�أ�سئلة
وردود
�أحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات
 ما �أحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات ال�شرعية؟هناك حاالت يف �أحكام غري املكلفني يف نظام املرافعات ال�شرعية نوردها بالتف�صيل:

�أو ًال :حمل �إقامة الدعوى على غري املكلف وطريقة �إبالغه.
لقد ن�صت الالئحة التنفيذية على �أن املدعى عليه �إذا كان ناق�ص الأهلية فالعربة مبحل �إقامة وليه.
لأنه ال فائدة تذكر من كون الدعوى يف بلد غري املكلف ،كما �أن التبليغ يكون واحلالة هذه لويل غري املكلف ،وفق
املادة اخلام�سة ع�شرة ،وال يكون ت�سليم �صورة التبليغ �إال للمكلف ،وهو البالغ العاقل ،كما يف الفقرة الثانية من
الالئحة التنفيذية للمادة اخلام�سة ع�شرة.
كما �أن املدعي بالنفقة خمري يف �إقامة دعواه يف املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها حمل �إقامة املدعى عليه
�أو املدعي؛ مراعاة لطالب النفقة .لأنه غالباً �إما قا�صر �أو حمتاج ،فروعي جانبهم ب�أن لهم �أن يقيموا الدعوى يف
بلدهم ولو كان املدعى عليه يف بلد �آخر يف اململكة.
�أما يف االخت�صا�ص الدويل بالن�سبة حلقوق غري املكلفني ،ف�إذا كان ال�صغري املطلوب نفقته مقيماً يف اململكة
فتخ�ص حماكم اململكة ب�سماع الدعوى على ال�سعودي �أو امل�سلم غري ال�سعودي ،الذي تلزمه النفقة ،ولو مل يكن
له حمل �إقامة عام �أو خمتار يف اململكة.
مراعاة جلانب غري املكلف ،وكذلك املجنون ولو كان بالغاً.
وكذلك تخت�ص حماكم اململكة العربية ال�سعودية ،ب�سماع الدعوى على ال�سعودي �أو امل�سلم غري ال�سعودي ،ولو مل
يكن له حمل �إقامة عام �أو خمتار ،وذلك يف حالتني:
�أ � -إذا كانت الدعوى ب�ش�أن ن�سب �صغري يف اململكة.
ب � -إذا كانت الدعوى متعلقة مب�س�ألة من م�سائل الوالية على النف�س �أو املال.
وذلك �إذا كان للقا�صر �أو املطلوب احلجر عليه حمل �إقامة يف اململكة.
ثاني ًا :ما يحتاج �إلى �إذن القا�ضي يف ت�صرفات الأولياء والأو�صياء لغري املكلفني:
لقد عني النظام باالحتياج؛ حلقوق غري املكلفني والبحث لهم ،عما هو �أحظ لهم وحدد النظام يف مادته الثانية
والثالثني ولوائحها ذوات الأرقام  5 ،6 ،7 ،10ت�صرفات ه�ؤالء الأولياء والأو�صياء ،ب�إجراءات حمددة ،ي�ستوجب
كثري منها �إذن القا�ضي يف املحكمة العامة ،ليتحقق القا�ضي عن طريق �أهل اخلربة من وجود الغبطة وامل�صلحة
لغري املكلف من تلك الت�صرفات ،البيع ،وال�شراء ،والرهن ،واالقرتا�ض ،وتوثيق عقود ال�شركات� ،إذا كان القا�صر
طرفاً فيها.
كما �أنه من �شدة االحتياط �أوجب النظام متيز الإذن فيما يخ�ص بيع عقار غري املكلف �أو ق�سمته.
كما �أ�سند النظام �إقامة الأولياء على غري املكلفني مما ال ويل له� ،أو مل يو�ص �أبو املتوفى بو�صي عليه للمحكمة
العامة ،وكذلك عزلهم عن االقت�ضاء وذلك حلفظ حقوقهم.
كما �أن الفقرة ال�سابعة من الالئحة التنفيذية للمادة الثانية والثالثني ،جعلت للقا�ضي حق رفع والية الأب
عمن حتت يده من غري املكلفني ،فيما يخ�ص النكاح �أو املال �أو احل�ضانة �أو جميعها ملوجب يقت�ضي ذلك ،كلَّ هذا
احتياطاً؛ له�ؤالء القا�صرين.
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ثالث ًا  -حكم �إقرار غري املكلف:
ال بالغاً.
ن�صت املادة اخلام�سة بعد املائة من نظام املرافعات �أنه :ي�شرتط يف �صحة الإقرار� :أن يكون املقر عاق ً
وهذا ال�شرط ن�ص عليه احلنابلة ،و�أ�ضافوا �أنه ي�صح �إقرار ال�صبي امل�أذون له ،بالتجارة يف قدر ما �أذن له فيه،
واملق�صود بال�صبي ،املميز الذي يعرف البيع وال�شراء وامل�صلحة واملف�سدة� ،أما غري املميز ،فال ي�صح �إقراره لأنه ال
ي�صح الإذن له وهذا هو مذهب احلنابلة ،وهذا الذي جرى عليه العمل يف املحاكم ال�سعودية ،وقد عرف �صاحب
(الإقناع) املميز ،ب�أنه من بلغ �سبع �سنني ،وقال �صاحب (املطلع)( :هو الذي يفهم اخلطاب ويرد اجلواب ،وال
ين�ضبط ب�سن ،بل يختلف باختالف الأفهام.
و�صوب هذا التحقيق يف (الإن�صاف) ،وقال( :اال�شتقاق يدل عليه) ،وال�صحيح من املذهب جواز الإذن لل�صبي
املميز بالتجارة ،لقوله تعالى:ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ (�سورة الن�ساء ،الآية.)6:
والإذن معناه فك احلجر ،و�إطالق الت�صرف ملن كان ممنوعاً �شرعاً.
رابع ًا� -أحكام اليمني لغري املكلفني:
�أو ًال :اليمني املوجة لهما� ،إذا مل تقم بينة عليهما باحلق ،و�أنكر وليهما فيما يجوز له به الإقرار فال توجه لهما
اليمني ،حتى يكلفا ،ف�إذا كان املدعى عليه �صغرياً �أو جمنوناً مل يحلف لأنه ال يعول على قوله ،ويوقف الأمر �إلى
�أن يكلفا ،فيقرا �أو يحلفا �أو يق�ضى عليهما بالنكول ،وهذا حمل اتفاق �أ�صحاب املذاهب �إال ما ندر ،على �أنه �إذا ملك
ال�صبي املميز امل�أذون له بالتجارة �إن�شاء عقد ملك الإقرار به واخل�صومة فيه.
ثانياً :ميني اال�ستظهار ،وت�سمى ميني اال�ستيثاق ،وهي :اليمني التي ي�ؤديها املدعي ،بناء على طلب القا�ضي لدفع
ال�شبهة والريبة ،وال�شك ،واالحتمال يف الدعوى ،بعد تقدمي الأدلة فيها.
وهذه اليمني حتلف احتياطاً مع البينة الكاملة عند احلنابلة يف الدعوى على غري املكلف� ،أو الغائب �أو امليت
للأخذ من تركته ،فيحلف �أن حقه باق ،و�أنه مل يق�ض ،و�إذا كلفوا فهم على حجتهم ،وبهذا �أخذت الالئحة
التنفيذية للفقرة الرابعة من املادة ال�سابعة بعد املائة ،ون�صها“ :للقا�ضي �أنْ يوجه ميني اال�ستظهار ،وما يف
حكمهما لأحد اخل�صمني عند االقت�ضاء ولو مل يطلب اخل�صم ذلك.
خام�س ًا  -متييز الأحكام ال�صادرة على غري املكلفني والتما�س �إعادة النظر:
� -1إن النظام �أخذ باالحتياط واال�ستيثاق يف حقوق غري املكلفني ،وعاملهم مبا هو �أحظ لهم من ذلك� ،أنه �إذا كان
املحكوم عليه غري مكلف ،و�صدر احلكم مبواجهة و�صية �أو وليه ،ف�إنه ال عربة بقناعة و�صيه �أو وليه باحلكم ،ويجب
رفع احلكم �إلى حمكمة التمييز لتدقيقه مهما كان مو�ضوع احلكم� ،سواء باحلكم على غري املكلف� ،أو بعدم ثبوت
دعواه �أو عدم احلكم له ب�سائر طلباته املو�ضحة يف �صحيفة دعواه ،وذلك ح�سب املادة التا�سعة وال�سبعني بعد املائة.
 -2كما �أن لغري املكلف وهو ال�صغري �إذا بلغ را�شداً واملجنون �إذا فاق� ،أن يتقدما بالتما�س �إعادة النظر يف الأحكام
النهائية ال�صادرة بحقهما ،حال عدم التكليف؛ لأنهما ي�أخذان حكم الغائب يف املذهب ،والنظام ن�ص على �أن
احلكم �إذا كان غيابياً ،فيجوز للغائب �إذا ح�ضر �أن يلتم�س �إعادة النظر يف الأحكام النهائية ،وذلك يف املادة الثانية
والت�سعني بعد املائة.
وهذا هو مقت�ضى املذهب ،قال يف (ك�شاف القناع) بعد جتويزه �سماع الدعوى على غري املكلف ،والغائب وامل�سترت،
�إذا كان هناك بينة واحلكم بها يف حقوق الآدميني ،قال :ثم �إذا قدم الغائب وبلغ ال�صغري ور�شد و�أفاق املجنون
وظهر امل�سترت ،فهم على حجتهم.

�إبراهيم بن عبداهلل احل�سني

القا�ضي باملحكمة اجلزئية بربيدة
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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�أ�سئلة
وردود
�أحكام غري املكلفني يف نظام الإجراءات اجلزائية
 ما �أحكام غري املكلفني يف نظام الإجراءات اجلزائية؟ �أو ًال :نذكر �أحكام غري املكلفني حداً �أو تعزيراً.ن�ص نظام الإجراءات اجلزائية يف مادته الثالثة ع�شرة
�أنه“ :يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات وحماكمتهم
وفقاً للأنظمة واللوائح املنظمة لذلك”.
وقد ن�صت املادة ( )1من الئحة دور املالحظة
االجتماعية على �أن احلدث هو من ال يقل عمره عن
�سبع �سنوات وال يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة.
وه�ؤالء الأحداث يف م�س�ؤوليتهم اجلنائية على ثالث
مراحل:
الأولى :من والدته حتى بلوغه �سن ال�سابعة ،فهذا ال
يقام عليه حد وال تعزير.
الثانية :من متامه �سبع �سنني حتى بلوغه ب�إحدى
عالمات البلوغ .فهذا ال تقام عليه احلدود وال
الق�صا�ص لأنه يت�شرط يف �إقامة احلد التكليف
حلديث“ :رفع القلم عن ثالثة” ،ولأن غري املكلف
�إذا �أ�سقط عنه التكليف يف العبادات والإثم يف املعا�صي،
فاحلد املبني على الدرء بال�شبهة من باب �أولى ،وهذا
ال خالف فيه ،كما قاله ابن قدامة يف (املغني) ،كما
ي�شرتط لوجوب الق�صا�ص �أن يكون اجلاين مكلفاً لأن
الق�صا�ص عقوبة ،وغري املكلف لي�س حم ً
ال لها ،ولأنه
ال ق�صد له.
ً
وتكون القاعدة هنا �أن ما �أوجب حدا على مكلف عزر به
املميز ،وكذلك املجنون ال تقام عليه احلدود �إذا ارتكب
موجبها حال اجلنون ،لأن احلدود ال تقام على غري
املكلف �إجماعاً� ،أما �إذا ارتكب موجب احلد حال عقله
وثبت عليه احلد ثم جن ،ف�إن كان احلد ثبت بالإقرار
مل يقم عليه احلد ،حال اجلنون لأن رجوعه يقبل
فيحتمل �أنه لو كان �صحيحاً رجع كما ذكره �صاحب
(املغني) � ،482/11أما التعزير ،فذهب جمهور الفقهاء
من املالكية ،وال�شافعية ،واحلنابلة �إلى عدم ا�شرتاط ثانياً � -شهادة غري املكلف:
التكليف يف املتهم ،فيجوز �إقامة الدعوى على املجنون ن�ص النظام يف مادته الثامنة وال�ستني بعد املائة على
وال�صبي املميز� ،إذا ارتكب موجب احلد ويعزر ،وهذا �أنه�“ :إذا كان ال�شاهد �صغرياً �أو كان فيه ما مينع من
هو الذي جرى عليه العمل يف املحاكم ال�سعودية،
قال ال�شيخ حممد بن �إبراهيم -رحمه اهلل :-املجنون
واملعتوه ال حد عليه يف ال�سرقة ،بل يعزر �إن كان ممن
ينجع فيه جن�س التعزير ،لئال يعتاد هذا فيف�سد على
النا�س ،و�إن كان ال يجدي فال يتعر�ض.
وزائل العقل باجلنون والعته منهم من يكون عنده
ارتداع �إذا زجر و�ضرب ،ومنهم من ال ي�ؤثر فيه ،ولو
كان ال ينزجر من كل وجه ،فما ال يدرك كله ال يرتك
ُج ّله.
قال يف (الإقناع) و(�شرحه)“ :وقال ال�شيخ :ال نزاع
بني العلماء �أن غري املكلف كال�صبي املميز ،يعاقب على
الفاح�شة تعزيراً بليغاً ،وكذا املجنون ي�ضرب على ما
فعل مما ال يجوز للعاقل لينزجر.
الثالثة� :إذا بلغ عاق ً
ال ب�أحد عالمات البلوغ ،وارتكب
جناية ،ف�إنه تقام عليه احلدود والق�صا�ص كغريه من
املكلفني.
لكنه حتى متام �سن الثامنة ع�شرة يعامل يف التوقيف
وطريقة املحاكمة معاملة الأحداث ،فيوقف يف دار
املالحظة ،وال يقيد �إال �إذا خ�شي هروبه ،ويحاكم يف دار
املالحظة ،ويعامل بالرفق.
�أما يف احلكم ال�شرعي فيعامل وفق ما ذكرته.
ولكن �إذا ارتكب غري املكلف القتل �أو اجلناية على
الأطراف ،فال يقت�ص منهما ،وعمدهما خط�أ حتمله
العاقلة ،لأنه ال يتحقق منهما كمال الق�صد ،فوجب �أن
تكون جنايتهما العمدية كخط�أ البالغ ،و�أما �إذا كانت
اجلناية مما ال حتمله العاقلة ،فتجب يف ماليهما ،كما
جتب يف ماليهما قيم املتلفات ،وهذا الواجب لي�س من
خطاب التكليف ،و�إمنا هو من خطاب الو�ضع.
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�إذا كان من حلقه �ضرر من اجلرمية ،فاقد الأهلية،
ومل يكن له ويل �أو و�صي ،وجب على املحكمة املرفوعة
�أمامها الدعوى اجلزائية �أن تعني له من يطالب بحقه
اخلا�ص ،و�إن كانت هذه املحكمة لي�س من اخت�صا�صها
�إقامة الأولياء والأو�صياء كاملحكمة اجلزئية ،كما
ن�صت املادة اخلم�سون بعد املائة على �أن املتهم �إذا كان
فاقد الأهلية ،فرتفع دعوى احلق اخلا�ص على ويل
املتهم ،ف�إن مل يكن له ويل �أو و�صي ،وجب على املحكمة
�أن تعني عليه ولياً ،وهاتان املادتان حتالن م�شكلة طاملا
�أخرت كثرياً من الق�ضايا اجلزائية� ،إذن ،املحكمة التي
تعني الأولياء ال يتقدم لها �أحد يطلب الوالية في�ضيع
حق فاقد الأهلية الذي �أ�صابه ال�ضرر ،وقد يكون
اجلاين �سجيناً وبالعك�س �إذا كان اجلاين فاقد الأهلية
فيتهرب ذووه من �إقامة ويل عليه من �أجل �أن ال يحكم
على �صاحبهم ب�شيء ،ف�صارت املحكمة املرفوعة �أمامها
الدعوى تعني ولياً والية خا�صة يف هذه الدعوى فقط،
لكي تنهي هذه الدعوى التي قد يكون فيها �سجني
يت�ضرر من طول البقاء واهلل �أعلم.

قبول �شهادته فال تعد �أقواله �شهادة ،وكان للمحكمة �إذا
وجدت �أن يف �سماعها فائدة �أن ت�سمعها ،وهنا م�سائل:
الأولى� :أن �شهادة من لي�س بعاقل غري مقبولة
�إجماعاً .حكاه ابن املنذر.
الثانية� :أما �شهادة ال�صغري الذي مل يبلغ فرد جمهور
�أهل العلم �شهادة ال�صبيان يف كل �شيء و�شاركهم
املالكية يف ذلك� ،إال يف اجلراح بني ال�صبيان فا�ستثنوها
على ما ي�أتي.
وذهب املالكية �إلى قبول �شهادتهم يف اجلراح والقتل
بال ق�سامة يف �شهادتهم ،ب�شرط �أن يكون ال�صبي حراً
مميزاً ،ذكراً متعدداً اثنني ف�أكرث ،لي�س بعدو للم�شهود
عليه وال قريب للم�شهود له ،ولو بعدت القرابة،
وال خالف بني ال�صبيان يف �شهادتهم ،ب�شرط �أنْ ال
يتفرقوا عن مو�ضع اجلناية لأن التفرق مظنة التعليم
والتلقني ،ومل يح�ضر بينهم كبري وقت اجلناية،
وتكون ال�شهادة لبع�ضهم على بع�ضهم و�أنْ ال يكون
ال�صبي م�شهوراً بالكذب.
وقبول �شهادتهم يف اجلراح قبل تفرقهم رواية عن
الإمام �أحمد ،ورواية �أخرى عنه �أنها تقبل يف اجلراح
والقتل ،واختار ابن القيم هذا القول يف (الطرق
احلكمية).
وعلى هذا ف�إن النظام ما دام يف الأمور اجلزائية ،فهو
ي�ستند يف مادته على هذا القول واهلل �أعلم.
الثالثة� :إذا �شهد بالقتل �صبيان وكان امل�شهود عليه
كبرياً ،ففي هذا رواية يف املذهب �أنه لوث ،لأنه يغلب
بهذه ال�شهادة �صدق املدعي وهو رواية يف املذهب لدى
احلنابلة ،ف�إذا حلف امل�ستحقون للدم على واحد معني
مكلف بعد �شهادة جماعة من ال�صبيان على القاتل،
ا�ستحقوا القود �إن كانت الدعوى �أنه قتله عمداً،
واختارها �صاحب (الإن�صاف) ،وهذا يبني �أن هذه املادة
قد �صيغت من هذه الأقوال له�ؤالء الأئمة� ،إذ يف �شهادة
ال�صبيان فائدة فوجب �سماعها ،فبع�ض الق�ضايا
َ
غام�ضها �إفاد ُة �صبي تكون هي املفتاح للو�صول
يحل
للحقيقة.

و�أخرياً ن�شري �إلى �أحكام غري املكلفني يف نظام املحاماة:
ف�إنه مل يرد ذكر يف هذا النظام لغري املكلفني �سوى يف
املادة الثالثة ،والتي ن�صت على �أن يكون املحامي غري
حمجور عليه ،مبعنى �أن يكون مكلفاً �أي بالغاً عاق ً
ال،
ولقد �ألزم النظام بذلك ،فال ي�صح �أن يكون غري البالغ
�أو املجنون خا�صة حمامياً� ،إذ من ال يرتافع عن نف�سه
ال يحق له �أن يرتافع عن غريه ،و�إن كان بع�ض الفقهاء
�أجازوا توكيل ال�صبي املميز امل�أذون له من قبل وليه
بالتوكل كاحلنفية واحلنابلة .فالنظام �أخذ ب�أنه ال
ي�صح �أن ي�ص َّرح باملحاماة مهن ًة �إال لغري املحجور عليه،
واهلل �أعلم ،وبهذا انتهى هذا البحث .فما كان فيه من
�صواب فمن اهلل وحده وما كان فيه من خط�أ وتق�صري
فمني ومن ال�شيطان واهلل تعالى بريء منه ور�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب
العاملني.

ثالثاً :الدعوى من غري املكلف وعليه �إذا مل يكن له
ويل �أو و�صي:
لقد ن�صت املادة التا�سعة والأربعون بعد املئة على �أنه

�إبراهيم بن عبداهلل احل�سني
القا�ضي باملحكمة اجلزئية يف بريدة
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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�أ�سئلة
وردود
حاالت رد اليمني والق�ضاء بالنكول
 ما الأحوال التي يجوز فيها رد اليمني على املدعي؟ وما الأحوال التي يجوز فيها الق�ضاء بالنكول علىاملدعى عليه؟
 الأحوال التي يجوز فيها رد اليمني على املدعي عندالقائلني به.
اختلف العلماء القائلون برد اليمني على املدعي �إذا
نكل املدعى عليه يف الأحوال التي يجوز فيها الرد على
قولني:
القول الأول� :أن اليمني ترد يف املال وما ي�ؤول �إليه
املال ،وبهذا قال املالكية.
القول الثاين� :أن كل حق �سمعت الدعوى فيه وجازت
املطالبة به ،وجبت اليمني على منكره ،وردت اليمني
بالنكول عنها على مدعيه� ،سواء �أكان احلق ما ًال
كالعني والدين� ،أم غري مال من ق�صا�ص� ،أو نكاح� ،أو
طالق �أو عتق �أو ن�سب .وبهذا قال ال�شافعية.
الأدلة:
دليل القول الأول :ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول على �أن
اليمني ال ترد �إال يف املال ،وما ي�ؤول �إليه املال بقولهم:
�إن ال�شاهد واملر�أتني �أقوى من النكول واليمني ،لأن
النكول حجة من غري جهة املدعي ،ولأنه ال يحتاج
�إليها مع املر�أتني ،ف�إذا ثبت ذلك ثم كان الطالق
والنكاح ال يحكم فيه بال�شاهد واملر�أتني ،كان ب�أن ال
يحكم فيه باليمني والنكول �أولى.
ويناق�ش من وجهني:
الأول� :أن العربة مبا تثبت فيه اليمني على املدعى
عليه ،فهو الذي �إذا نكل ردت اليمني على املدعي ،ولي�س
العربة مبا تثبت فيه دعوى املدعي ابتداء.
الثاين� :أن احلجة يف ميني املدعي بعد الرد ولي�س
بنكول املدعى عليه.
�أدلة القول الثاين :ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول
القائلون ب�أن اليمني ترد عن املدعي عند نكول املدعى
عليه يف كل حق �سمعت فيه الدعوى ،ووجبت اليمني
على املنكر بالأدلة التالية:
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الأول :ما روي ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال“ :البينة على املدعي،
واليمني على من �أنكر”.
وجه الداللة:
�أن قوله � -صلى اهلل عليه و�سلم“ -واليمني على من
�أنكر” عام ي�شمل كل ما �سمعت فيه الدعوى ،فرتد
اليمني على املدعي عند نكول املدعى عليه.
الثاين� :أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أحلف ركانة
حني طلق امر�أته البتة ،و�أنه �أراد بالبتة واحدة.
وجه الداللة :فقد �أحلف النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم -ركانة يف �أمر الطالق ،ولي�س هو مبال ،و�إذا �صح
احللف يف غري املال �صح رد اليمني عند نكول املدعى
عليه.
ويناق�ش :ب�أن احلديث �ضعيف وال يقوى على االحتجاج
به.
الثالث� :أن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت
اليمني فيها ،وردت اليمني بالنكول عنها على املدعي
كالق�صا�ص.
الرتجيح :الراجح بعد عر�ض الأدلة واملناق�شة هو
القول الثاين� ،أن اليمني ترد على املدعي عند نكول
املدعى عليه يف كل حق �سمع فيه الدعوى ،وجتب
اليمني على املنكر ،لقوة �أدلته و�ضعف دليل �أ�صحاب
القول الأول مبا �أورد عليه من مناق�شة.
وقد اختلف العلماء القائلون بالق�ضاء على املدعى
عليه� ،إذا نكل يف الأحوال التي يجوز فيها الق�ضاء
بالنكول على ثالثة �أقوال:
القول الأول:
�أنه يق�ضى بالنكول يف املال وما يق�صد منه املال.
وهذا قول للحنابلة ،قال املردواي“ :هذا املذهب”.
القول الثاين:
�أنه يق�ضى بالنكول يف كل ما ي�صح فيه البذل والإباحة
كالأموال وق�صا�ص الأطراف.
وهذا قول �أبي حنيفة -رحمه اهلل.-
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القول الثالث:
�أنه يق�ضى بالنكول يف كل ما ت�صح فيه اليمني� ،سواء
�أكان ما ًال �أم غريه.
وهذا قول �صاحبي �أبي حنيفة ،وهو رواية عن الإمام
�أحمد.
الأدلة :دليل القول الأول:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول القائلون ب�أنه يق�ضى
بالنكول يف كل ما ي�صح فيه البذل والإباحة بقولهم:
�إن النكول يعترب بذ ًال و�إباحة ،فال يق�ضى بالنكول
عن اليمني �إال فيما ي�صح فيه البذل والإباحة ،ولذا ال
يق�ضى بالنكول يف النكاح والطالق والرجعة والفيئة
يف الإيالء ،ودعوى الرق ،واال�ستيالد والن�سب والوالء
والقذف ،وال جتب فيه اليمني على املنكر.
وقد �سبق مناق�شة ذلك يف حتديد مفهوم النكول.
�أدلة القول الثالث:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول القائلون ب�أنه يق�ضى
بالنكول يف كل ما ت�صح فيه اليمني� ،سواء �أكان ما ًال �أم
غريه  -بالدليلني التاليني:
الدليل الأول� :أن النكول مبني على توجيه اليمني،
فكل ما توجهت فيه اليمني �إلى املدعى عليه ونكل عنها
حكم عليه بالنكول.
الدليل الثاين� :أن النكول يعترب �إقراراً والإقرار يجري
يف املال ويف غريه .وقد �سبق مناق�شة ذلك يف حتديد
مفهوم النكول.
الرتجيح :الراجح بعدما �سبق هو القول الثالث� ،أنه
يق�ضى بالنكول يف كل ما ت�صح فيه اليمني� ،سواء �أكان
ما ًال �أم غريه ،لقوة �أدلة هذا القول يف اجلملة ،و�ضعف
�أدلة القولني الآخرين مبا �أورد عليها من مناق�شة.
ونورد بع�ض التطبيقات النظامية للنكول عن اليمني
للفائدة:
جاء يف املادة الثامنة بعد املائة من نظام املرافعات
ال�شرعية ال�صادر عام 1421هـ ما ن�صه:
“ال تكون اليمني وال النكول عنها �إال �أمام قا�ضي
الدعوى يف جمل�س الق�ضاء ،وال اعتبار لهما خارجه ما
مل يوجد ن�ص يخالف ذلك”.
�إن عبارة “ال تكون اليمني وال النكول عنها �إال �أمام
قا�ضي الدعوى يف جمل�س احلكم” مطابقة متاماً ملا
ورد يف ال�ضابط الثاين من �ضوابط النكول املعتربة
للحكم به الواردة يف هذا البحث.
وقوله“ :ما مل يوجد ن�ص يخالف ذلك” هذا الن�ص
هو املادة العا�شرة بعد املائة من هذا النظام.
وجاء يف املادة التا�سعة بعد املائة من نظام املرافعات

ال�شرعية ما ن�صه“ :من دعي للح�ضور للمحكمة لأداء
اليمني ،وجب عليه احل�ضور ،ف�إن ح�ضر وامتنع دون
�أن ينازع من وجهت �إليه اليمني ال يف جوازها ،وال يف
تعلقها بالدعوى ،وجب عليه �إن كان حا�ضراً بنف�سه -
�أن يحلفها فوراً �أو يردها على خ�صمه ،و�إن تخلف بغري
عذر عد ناك ً
ال كذلك”.
وقوله «�أو يردها على خ�صمه» يفهم منه �أنه الترد

اليمني �إلى املدعي عند نكول املدعى �إال ب�إذنه ،وقد �سبق
عر�ض الأقوال يف هذه امل�س�ألة يف املبحث الثاين من الف�صل

الثالث .وتبني �أن القول الراجح هو عدم ا�شرتاط �إذن
املدعى عليه الناكل يف رد اليمني.
كما يفهم من هذا الن�ص ترجيح القول برد اليمني
على املدعي عند نكول املدعى عليه ،وال يحكم عليه
مبجرد نكوله .وقد �سبق يف املبحث الأول من الف�صل
الثالث ذكر اخلالف يف هذه امل�س�ألة ،وترجح �أن اليمني
ترد على املدعي �إذا انفرد بالعلم ،وال ترد عليه �إذا انفرد
املدعى عليه بالعلم ،بل يلزم باليمني �أو يحكم عليه
بالنكول ،و�إذا كان املدعي واملدعى عليه كالهما ميكن
علم �أحدهما بال�شيء املدعى به فيرتجح القول برد
اليمني على املدعي عند نكول املدعى عليه.
وجاء يف الالئحة التنفيذية للمادة التا�سعة بعد املائة
يف الفقرة الأولى منها:
“ -1/109ال يعد املمتنع عن �أداء اليمني ناك ً
ال حتى
ينذر ثالث مرات ويدون ذلك يف ال�ضبط”.
يفهم من هذا �أن الإنذار ثالث مرات �شرط للحكم
بالنكول ،وقد �سبق يف املبحث الثالث من الف�صل
الثالث �أن تكرار العر�ض لال�ستحباب ولي�س للوجوب.
ويف الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة
التا�سعة بعد املائة:
“ -3/109للقا�ضي �إمهال من توجهت عليه اليمني
عند االقت�ضاء”.
وهذا ي�ؤكده ما ورد يف الف�صل الثاين من هذا البحث،
وذكر كذلك يف ال�ضابط اخلام�س من �ضوابط النكول
املعترب للحكم.
هذه هي املواد الواردة يف نظام املرافعات ال�شرعية،
والالئحة التنفيذية لها واملرتبطة بنكول املدعى عليه
عن اليمني ومقارنة ذلك مبا ورد يف هذا البحث واهلل
املوفق.

د .عبدالعزيز بن �صالح ال�شاوي

جامعة الق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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�أ�سئلة
وردود
ال�سلطة املخت�صة بالتفتي�ش
 ما اجلهة املخت�صة التي تقوم بالتفتي�ش للبحث عن الأدلة والقرائناملتعلقة بوقوع اجلرمية؟
 التفتي�ش يكون �ضمن �إجراء التحقيقاالبتدائي ،وال�سلطة الأ�صلية املخت�صة
ب�إجرائه هي تلك املخولة نظاماً ب�إجراء
التحقيق ،وقد كانت ال�شرطة يف اململكة
العربية ال�سعودية هي املخت�صة مببا�شرة
التحقيق االبتدائي يف اجلرائم ،و�إلى
جانب ذلك نيط التحقيق يف جرائم
�أخرى للعديد من اجلهات ،منها هيئة
الرقابة والتحقيق والتي نيط �إليها
التحقيق يف جرائم معينة كما يف ديوان
املظامل.
وكانت الإمارة توجه وت�شرف يف ذات
الوقت على حتقيقات ال�شرط ،لأن
الق�ضية بعد انتهاء عملية التحقيق
ُترفع لها ،للتوجيه مبا تراه منا�سباً،
ولأن التفتي�ش من �إجراءات التحقيق،
وينبني عليه �أن التفتي�ش ال ميلكه �إال من
خولهم النظام �سلطة التحقيق ،وملا كان
�أمري املنطقة خمو ًال ب�صالحية الإ�شراف
على �سائر التحقيقات وفقاً لالئحة
التفوي�ضات ،ف�إنه ميلك الأمر ب�إجراء
التفتي�ش.
�إال �أنه ومع التطور الذي ت�شهده اململكة
العربية ال�سعودية ،ونظراً لأن ق�ضايا
التحقيق قد �أ�صبحت على درجة كبرية
من الت�شعب والتعقيد� ،إلى جانب �أن
التحقيق يتطلب خربة خا�صة ،لذلك
ر�ؤي �إن�شاء هيئة التحقيق والإدعاء
العام باملر�سوم امللكي ذي الرقم 56/3
يف 1409/10/24هـ ،و�أ�سند �إليها مهمة
التحقيق يف جميع اجلرائم ،وبذلك فقد
�أ�صبح جهاز الهيئة هو املخت�ص نظاماً
ب�إجراء التفتي�ش ،وهو ما �أكدت عليه املادة
الثمانون من نظام الإجراءات اجلزائية
بقولها( :تفتي�ش امل�ساكن عمل من �أعمال
التحقيق).
وعليه فيمكن القول بعد ذلك ب�أنه مل يعد
للحاكم الإداري (�أمري املنطقة) �صفة
املرجعية يف تفتي�ش امل�ساكن.

 358ـ ـ

ولكن يبقى �إ�شكال يف تطبيق النظام
يف املناطق التي مل متار�س الهيئة فيها
اخت�صا�صها ،كيف يكون العمل؟
 وحلل هذا الإ�شكال عُقد اجتماع يف1427/4/4هـ عمم على الأع�ضاء لإبداء
مرائياتهم حياله ،وهذا االجتماع مت بنا ًء
على توجيه من �صاحب ال�سمو امللكي
وزير الداخلية بالكتاب الربقي ذي الرقم
�2/10219/2/5/1ش يف 1427/2/19هـ،
والذي ق�ضى بت�شكيل جلنة من الداخلية
وهيئة التحقيق واالدعاء العام لتطبيق
نظام الإجراءات اجلزائية يف الأمن
العام ،وقد خل�صت اللجنة م�شكورة بعدة
تو�صيات حول �آلية تنفيذ الأمن العام
ملواد نظام الإجراءات وخا�صة يف املناطق
التي مل متار�س الهيئة فيها دورها ،وكان
من تلك التو�صيات ما يتعلق بالتفتي�ش،
فقد ورد يف البند الرابع منه فيما يتعلق
بتفتي�ش الأ�شخا�ص وامل�ساكن“ :تنفذ يف
جهات الأمن العام املخت�صة الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف (املادة احلادية
والأربعون) من النظام وهي:
 -1ال يجوز لرجل ال�ضبط اجلنائي
الدخول يف �أي حمل م�سكون �أو تفتي�شه
�إال يف الأحوال املن�صو�ص عليها نظاماً،
وب�أمر م�سبب من هيئة التحقيق واالدعاء
العام ،ويف حال عدم ممار�سة الهيئة
الخت�صا�صها فيكون الأمر من قبل
احلاكم الإداري.
 -2يكتفى يف دخول وتفتي�ش ما عدا
امل�ساكن ب�إذن م�سبب من املحقق يف هيئة
التحقيق والإدعاء العام ،ويف حال عدم
ممار�سة الهيئة الخت�صا�صها ،فيكون
الأمر من قبل مدير �شرطة املنطقة �أو
من ينيبه”.
وكما �سبق �أنه من اخت�صا�ص �سلطة
التحقيق� ،إال �أنه يجوز يف �أحوال معينة
لرجال ال�ضبط اجلنائي �إجرا�ؤه كما يف
حالة الندب ،والندب �أو الإذن بالتفتي�ش

تفوي�ض ي�صدر عن �سلطة التحقيق
املخت�صة �أ�ص ً
ال بالتفتي�ش لأحد رجال
ال�ضبط اجلنائي خمولة �إياه �إجراء
التفتي�ش ،وي�شرتط يف هذا الإذن �أن يكون
مكتوباً ،و�أن يت�ضمن البيانات التالية:
 -1ا�سم مُ �صدر الأمر �أو الإذن ،ووظيفته،
وتوقيعه م�ؤرخاً.
 -2ذكر الأ�سباب التي اقت�ضت �إجراء
التفتي�ش .والأ�سباب التي تربر �إجراء
التفتي�ش ،ويجب �أن تتوافر حتى يكون
�إجرا ًء جائزاً �صحيحاً:
�أ) ثبوت وقوع اجلرمية.
ب) �أن تكون تلك اجلرمية واقعة على
حقوق الأفراد.
ج) �أن يتوجه االتهام بتلك اجلرمية
ل�شخ�ص� ،أو �أ�شخا�ص ب�أعيانهم.
ٍ
د) وجود �أدل ٍة �أو قرائن و�أمارات �صحيحة
قوية على اتهام ال�شخ�ص بارتكابه
اجلرمية �أو م�ساهمته فيها.
هـ) وجود فائدة وغاية من �إجراء
التفتي�ش.
� -3أن يكون الإذن �أو الأمر بالتفتي�ش
�صريحاً.
 -4حتديد حمل التفتي�ش حتديداً دقيقاً
�سواء� :أكان �شخ�صاً� ،أم م�سكناً� ،أم غري
ذلك.
 - 5حتديد املدة الالزمة لإنفاذ هذا
الإجراء.
وتن�ص الأنظمة على �أنه ال يجوز تنفيذ
الإذن �أو الأمر بالتفتي�ش �إال مرة واحدة،
فال يجوز �إعادة التفتي�ش �إال با�ست�صدار
�إذن جديد.
�أما غري رجال ال�ضبط اجلنائي وجهات
التحقيق والق�ضاء واجلهات الأخرى
املخولة نظاماً ،فال يجوز لهم �إجراء
التفتي�ش؛ ملا يف ذلك من االفتئات
على ال�سلطان واالعتداء على حقوقه
و�صالحياته التي مُ نحت له ،مراعياً فيها
امل�صلحة العامة وال�ضرورة امللحة.

�إبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام بهيئة التحقيق والإدعاء
العام مبنطقة الق�صيم ..من بحثه
املقدم لإحدى الندوات العدلية
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