مادة
نظامية

الوقف الق�ضائي للخ�صومة� ،أ�سبابه
ُ
وا�ستئناف ال�سري يف اخل�صومة بعده
ملعايل ال�شيخ
عبداهلل بن حممد بن �سعد �آل خنني

ع�ضو هيئة كبار العلماء ،وع�ضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى
القا�ضي مبحكمة التمييز بالريا�ض �سابقاً
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على نب ّينا حممد وعلى �آله و�صحبه� ،أما بعد:
ون�صها:
فهذا �شرح لل َما ّدة (الثالثة والثمانني) من نظام املرافعات ال�شرعيةّ ،

«�إذا ر�أت املحكمة تعليق حكمها يف مو�ضوع الدعوى على الف�صل يف م�س�ألة �أخرى يتوقف
عليها احلكم فت�أمر بوقف الدعوى ،ومبجرد زوال �سبب التوقف يكون للخ�صوم طلب ال�سري
يف الدعوى».
ّ
ال�شرح:
الق�ضائي للخ�صومة:
املراد بالوقف
ّ
ٍ
ٍ
�شرعي.
ملقت�ض
نف�سها
تلقاء
من
الدعوى)
(قا�ضي
املحكمة
من
ر
قرا
على
ء
بنا
اخل�صومة
�سري
هو وقف
ً
ّ
�أ�سباب الوقف الق�ضائي للدعوى:
�سبق بيانُ املراد بالوقف الق�ضائي للخ�صومة ،و�أنه وقف �سري اخل�صومة بنا ًء على قرا ٍر من قا�ضي الدعوى
ٍ
�شرعي.
ملقت�ض
من تلقاء نف�سه
ّ
أ�سباب ،منها ما َو َر َد يف هذه املادة ،ومنها ما ق ّرره الفقهاء ،وهي كما يلي:
�
للدعوى
الق�ضائي
وللوقف
ٌ
1ـ �أن يتوقف احلكم يف مو�ضوعها على الف�صل يف م�س�أل ٍة �أخرى:
َ
ي ب���أنَّ املحكمة متى ر�أت تعليق
تتناول هذه املَ��ا َّدة �أحد �أ�سباب الوقف الق�ضائي الذي ت�أمر به املحكمة ،و ُت َب نِّ ُ
حكمها يف مو�ضوع الدعوى على الف�صل يف م�س�أل ٍة �أخرى يتوقف عليها احلكم ف�إِنَّها ت�أمر بوقف الدعوى حتى
الف�صل يف امل�س�ألة الأخرى.
وامل��راد بتعليق احلكم يف مو�ضوع الدعوى :وقف ال�سري فيها وقفاً م�ؤقتًّا؛ لتعلّق احلكم فيها على الف�صل
يف ق�ض َّي ٍة مرتبط ٍة بها �سواء �أكانت الق�ض َّية املرتبطة لدى قا�ضي الدعوى �أم غريه ـ كما يف الفقرة الأولى من
الالئحة التنفيذ َّية لهذه املادة ـ.
يخت�ص بالف�صل فيه؛ لكونه خارجاً
ؤثرٍ
ال
القا�ضي
وكان
احلكم
يف
�
م
بدفع
اخل�صوم
مثال ذلك :لو دفع �أحد
ٍ
ّ
ِ�صا�صه الوالئي ،فيوقف الدعوى حتى الف�صل يف الدفع.
عن اخْ ت َ
والتنحي:
2ـ طلب الر ّد
ّ
تنحيه عن ذلك عند قيام
لأحد اخل�صوم طلب ر ّد القا�ضي عن �سماع الدعوى ،كما �إن للقا�ضي من تلقاء نف�سه ّ
ال�سبب املوجب لذلك ،ومنها الأ�سباب املذكورة يف املادة الثانية والت�سعني من نظام املرافعات ال�شرع َّية ،ف�إذا ح�صل
تنحيه َو َج َب وقف ال�سري يف الدعوى حتى الف�صل يف طلب الر ّد ـ كما يف الفقرة التا�سعة من
طلب لر ّد القا�ضي �أو ّ
العدد  - 54ربيع الآخر 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

ـ 339

مادة
نظامية
الالئحة التنفيذ َّية للمادة الثانية والت�سعني ـ.
3ـ �إذا طعن اخل�صم يف ورق ٍة مق ّدم ٍة للإثبات:
�إذا طعن اخل�صم يف ورق�� ٍة مق ّدم ٍة للإثبات بالتزوير تعينّ �سري الدعوى الفرع َّية يف التزوير يف حتقيقها
والتث ّبت منها ،فتُوقف الدعوى الأ�صل َّية يف املو�ضوع حتى انتهاء الدعوى الفرع َّية يف التزوير ما مل يكن هناك
ما ي�س ّوغ ال�سري يف دعوى املو�ضوع الأ�صل َّية ال�ستكمال جوانب �أخرى منها ـ كما يف الفقرة الأول��ى من الالئحة
ون�صها« :يرتتب على دعوى التزوير وقف ال�سري يف ال َّدعوى حتى
التنفيذ َّية للمادة التا�سعة والأربعني بعد املائةّ ،
انتهاء التحقيق ما مل يكن لل ُم َّدعِ ي دليل �آخر يثبت دعواه» ـ.
ٍ
ب�شخ�ص يجب �إدخاله فيها:
4ـ �إذا َت َع ّلقَت الدعوى
�إذا َت َع َّلقَت الدعوى ب�شخ�ص يجب �إدخاله فيها ،ف�إِنْ كان حا�ضراً وجب طلبه و�إدخاله ،و�إِنْ كان غائباً و�أمكن
ح�ضوره يف م ّدة منا�سب ٍة ف�إِنَّه ينتظر ،وتوقف املرافعة حتى يح�ضر ،وي�ست�أنف ال�سري فيها.
ٍ
مفل�س ما ًال بيده ،فدفع ب�أَنَّه لرجلٍ �س َّماه ،و�أَنَّه وكيله
ومثاله :ما ذكره الفقهاء من �أَنَّه �إذا ادعى الغرماء على
�أو عامله ،ف�إِنَّ املق ّر له �إذا كان حا�ضراً يدخل يف الدعوى وي�س�أل عن ذلك ،ف�إِنْ �صادق املفل�س حلف للغرماء ،و�إِنْ
كان غائباً �أُق�� ّر امل��ال بيد املفل�س حتى يح�ضر املق ّر له ويدخل يف الدعوى وي�س�أل عن ذل��ك((( ،فتوقف الدعوى
حتى ح�ضور الغائب ما مل يجهل مكانه وعنوانه �أو تطول غيبته وال ميكن تبليغه بالدعوى ف�إِنَّ القا�ضي ي�سمع
الدعوى على الغائب يف مواجهة املفل�س.
5ـ �إذا مل ي�ستجب امل ُ ّدعِ ي لإجرا ٍء معينّ ٍ يتطلبه ال�سري يف الدعوى وال يت ّم �إِ ّال من ِق َبلِه:
مثاله� :إذا كانت الدعوى ت�ستدعي �أوراقاً حما�سب َّية بيد امل ُ َّدعِ ي ،وطلب منه القا�ضي ت�سليمها �إلى املحا�سب،
فامتنع ،ف�إِنَّ القا�ضي يوقف الدعوى حتى ا�ستجابته.
ال و ُق ِ�ض َي عليه با َ
وع َّد ناك ً
حلقّ امل ُ َّد َعى به.
�أما لو كان املمتنع من ذلك امل ُ َّد َعى عليه مل توقف الدعوى ُ
وقد ذكر الفقهاء وقف الدعوى جزا ًء لل ُم َّدعِ ي �إذا مل ي�ستجب لإجرا ٍء يتطلّبه ال�سري فيها،
يقول ابن فرحون (ت799 :هـ)« :وما ذكره القا�ضي عيا�ض يف املدارك من ت�أجيل هارون ابن حبيب فيما �شهد
به عليه ون َُظ َرائِه مل يكن ت�أجيلهم ال�شهرين و�أكرث مما وقع يف ال�شهود ،و�إ مَِّنا كان عقوبةً»(((.
وهذا مما يجري عليه العمل.
ومن ذلك :ما جاء يف املادة اخلام�سة والع�شرين بعد املائة من جواز وقف الدعوى حتى �إيداع �أجرة اخلبري
ون�صها�« :إذا مل ُيودِع اخل�ص ُم
�إذا مل يودعها اخل�صم املكلّف ب�إيداعها يف الأجل املح ّدد ومل يودعها اخل�صم الآخرّ ،
بحقّه
املبل َغ املكلف ب�إيداعه يف الأجل الذي ع ّينته املحكمة جاز للخ�صم الآخر �أَنْ يقوم ب�إيداع هذا املبلغ دون �إخالل َ
�إذا حكم له يف الرجوع على خ�صمه ،و�إذا مل ُيودِع املبل َغ �أَ ُّي اخل�صمني وكان الف�صل يف الق�ض َّية يتوقف على قرار
اخلربة فللمحكمة �أَنْ ُت َق ِّرر �إيقاف الدعوى حتى �إيداع املبلغ».
6ـ انتظار موكّل غائب َق ُر َب ح�ضوره حتى يحلف:
َ
بحقّ على �آخر ،فاعرتف امل ُ َّد َعى عليه با َ
حلقّ � ،أو ثبت عليه بب ِّينة لكنه دفع ب�أنَّ موكل
�إذا ا َّد َعى وكيل عن موكله َ
ُ
امل ُ َّدعِ ي قد �أب��ر�أه من ا َ
حلقّ �أو �أَ َّن��ه قد ق�ضاه وال َب ِّينَة له ،وطلب ميني موكل امل َّدعِ ي على ذلك ،ف���إِنْ كان حا�ضراً
�أُ ْحلِفَ  ،و�إِنْ كان غائباً غيب ًة بعيد ًة حكم با َ
حلقّ  ،وله اقت�ضاء اليمني من الغائب بعد قدومه ،و�إِنْ كان غائباً غيب ًة
((( دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى .288/2
((( تب�صرة ا ُ
حل َّكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام .205/1
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قريب ًة انتُظِ َر قدومه ،فتوقف الدعوى امل ّدة املنا�سبة؛ النتظار قدوم الغائب وحتليفه(((.
7ـ ا�ستيفاء مينيٍ على �صغ ٍ
ري �أو جمنونٍ جنونه غري مطبق عند تكليفهما ال َي ِت ّم احلكم �إال بها:
�إذا با�شر الدعوى عن ال�صغري واملجنون ويلٌّ لهما ،ثم توجهت اليمني عليهما ـ وال َي ِت ّم احلكم �إال با�ستيفائها،
ك�أميان الق�سامة ،واليمني مع ال�شاهد ـ ف ِ�إنَّه يوقف احلكم يف الق�ض َّية حتى بلوغ ال�صغري وعقل املجنون ،ومن ث َّم
َحلِفهما(((.
الق�صار بعد بلوغهم ور�شدهم،
بتوجه �أمي��ان الق�سامة على
حكم
وج��رى العمل يف الق�سامة على �إ�صدار ٍ
ّ
ّ
وتُو َق ُف الدعوى عن احلكم يف مو�ضوعها حتى بلوغهم ور�شدهم ،وهذه �صورة من وقف اخل�صومة اجلنائ َّية.
� ّأما َمنْ جنونه ُمطبق فيحكم يف الق�ض َّية مبا يتح ّرر فيها ،وال تُوقف.
8ـ ا�ستيفاء �أجلٍ محُ َ ّدد �شرعاً:
هناك �آجال �شرع َّية من�صو�ص عليها يف الأحكام الفقه َّية لي�س للقا�ضي احلكم يف الق�ض َّية �إال بعد ا�ستيفائها،
مثل :امل ُ َّدة التي ت ُْ�ض َر ُب لل ِعنِّني �إذا ا َّدعَتْ عليه زوجته طالب ًة الف�سخ ،ف�إِنَّه يمُ ْ َه ُل عاماً منذ رفع الدعوى ،وتكون
الزوجة عنده خالل هذه امل ّدة(((.
ال�سيرْ يف الدعوى.
وعليه ،ف�إِنَّ القا�ضي ي�ضرب املهلة للعنّني ،وتُوقف الدعوى خاللها ،وبعد املهلة ي�ست�أنف َّ
ا�ستئناف ال�سري يف الدعوى بعد وقفها الق�ضائي:
الوقف الق�ضائي معلّق على �سبب ،فمتى زال ال�سبب فللخ�صوم طلب ال�سري يف الدعوى ،فيبلّغ اخل�صم املطلوب
باحل�ضور طبق الأحوال املق ّررة يف الباب الأول ،ومن ذلك ما ورد يف املوا ّد الرابعة ع�شرة واخلام�سة ع�شرة والثامنة
ع�شرة ،وطبقاً ملُدَد املواعيد املق ّررة يف املادة الأربعني.
�شكل �أمر الوقف:
�إذا �أمر القا�ضي بوقف الدعوى ح�سب املادة حملّ ال�شرح �أو رف�ض طلب اخل�صوم وقفها ـ ف�إنه ُي ْ�صدِ ُر قراراً
بذلك ،ويعامل من مل يقنع بقواعد التمييز ،وذلك كما يف الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذ َّية لهذه املادة.
وقف ميعاد االعرتا�ض بالتمييز �أو التما�س �إعادة النظر ،و�أحواله:
ب ّينت املادة ال�سابعة وال�سبعون بعد املائة ب�أنه يوقف ميعاد االعرتا�ض يف �أحوال ،هي:
�أ ـ موت املعرت�ض.
ب ـ َفقْد �أهل َّية املعرت�ض للتقا�ضي.
جـ ـ زوال �صفة من كانت ُت َبا�ش ُر اخل�صوم ُة عنه.
وباهلل التوفيق ،و�صلى اهلل على نب ّينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
(((املب�سوط � ،140/26شرح الزرقاين على خمت�صر خليل  ،215/7ال ُّد َرر املنظومات يف الأق�ضية واحلكومات  ،302الإن�صاف
يف معرفة الراجح من اخلالف  ،388/5دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى .301/2
((( �إحكام الأحكام على �شرح حتفة احلُ كَّام  ،52الإتقان والإحكام �شرح حتفة احلكَّام � ،34/1شرح عماد الر�ضا ببيان �أدب
ال�شافعي  ،80/17مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج
الق�ضا  ،187/1احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام
ّ
 ،445/4املغني  ،123 ،104/12ك�شَّ اف القناع عن منت الإقناع .451 ،36/6
الر ْو�ض امل ُْربع �شرح زاد امل�ستقنع � ،335/6شرح
((( انظر املثال يف :املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد ابن حنبل َّ ،25/2
ابن مازه لأدب القا�ضي للخ�صاف  ،72/4تب�صرة احلُ كَّام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام .205/1
تنبيه :ما �سلف من املثال يف ال ِعنِّني هو ظاهر مذهب احلنابلة.
و�صححه املجد( .املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد ابن حنبل .)25/2
وقال بع�ضهم :يف�سخ النكاح يف احلالّ ،
ُ
التمثيل ،ال تقرير حكم امل�س�ألة.
والغر�ض من �إيراده
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