيما يجوز له به االإقرار فال توجه لهما 
اليمني، حتى يكلفا، فاإذا كان املدعى عليه �صغرياً اأو جمنوناً مل يحلف الأنه ال يعول على قوله، ويوقف االأمر اإلى 
اأن يكلفا، فيقرا اأو يحلفا اأو يق�صى عليهما بالنكول، وهذا حمل اتفاق اأ�صحاب املذاهب اإال ما ندر، على اأنه اإذا ملك 

ال�صبي املميز املاأذون له بالتجارة اإن�صاء عقد ملك االإقرار به واخل�صومة فيه.
ثانياً: ميني اال�صتظهار، وت�صمى ميني اال�صتيثاق، وهي: اليمني التي يوؤديها املدعي، بناء على طلب القا�صي لدفع 

ال�صبهة والريبة، وال�صك، واالحتمال يف الدعوى، بعد تقدمي االأدلة فيها.
امليت  اأو  الغائب  اأو  املكلف،  الدعوى على غري  الكاملة عند احلنابلة يف  البينة  اليمني حتلف احتياطاً مع  وهذه 
الالئحة  اأخذت  وبهذا  حجتهم،  على  فهم  كلفوا  واإذا  يق�ص،  مل  واأنه  باق،  حقه  اأن  فيحلف  تركته،  من  لالأخذ 
يف  وما  اال�صتظهار،  ميني  يوجه  اأْن  “للقا�صي  ون�صها:  املائة،  بعد  ال�صابعة  املادة  من  الرابعة  للفقرة  التنفيذية 

حكمهما الأحد اخل�صمني عند االقت�صاء ولو مل يطلب اخل�صم ذلك.

خام�شًا - متييز الأحكام ال�شادرة على غري املكلفني والتما�س اإعادة النظر:
1- �إن �لنظام �أخذ بالحتياط و�ل�ستيثاق يف حقوق غري �ملكلفني، وعاملهم مبا هو �أحظ لهم من ذلك، �أنه �إذ� كان 
املحكوم عليه غري مكلف، و�صدر احلكم مبواجهة و�صية اأو وليه، فاإنه ال عربة بقناعة و�صيه اأو وليه باحلكم، ويجب 
رفع احلكم اإلى حمكمة التمييز لتدقيقه مهما كان مو�صوع احلكم، �صواء باحلكم على غري املكلف، اأو بعدم ثبوت 
دعواه اأو عدم احلكم له ب�صائر طلباته املو�صحة يف �صحيفة دعواه، وذلك ح�صب املادة التا�صعة وال�صبعني بعد املائة.
2- كما �أن لغري �ملكلف وهو �ل�سغري �إذ� بلغ ر��سد�ً و�ملجنون �إذ� فاق، �أن يتقدما  بالتما�ص �إعادة �لنظر يف �لأحكام 
اأن  على  ن�ص  والنظام  املذهب،  يف  الغائب  حكم  ياأخذان  الأنهما  التكليف؛  عدم  حال  بحقهما،  ال�صادرة  النهائية 
احلكم اإذا كان غيابياً، فيجوز للغائب اإذا ح�صر اأن يلتم�ص اإعادة النظر يف االأحكام النهائية، وذلك يف املادة الثانية 

والت�صعني بعد املائة.
وهذا هو مقت�صى املذهب، قال يف )ك�صاف القناع( بعد جتويزه �صماع الدعوى على غري املكلف، والغائب وامل�صترت، 
�إذ� قدم �لغائب وبلغ �ل�سغري ور�سد و�أفاق �ملجنون  �إذ� كان هناك بينة و�حلكم بها يف حقوق �لآدميني، قال: ثم 

وظهر امل�صترت، فهم على حجتهم.

اإبراهيم بن عبداهلل احل�شني
القا�صي باملحكمة اجلزئية بربيدة
من بحثه املقدم الإحدى الندوات العدلية
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- اأواًل: نذكر اأحكام غري املكلفني حداً اأو تعزيراً.
ن�ص نظام االإجراءات اجلزائية يف مادته الثالثة ع�صرة 
اأنه: “يتم التحقيق مع االأحداث والفتيات وحماكمتهم 

وفقاً لالأنظمة واللوائح املنظمة لذلك”.
املالحظة  دور  الئحة  من   )1( املادة  ن�صت  وقد 
اأن احلدث هو من ال يقل عمره عن  االجتماعية على 

�صبع �صنوات وال يتجاوز ثماين ع�صرة �صنة.
االأحداث يف م�صوؤوليتهم اجلنائية على ثالث  وهوؤالء 

مراحل: 
االأولى: من والدته حتى بلوغه �صن ال�صابعة، فهذا ال 

يقام عليه حد وال تعزير.
باإحدى  بلوغه  حتى  �صنني  �صبع  متامه  من  الثانية: 
وال  احلدود  عليه  تقام  ال  فهذا  البلوغ.  عالمات 
�لتكليف  �حلد  �إقامة  يف  يت�سرط  لأنه  �لق�سا�ص 
املكلف  غري  والأن  ثالثة”،  عن  القلم  “رفع  حلديث: 
اإذا اأ�صقط عنه التكليف يف العبادات واالإثم يف املعا�صي، 
فاحلد املبني على الدرء بال�صبهة من باب اأولى، وهذا 
كما  )املغني(،  يف  قدامة  ابن  قاله  كما  فيه،  خالف  ال 
ي�سرتط لوجوب �لق�سا�ص �أن يكون �جلاين مكلفاً لأن 
الق�صا�ص عقوبة، وغري املكلف لي�ص حماًل لها، والأنه 

ال ق�صد له.
وتكون القاعدة هنا اأن ما اأوجب حداً على مكلف عزر به 
املميز، وكذلك املجنون ال تقام عليه احلدود اإذا ارتكب 
غري  على  تقام  ال  احلدود  الأن  اجلنون،  حال  موجبها 
اإذا ارتكب موجب احلد حال عقله  اأما  اإجماعاً،  املكلف 
وثبت عليه احلد ثم جن، فاإن كان احلد ثبت باالإقرار 
يقبل  رجوعه  الأن  اجلنون  حال  احلد،  عليه  يقم  مل 
�صاحب  ذكره  كما  رجع  �صحيحاً  كان  لو  اأنه  فيحتمل 
)املغني( 482/11، اأما التعزير، فذهب جمهور الفقهاء 
��سرت�ط  �إلى عدم  و�حلنابلة  و�ل�سافعية،  �ملالكية،  من 
التكليف يف املتهم، فيجوز اإقامة الدعوى على املجنون 
وهذا  ويعزر،  احلد  موجب  ارتكب  اإذا  املميز،  وال�صبي 

ال�صعودية،  املحاكم  يف  العمل  عليه  جرى  الذي  هو 
اإبراهيم -رحمه اهلل-: املجنون  ال�صيخ حممد بن  قال 
واملعتوه ال حد عليه يف ال�صرقة، بل يعزر اإن كان ممن 
ينجع فيه جن�ص التعزير، لئال يعتاد هذا فيف�صد على 

النا�ص، واإن كان ال يجدي فال يتعر�ص.
عنده  يكون  من  منهم  والعته  باجلنون  العقل  وزائل 
ولو  فيه،  يوؤثر  اإذا زجر و�صرب، ومنهم من ال  ارتداع 
كان ال ينزجر من كل وجه، فما ال يدرك كله ال يرتك 

ُجّله.
نزاع  ال  ال�صيخ:  “وقال  و)�سرحه(:  )�لإقناع(  يف  قال 
بني العلماء اأن غري املكلف كال�صبي املميز، يعاقب على 
ما  على  ي�صرب  املجنون  وكذا  بليغاً،  تعزيراً  الفاح�صة 

فعل مما ال يجوز للعاقل لينزجر.
وارتكب  البلوغ،  عالمات  باأحد  عاقاًل  بلغ  اإذا  الثالثة: 
جناية، فاإنه تقام عليه احلدود والق�صا�ص كغريه من 

املكلفني.
لكنه حتى متام �صن الثامنة ع�صرة يعامل يف التوقيف 
دار  يف  فيوقف  االأحداث،  معاملة  املحاكمة  وطريقة 
املالحظة، وال يقيد اإال اإذا خ�صي هروبه، ويحاكم يف دار 

املالحظة، ويعامل بالرفق.
اأما يف احلكم ال�صرعي فيعامل وفق ما ذكرته.

على  اجلناية  اأو  القتل  املكلف  غري  ارتكب  اإذا  ولكن 
االأطراف، فال يقت�ص منهما،  وعمدهما خطاأ حتمله 
العاقلة، الأنه ال يتحقق منهما كمال الق�صد، فوجب اأن 
كانت  اإذا  واأما  البالغ،  العمدية كخطاأ  تكون جنايتهما 
اجلناية مما ال حتمله العاقلة، فتجب يف ماليهما، كما 
جتب يف ماليهما قيم املتلفات، وهذا الواجب لي�ص من 

خطاب التكليف،  واإمنا هو من خطاب الو�صع.

ثانياً - �سهادة غري �ملكلف:
ن�ص النظام يف مادته الثامنة وال�صتني بعد املائة على 
اأنه: “اإذا كان ال�صاهد �صغرياً اأو كان فيه ما مينع من 

اأحكام غري املكلفني يف نظام الإجراءات اجلزائية 

- ما اأحكام غري املكلفني يف نظام الإجراءات اجلزائية؟
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قبول �سهادته فال تعد �أقو�له �سهادة، وكان للمحكمة �إذ� 
وجدت اأن يف �صماعها فائدة اأن ت�صمعها، وهنا م�صائل:

مقبولة  غري  بعاقل  لي�ص  من  �سهادة  �أن  �لأولى: 
اإجماعاً. حكاه ابن املنذر.

�لثانية: �أما �سهادة �ل�سغري �لذي مل يبلغ فرد جمهور 
و�ساركهم  �سيء  كل  يف  �ل�سبيان  �سهادة  �لعلم  �أهل 
املالكية يف ذلك، اإال يف اجلراح بني ال�صبيان فا�صتثنوها 

على ما ياأتي.
و�لقتل  �جلر�ح  يف  �سهادتهم  قبول  �إلى  �ملالكية  وذهب 
�أن يكون �ل�سبي حر�ً  بال ق�سامة يف �سهادتهم، ب�سرط 
مميزاً، ذكراً متعدداً اثنني فاأكرث، لي�ص بعدو للم�صهود 
القرابة،  بعدت  ولو  له،  للم�صهود  قريب  وال  عليه 
ل  �أْن  ب�سرط  �سهادتهم،  يف  �ل�سبيان  بني  خالف  ول 
يتفرقوا عن مو�صع اجلناية الأن التفرق مظنة التعليم 
اجلناية،  وقت  كبري  بينهم  يح�صر  ومل  والتلقني، 
يكون  ال  واأْن  بع�صهم  على  لبع�صهم  ال�صهادة  وتكون 

ال�صبي م�صهوراً بالكذب.
عن  رو�ية  تفرقهم  قبل  �جلر�ح  يف  �سهادتهم  وقبول 
اأنها تقبل يف اجلراح  اأخرى عنه  اأحمد، ورواية  االإمام 
)الطرق  يف  القول  هذا  القيم  ابن  واختار  والقتل، 

احلكمية(.
وعلى هذا فاإن النظام ما دام يف االأمور اجلزائية، فهو 

ي�صتند يف مادته على هذا القول واهلل اأعلم.
عليه  �مل�سهود  وكان  �سبيان  بالقتل  �سهد  �إذ�  �لثالثة: 
اأنه لوث، الأنه يغلب  كبرياً، ففي هذا رواية يف املذهب 
بهذه ال�صهادة �صدق املدعي وهو رواية يف املذهب لدى 
احلنابلة، فاإذا حلف امل�صتحقون للدم على واحد معني 
�لقاتل،  على  �ل�سبيان  من  جماعة  �سهادة  بعد  مكلف 
عمداً،  قتله  اأنه  الدعوى  كانت  اإن  القود  ا�صتحقوا 
واختارها �صاحب )االإن�صاف(، وهذا يبني اأن هذه املادة 
قد �سيغت من هذه �لأقو�ل لهوؤلء �لأئمة، �إذ يف �سهادة 
الق�صايا  فبع�ص  �صماعها،  فوجب  فائدة  ال�صبيان 
للو�صول  املفتاح  هي  تكون  �صبي  اإفادُة  ها  غام�صَ يحل 

للحقيقة.

له  يكن  مل  اإذا  وعليه  املكلف  غري  من  الدعوى  ثالثاً: 
ويل اأو و�صي: 

اأنه  املئة على  بعد  واالأربعون  التا�صعة  املادة  ن�صت  لقد 

االأهلية،  فاقد  اجلرمية،  من  �صرر  حلقه  من  كان  اإذا 
ومل يكن له ويل اأو و�صي، وجب على املحكمة املرفوعة 
اأمامها الدعوى اجلزائية اأن تعني له من يطالب بحقه 
اخلا�ص، واإن كانت هذه املحكمة لي�ص من اخت�صا�صها 
كما  اجلزئية،  كاملحكمة  واالأو�صياء  االأولياء  اإقامة 
اإذا كان  ن�صت املادة اخلم�صون بعد املائة على اأن املتهم 
ويل  على  اخلا�ص  احلق  دعوى  فرتفع  االأهلية،  فاقد 
املتهم، فاإن مل يكن له ويل اأو و�صي، وجب على املحكمة 
اأن تعني عليه ولياً، وهاتان املادتان حتالن م�صكلة طاملا 
اأخرت كثرياً من الق�صايا اجلزائية، اإذن، املحكمة التي 
تعني االأولياء ال يتقدم لها اأحد يطلب الوالية في�صيع 
يكون  وقد  ال�صرر،  اأ�صابه  الذي  االأهلية  فاقد  حق 
اجلاين �صجيناً وبالعك�ص اإذا كان اجلاين فاقد االأهلية 
فيتهرب ذووه من اإقامة ويل عليه من اأجل اأن ال يحكم 
على �صاحبهم ب�صيء، ف�صارت املحكمة املرفوعة اأمامها 
الدعوى تعني ولياً والية خا�صة يف هذه الدعوى فقط، 
�صجني  فيها  يكون  قد  التي  الدعوى  هذه  تنهي  لكي 

يت�صرر من طول البقاء واهلل اأعلم.

واأخرياً ن�صري اإلى اأحكام غري املكلفني يف نظام املحاماة: 
فاإنه مل يرد ذكر يف هذا النظام لغري املكلفني �صوى يف 
اأن يكون املحامي غري  الثالثة، والتي ن�صت على  املادة 
اأي بالغاً عاقاًل،  حمجور عليه، مبعنى اأن يكون مكلفاً 
ولقد األزم النظام بذلك، فال ي�صح اأن يكون غري البالغ 
اأو املجنون خا�صة حمامياً، اإذ من ال يرتافع عن نف�صه 
ال يحق له اأن يرتافع عن غريه، واإن كان بع�ص الفقهاء 
وليه  قبل  من  له  املاأذون  املميز  ال�صبي  توكيل  اأجازوا 
ال  باأنه  اأخذ  فالنظام  واحلنابلة.  كاحلنفية  بالتوكل 
ح باملحاماة مهنًة اإال لغري املحجور عليه،  ي�صح اأن ي�صرَّ
واهلل اأعلم، وبهذا انتهى هذا البحث. فما كان فيه من 
�صواب فمن اهلل وحده وما كان فيه من خطاأ وتق�صري 
ور�صوله  منه  بريء  تعالى  واهلل  ال�صيطان  ومن  فمني 
رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

العاملني.

اإبراهيم بن عبداهلل احل�شني
القا�صي باملحكمة اجلزئية يف بريدة
من بحثه املقدم الإحدى الندوات العدلية
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- االأحوال التي يجوز فيها رد اليمني على املدعي عند 
القائلني به.

اإذا  املدعي  على  اليمني  برد  القائلون  العلماء  اختلف 
نكل املدعى عليه يف االأحوال التي يجوز فيها الرد على 

قولني:

اإليه  يوؤول  وما  املال  يف  ترد  اليمني  اأن  االأول:  القول 
املال، وبهذا قال املالكية.

القول الثاين: اأن كل حق �صمعت الدعوى فيه وجازت 
اليمني  وردت  اليمني على منكره،  به، وجبت  املطالبة 
مااًل  احلق  اأكان  �صواء  مدعيه،  على  عنها  بالنكول 
اأو  اأو نكاح،  اأم غري مال من ق�صا�ص،  كالعني والدين، 

طالق اأو عتق اأو ن�صب. وبهذا قال ال�صافعية.

االأدلة:
دليل القول االأول: ا�صتدل اأ�صحاب هذا القول على اأن 
اليمني ال ترد اإال يف املال، وما يوؤول اإليه املال بقولهم: 
الأن  واليمني،  النكول  من  اأقوى  واملراأتني  ال�صاهد  اإن 
يحتاج  ال  والأنه  املدعي،  جهة  غري  من  حجة  النكول 
الطالق  كان  ثم  ذلك  ثبت  فاإذا  املراأتني،  مع  اإليها 
ال  باأن  كان  واملراأتني،  بال�صاهد  فيه  يحكم  ال  والنكاح 

يحكم فيه باليمني والنكول اأولى.
ويناق�ص من وجهني:

املدعى  على  اليمني  فيه  تثبت  مبا  العربة  اأن  االأول: 
عليه، فهو الذي اإذا نكل ردت اليمني على املدعي، ولي�ص 

العربة مبا تثبت فيه دعوى املدعي ابتداء.

ولي�ص  الرد  بعد  املدعي  ميني  يف  احلجة  اأن  الثاين: 
بنكول املدعى عليه.

القول  هذا  اأ�صحاب  ا�صتدل  الثاين:  القول  اأدلة 
القائلون باأن اليمني ترد عن املدعي عند نكول املدعى 
اليمني  الدعوى، ووجبت  �صمعت فيه  عليه يف كل حق 

على املنكر باالأدلة التالية:

اأن  عنهما-  اهلل  -ر�صي  عبا�ص  ابن  روي  ما  االأول: 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: “البينة على املدعي، 

واليمني على من اأنكر”.

وجه الداللة: 
“واليمني على من  اأن قوله - �صلى اهلل عليه و�صلم- 
فرتد  الدعوى،  فيه  �صمعت  ما  كل  ي�صمل  عام  اأنكر” 

اليمني على املدعي عند نكول املدعى عليه.
الثاين: اأن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- اأحلف ركانة 

حني طلق امراأته البتة، واأنه اأراد بالبتة واحدة.
عليه  اهلل  �صلى   - النبي  اأحلف  فقد  الداللة:  وجه 
و�صلم- ركانة يف اأمر الطالق، ولي�ص هو مبال، واإذا �صح 
املال �صح رد اليمني عند نكول املدعى  احللف يف غري 

عليه.
ويناق�ص: باأن احلديث �صعيف وال يقوى على االحتجاج 

به.
وجبت  عنها  االإجابة  لزمت  دعوى  كل  اأن  الثالث: 
املدعي  بالنكول عنها على  اليمني  اليمني فيها، وردت 

كالق�صا�ص.
هو  واملناق�صة  االأدلة  عر�ص  بعد  الراجح  الرتجيح: 
نكول  عند  املدعي  على  ترد  اليمني  اأن  الثاين،  القول 
وجتب  الدعوى،  فيه  �صمع  حق  كل  يف  عليه  املدعى 
اأ�صحاب  دليل  و�صعف  اأدلته  لقوة  املنكر،  على  اليمني 

القول االأول مبا اأورد عليه من مناق�صة.
املدعى  على  بالق�صاء  القائلون  العلماء  اختلف  وقد 
الق�صاء  فيها  يجوز  التي  االأحوال  يف  نكل  اإذا  عليه، 

بالنكول على ثالثة اأقوال:

القول االأول: 
اأنه يق�صى بالنكول يف املال وما يق�صد منه املال.

وهذا قول للحنابلة، قال املردواي: “هذا املذهب”.
القول الثاين:

 اأنه يق�صى بالنكول يف كل ما ي�صح فيه البذل واالإباحة 
كاالأموال وق�صا�ص االأطراف.

وهذا قول اأبي حنيفة -رحمه اهلل-.

حالت رد اليمني والق�شاء بالنكول

- ما الأحوال التي يجوز فيها رد اليمني على املدعي؟ وما الأحوال التي يجوز فيها الق�شاء بالنكول على 
املدعى عليه؟
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القول الثالث:
 اأنه يق�صى بالنكول يف كل ما ت�صح فيه اليمني، �صواء 

اأكان مااًل اأم غريه.
االإمام  اأبي حنيفة، وهو رواية عن  وهذا قول �صاحبي 

اأحمد.
االأدلة: دليل القول االأول:

يق�صى  باأنه  القائلون  القول  هذا  اأ�صحاب  ا�صتدل 
بالنكول يف كل ما ي�صح فيه البذل واالإباحة بقولهم:

بالنكول  يق�صى  فال  واإباحة،  بذاًل  يعترب  النكول  اإن 
عن اليمني اإال فيما ي�صح فيه البذل واالإباحة، ولذا ال 
والفيئة  والرجعة  والطالق  النكاح  بالنكول يف  يق�صى 
يف االإيالء، ودعوى الرق، واال�صتيالد والن�صب والوالء 

والقذف، وال جتب فيه اليمني على املنكر.
وقد �صبق مناق�صة ذلك يف حتديد مفهوم النكول.

اأدلة القول الثالث: 
يق�صى  باأنه  القائلون  القول  هذا  اأ�صحاب  ا�صتدل 
بالنكول يف كل ما ت�صح فيه اليمني،  �صواء اأكان مااًل اأم 

غريه - بالدليلني التاليني: 
اليمني،  توجيه  على  مبني  النكول  اأن  االأول:  الدليل 
فكل ما توجهت فيه اليمني اإلى املدعى عليه ونكل عنها 

حكم عليه بالنكول.
الدليل الثاين: اأن النكول يعترب اإقراراً واالإقرار يجري 
�صبق مناق�صة ذلك يف حتديد  املال ويف غريه. وقد  يف 

مفهوم النكول.
اأنه  الثالث،  القول  هو  �صبق  بعدما  الراجح  الرتجيح: 
يق�صى بالنكول يف كل ما ت�صح فيه اليمني، �صواء اأكان 
مااًل اأم غريه، لقوة اأدلة هذا القول يف اجلملة، و�صعف 

اأدلة القولني االآخرين مبا اأورد عليها من مناق�صة.
ونورد بع�ص التطبيقات النظامية للنكول عن اليمني 

للفائدة:
املرافعات  نظام  من  املائة  بعد  الثامنة  املادة  يف  جاء 

ال�صرعية ال�صادر عام 1421هـ ما ن�صه:
قا�صي  اأمام  اإال  عنها  النكول  وال  اليمني  تكون  “ال 
الدعوى يف جمل�ص الق�صاء، وال اعتبار لهما خارجه ما 

مل يوجد ن�ص يخالف ذلك”.
اأمام  اإال  عنها  النكول  وال  اليمني  تكون  “ال  عبارة  اإن 
ملا  الدعوى يف جمل�ص احلكم” مطابقة متاماً  قا�صي 
املعتربة  النكول  �صوابط  من  الثاين  ال�صابط  يف  ورد 

للحكم به الواردة يف هذا البحث.
“ما مل يوجد ن�ص يخالف ذلك” هذا الن�ص  وقوله: 

هو �ملادة �لعا�سرة بعد �ملائة من هذ� �لنظام.
املرافعات  نظام  من  املائة  بعد  التا�صعة  املادة  يف  وجاء 

ال�صرعية ما ن�صه: “من دعي للح�صور للمحكمة الأداء 
دون  وامتنع  فاإن ح�صر  اليمني، وجب عليه احل�صور، 
اإليه اليمني ال يف جوازها، وال يف  اأن ينازع من وجهت 
تعلقها بالدعوى، وجب عليه اإن كان حا�صراً بنف�صه - 
اأن يحلفها فوراً اأو يردها على خ�صمه، واإن تخلف بغري 

عذر عد ناكاًل كذلك”.
الترد  اأنه  منه  يفهم  خ�صمه«  على  يردها  »اأو  وقوله 
�صبق  وقد  باإذنه،  اإال  املدعى  نكول  عند  املدعي  اإلى  اليمني 
عر�ص االأقوال يف هذه امل�صاألة يف املبحث الثاين من الف�صل 
�لثالث. وتبني �أن �لقول �لر�جح هو عدم ��سرت�ط �إذن 

املدعى عليه الناكل يف رد اليمني.
اليمني  برد  القول  ترجيح  الن�ص  هذا  من  يفهم  كما 
عليه  يحكم  وال  عليه،  املدعى  نكول  عند  املدعي  على 
مبجرد نكوله. وقد �صبق يف املبحث االأول من الف�صل 
الثالث ذكر اخلالف يف هذه امل�صاألة، وترجح اأن اليمني 
ترد على املدعي اإذا انفرد بالعلم، وال ترد عليه اإذا انفرد 
عليه  يحكم  اأو  باليمني  يلزم  بل  بالعلم،  عليه  املدعى 
بالنكول، واإذا كان املدعي واملدعى عليه كالهما ميكن 
برد  القول  فيرتجح  به  املدعى  بال�صيء  اأحدهما  علم 

اليمني على املدعي عند نكول املدعى عليه.
وجاء يف الالئحة التنفيذية للمادة التا�صعة بعد املائة 

يف الفقرة االأولى منها:
حتى  ناكاًل  اليمني  اأداء  عن  املمتنع  يعد  “ال   -1/109

ينذر ثالث مرات ويدون ذلك يف ال�صبط”.
للحكم  �سرط  مر�ت  ثالث  �لإنذ�ر  �أن  هذ�  من  يفهم 
الف�صل  من  الثالث  املبحث  يف  �صبق  وقد  بالنكول، 

الثالث اأن تكرار العر�ص لال�صتحباب ولي�ص للوجوب.
للمادة  التنفيذية  الالئحة  من  الثالثة  الفقرة  ويف 

التا�صعة بعد املائة:
اليمني  عليه  توجهت  من  اإمهال  “للقا�صي   -3/109

عند االقت�صاء”.
وهذا يوؤكده ما ورد يف الف�صل الثاين من هذا البحث، 
وذكر كذلك يف ال�صابط اخلام�ص من �صوابط النكول 

املعترب للحكم.
ال�صرعية،  املرافعات  نظام  يف  الواردة  املواد  هي  هذه 
والالئحة التنفيذية لها واملرتبطة بنكول املدعى عليه 
عن اليمني ومقارنة ذلك مبا ورد يف هذا البحث واهلل 

املوفق.

د. عبدالعزيز بن �شالح ال�شاوي
جامعة الق�صيم 
من بحثه املقدم الإحدى الندوات العدلية
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التحقيق  اإجراء  �صمن  يكون  التفتي�ص   -
املخت�صة  االأ�صلية  وال�صلطة  االبتدائي، 
باإجراء  نظاماً  املخولة  تلك  هي  باإجرائه 
اململكة  يف  ال�صرطة  كانت  وقد  التحقيق، 
�لعربية �ل�سعودية هي �ملخت�سة مببا�سرة 
واإلى  اجلرائم،  يف  االبتدائي  التحقيق 
جرائم  يف  التحقيق  نيط  ذلك  جانب 
هيئة  منها  اجلهات،  من  للعديد  اأخرى 
اإليها  نيط  والتي  والتحقيق  الرقابة 
ديوان  يف  كما  معينة  جرائم  يف  التحقيق 

املظامل.
ذات  يف  وت�صرف  توجه  االإمارة  وكانت 
لأن  �ل�سرط،  حتقيقات  على  �لوقت 
التحقيق  عملية  انتهاء  بعد  الق�صية 
منا�صباً،  تراه  مبا  للتوجيه  لها،  ُترفع 
التحقيق،  اإجراءات  من  التفتي�ص  والأن 
وينبني عليه اأن التفتي�ص ال ميلكه اإال من 
كان  وملا  التحقيق،  �صلطة  النظام  خولهم 
�أمري �ملنطقة خموًل ب�سالحية �لإ�سر�ف 
لالئحة  وفقاً  التحقيقات  �صائر  على 
باإجراء  االأمر  ميلك  فاإنه  التفوي�صات، 

التفتي�ص.
اململكة  ت�صهده  الذي  التطور  اأنه ومع  اإال 
ق�صايا  الأن  ونظراً  ال�صعودية،  العربية 
كبرية  درجة  على  اأ�صبحت  قد  التحقيق 
اأن  جانب  اإلى  والتعقيد،  الت�صعب  من 
لذلك  خا�صة،  خربة  يتطلب  التحقيق 
واالإدعاء  التحقيق  هيئة  اإن�صاء  روؤي 
 56/3 الرقم  ذي  امللكي  باملر�صوم  العام 
مهمة  اإليها  واأ�صند  1409/10/24هـ،  يف 
التحقيق يف جميع اجلرائم، وبذلك فقد 
نظاماً  املخت�ص  هو  الهيئة  جهاز  اأ�صبح 
باإجراء التفتي�ص، وهو ما اأكدت عليه املادة 
اجلزائية  االإجراءات  نظام  من  الثمانون 
بقولها: )تفتي�ص امل�صاكن عمل من اأعمال 

التحقيق(.
وعليه فيمكن القول بعد ذلك باأنه مل يعد 
�صفة  املنطقة(  )اأمري  االإداري  للحاكم 

املرجعية يف تفتي�ص امل�صاكن.

�لنظام  تطبيق  يف  �إ�سكال  يبقى  ولكن 
فيها  الهيئة  متار�ص  مل  التي  املناطق  يف 

اخت�صا�صها، كيف يكون العمل؟
يف  �جتماع  ُعقد  �لإ�سكال  هذ�  وحلل   -
الإبداء  االأع�صاء  على  عمم  1427/4/4هـ 
مرائياتهم حياله، وهذا االجتماع مت بناًء 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  توجيه  على 
وزير الداخلية بالكتاب الربقي ذي الرقم 
1427/2/19هـ،  يف  2/10219/2/5/1�ص 
والذي ق�صى بت�صكيل جلنة من الداخلية 
لتطبيق  العام  واالدعاء  التحقيق  وهيئة 
االأمن  يف  اجلزائية  االإجراءات  نظام 
اللجنة م�صكورة بعدة  العام، وقد خل�صت 
العام  االأمن  تنفيذ  اآلية  حول  تو�صيات 
املناطق  يف  وخا�صة  االإجراءات  نظام  ملواد 
التي مل متار�ص الهيئة فيها دورها، وكان 
بالتفتي�ص،  يتعلق  التو�صيات ما  تلك  من 
فقد ورد يف البند الرابع منه فيما يتعلق 
يف  “تنفذ  و�مل�ساكن:  �لأ�سخا�ص  بتفتي�ص 
االإجراءات  املخت�صة  العام  االأمن  جهات 
احلادية  )املادة  يف  عليها  املن�صو�ص 

واالأربعون( من النظام وهي: 
اجلنائي  ال�صبط  لرجل  يجوز  ال   -1
تفتي�صه  اأو  م�صكون  حمل  اأي  يف  الدخول 
نظاماً،  عليها  املن�صو�ص  االأحوال  يف  اإال 
وباأمر م�صبب من هيئة التحقيق واالدعاء 
الهيئة  ممار�صة  عدم  حال  ويف  العام، 
قبل  من  االأمر  فيكون  الخت�صا�صها 

احلاكم االإداري.
عدا  ما  وتفتي�ص  دخول  يف  يكتفى   -2
املحقق يف هيئة  باإذن م�صبب من  امل�صاكن 
عدم  حال  ويف  العام،  واالإدعاء  التحقيق 
فيكون  الخت�صا�صها،  الهيئة  ممار�صة 
�أو  �ملنطقة  �سرطة  مدير  قبل  من  �لأمر 

من ينيبه”.
�صلطة  اخت�صا�ص  من  اأنه  �صبق  وكما 
معينة  اأحوال  يف  يجوز  اأنه  اإال  التحقيق، 
يف  كما  اإجراوؤه  اجلنائي  ال�صبط  لرجال 
بالتفتي�ص  االإذن  اأو  والندب  الندب،  حالة 

التحقيق  �صلطة  عن  ي�صدر  تفوي�ص 
رجال  الأحد  بالتفتي�ص  اأ�صاًل  املخت�صة 
اإجراء  اإياه  خمولة  اجلنائي  ال�صبط 
�لتفتي�ص، وي�سرتط يف هذ� �لإذن �أن يكون 

مكتوباً، واأن يت�صمن البيانات التالية:
1- ا�صم ُم�صدر االأمر اأو االإذن، ووظيفته، 

وتوقيعه موؤرخاً.
اإجراء  اقت�صت  التي  االأ�صباب  ذكر   -2
اإجراء  تربر  التي  واالأ�صباب  التفتي�ص. 
يكون  حتى  تتوافر  اأن  ويجب  التفتي�ص،  

اإجراًء جائزاً �صحيحاً: 
اأ( ثبوت وقوع اجلرمية.

على  واقعة  اجلرمية  تلك  تكون  اأن  ب( 
حقوق االأفراد.

اجلرمية  بتلك  االتهام  يتوجه  اأن  ج( 
ل�سخ�ٍص، �أو �أ�سخا�ص باأعيانهم.

د( وجود �أدلٍة �أو قر�ئن و�أمار�ت �سحيحة 
بارتكابه  ال�صخ�ص  اتهام  على  قوية 

اجلرمية اأو م�صاهمته فيها.
اإجراء  من  وغاية  فائدة  وجود  هـ( 

التفتي�ص.
بالتفتي�ص  االأمر  اأو  االإذن  يكون  اأن   -3

�صريحاً.
دقيقاً  التفتي�ص حتديداً  4- حتديد حمل 
غري  �أم  م�سكناً،  �أم  �سخ�ساً،  �أكان  �سو�ء: 

ذلك.
هذا  الإنفاذ  الالزمة  املدة  حتديد   -  5

االإجراء.
تنفيذ  يجوز  ال  اأنه  على  االأنظمة  وتن�ص 
اإال مرة واحدة،  بالتفتي�ص  االأمر  اأو  االإذن 
با�صت�صدار  اإال  التفتي�ص  اإعادة  يجوز  فال 

اإذن جديد.
وجهات  اجلنائي  ال�صبط  رجال  غري  اأما 
االأخرى  واجلهات  والق�صاء  التحقيق 
اإجراء  لهم  يجوز  فال  نظاماً،  املخولة 
االفتئات  من  ذلك  يف  ملا  التفتي�ص؛ 
حقوقه  على  واالعتداء  ال�صلطان  على 
و�صالحياته التي ُمنحت له، مراعياً فيها 

امل�صلحة العامة وال�صرورة امللحة.

اإبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�س
املدعي العام بهيئة التحقيق واالإدعاء 
العام مبنطقة الق�صيم.. من بحثه 
املقدم الإحدى الندوات العدلية 

ال�شلطة املخت�شة بالتفتي�س

- ما اجلهة املخت�شة التي تقوم بالتفتي�س للبحث عن الأدلة والقرائن 
املتعلقة بوقوع اجلرمية؟


