بحث محكَّ م

سماع الشهادة في حق آدمي معين
قبل الدعوى

إعداد :

إسماعيل بن محمد بن جابر األحمري

مساعد رئيس محكمة األحوال الشخصية بالدمام

سماع الشهادة في حق آدمي معين قبل الدعوى

فــي هــذا البحث أح ــاول معالجة مشكلة مــوضــوعــة ،وإجــرائــيــة

فــي سماع الــشــهــادة قبل الــدعــوى مــن عــدة أوجــه تتضمن حكم

سماع الشهادة قبل الدعوى ،وحق المشهود عليه في الحضور،
واالختصاص النوعي والمكاني ،والحق في االستئناف على االجراء
واالثــبــات ،وضــوابــط سماع الــشــهــادة ،وآلــيــة ضبط الــشــهــادة قبل

الدعوى ،وهل تعتبر من الدعاوى أو االنهاءات.
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مقدمة
احلمد هلل نحمده على �إنعامه ،وف�ضله ،وجوده ،وتوفيقه ،نحمده على نعائمه
التي ال تعد وال حت�صى ،ونحمده �أن بعث �إلينا خري الب�شر ،واختار لنا �أكمل ال�شرائع،
ون�صلي ون�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ، ، ،أما بعد:
فقد جاء يف الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام
املرافعات ال�شرعية ما ن�صه" :يقبل الطلب باال�ستيثاق حلق يخ�شى زوال دليله
عند النزاع؛ ولو من غري ح�ضور اخل�صم الآخ��ر ،ومن ذلك :طلب املعاينة
لإثبات احلالة� ،أو �إثبات �شهادة يخ�شى فواتها ،ويكون ذلك وف ًقا لأحكام
الق�ضاء امل�ستعجل" وقد ر�أيت بع�ض الزمالء الق�ضاة �إذا كان مو�ضوع ال�شهادة
من اخت�صا�ص املحكمة العامة يقوم ب�ضبط �إثبات ال�شهادة يف حمكمة الأحوال
ال�شخ�صية يف ال�ضبط الإنهائي ،وال يجعل للم�شهود عليه حق احل�ضور ،ويف
هذه املادة عدة مباحث وم�شكالت كتبت هذا البحث جلمعها وترتيبها وحتليلها،
يف �ضوء عدة �أ�سئلة ت�شكل م�شكلة البحث:
ما حكم �سماع ال�شهادة قبل الدعوى؟
هل يكون هذا االجراء بح�ضور امل�شهود عليه؟
هل للم�شهود عليه حق اال�ستئناف؟ �أم ال؟
ما ال�ضابط ملا يخ�شى فواته؟
هل ي�شرتط رفع دعوى يف املو�ضوع؟
من القا�ضي املخت�ص ب�سماع هذه ال�شهادة؟
كل هذه امل�شكالت �س�أ�سعى قدر الطاقة يف ذكر �أجوبتها.
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منهج البحث:

التزمت باملناهج املقررة يف الأعراف الأكادميية وميكن �إي�ضاح املنهج الذي
�سرت عليه مبا ينا�سب طبيعة هذا البحث بالتايل:
 .عر�ض اخلالف ح�سب االجتاهات الفقهية ،و�أبد�أ ح�سب املذهب الأقدم.
 .ترتيب املذاهب داخل القول الواحد ح�سب الأ�سبقية يف الزمن.
 .توثيق �أقوال املذهب من �أمهات كتب املذهب نف�سه.
 .ا�ستق�صاء �أدلة كل قول ،وبيان وجه اال�ستدالل �إذا اقت�ضى احلال بيانه،
وبيان ما يرد على الدليل من مناق�شات.
 .الرتجيح مع بيان �سببه.
 .الرتكيز على املو�ضوع ،وجتنب اال�ستطراد.
 .ترقيم الآيات وبيان �سورها.
 .تخريج الأحاديث ،و�أكتفي بال�صحيحني �إذا وجدت احلديث يف �أحدهما،
و�إال انتقلت لبقية الكتب ال�ستة مع بيان درجة احلديث.
 .الرتجمة للأعالم املتقدمني غري امل�شهورين ،وال �أترجم للمعا�صرين.
 .العناية بقواعد اللغة العربية ،والإمالء ،وعالمات الرتقيم.
� .أبرزت يف اخلامتة �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها.
الدراسات السابقة:

الذي دفعني �إىل بحث هذا املو�ضوع �أنني مل �أقف على ت�أليف فيه بعد
البحث يف الفهار�س ،واملجالت العلمية ،فر�أيت �أن �أ�ساهم يف بحث هذا
املو�ضوع بكتابة هذا البحث.
خطة البحث:

جعلت البحث يف متهيد ،ومبحثني ،ومطالب ،وف��روع ،ف�صارت خطة
البحث كالتايل:
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التمهيد� :صورة امل�س�ألة ،وتعريف ال�شهادة ،وفيه مطلبني:
املطلب الأول� :صورة امل�س�ألة.
املطلب الثاين :تعريف ال�شهادة.
املبحث الأول :حكم �سماع ال�شهادة ،وح�ضور امل�شهود عليه ،واال�ستئناف،
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :حكم �سماع ال�شهادة قبل الدعوى.
املطلب الثاين :حق امل�شهود عليه يف احل�ضور عند �إثبات ال�شهادة.
املطلب الثالث :احلق يف اال�ستئناف ،وفيه فرعان:
الفرع الأول :حق امل�شهود عليه يف اال�ستئناف عند �إثبات ال�شهادة.
الفرع الثاين :حق امل�شهود له يف اال�ستئناف عند رف�ض �إثبات �شهادته.
املبحث الثاين :االخت�صا�ص يف �سماع ال�شهادة ،و�شروط �سماعها ،وكيفية
�ضبطها ،وفيه �أربعة مطالب:
املطلب الأول :االخت�صا�ص يف �سماع هذه ال�شهادة ،وفيه فرعان:
الفرع الأول :االخت�صا�ص النوعي.
الفرع الثاين :االخت�صا�ص املكاين.
املطلب الثاين� :ضوابط �سماع ال�شهادة قبل الدعوى ،وفيه �أربعة فروع:
الفرع الأول :خوف فوات ال�شاهد ،وخوف حدوث اخل�صومة.
الفرع الثاين� :أن تكون ال�شهادة مقبولة يف املو�ضوع لدى املحكمة.
الفرع الثالث :ال�صفة يف الطلب.
الفرع الرابع :عدم وجود دعوى قائمة يف املو�ضوع.
املطلب الثالث :كيفية تقييد طلب �سماع ال�شهادة.
املطلب الرابع� :ضبط ال�شهادة ،وا�ستخراج ال�صك.
اخلامتة.
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التمهيد

وفيه صورة المسألة ،وتعريف الشهادة في اللغة
واالصطالح

المطلب األول
صورة المسألة

ل�سماع ال�شهادة قبل الدعوى �صور ،ويت�ضح من عنوان البحث �أن
الكالم �إمنا هو يف �سماع ال�شهادة يف حق معني لآدم��ي قبل الدعوى؛ لأن
ال�شهادة �أنواع فمنها ما يكون هلل عز وجل ،وهذه خارج حمل البحث بقولنا
"لآدم��ي" ،ومنها ما يكون حلق �آدم��ي غري معني مثل الأوق��اف على الفقراء
وامل�ساكني� ،أو الو�صية عليهم ،فهذه خارج مو�ضوع البحث بقولنا "معني"،
ومنها ما يكون ملعني ولكن ال دعوى ،وهي الإثباتات املح�ضة مثل �إثبات وكالة
لغائب ،وهذه خارج مو�ضوع بحثنا من قولنا "قبل الدعوى" ،و�إمنا نريد �أن
نبحث هنا عن حكم �سماع ال�شهادة قبل الدعوى يف حق �آدمي معني بناء على
طلب امل�شهود له ،مثل لو �أح�ضر قبل الدعوى املدعي (خالد) �إىل املحكمة
عبداهلل وعبدالرحمن لي�شهدوا ب�أن زيدً ا ا�شرتى من خالد �سيارة مبائة �ألف ريال
م�ؤجلة� ،أو بناء على طلب املدعى عليه (زيد) قبل الدعوى ب�أن �أح�ضر زيد
ال�شهود لي�شهدوا ب�أن زيدً ا �سلم خالد املبلغ كام ًال ،ولي�س له يف ذمته �أي مبلغ،
و�أن ال�سيارة انتقلت �إىل ملك زيد من ملك خالد.
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المطلب الثاني

تعريف الشهادة

و�س�أتناول يف هذا املطلب تعريف ال�شهادة يف اللغة ،واال�صطالح.
ً
أوال :تعريف الشهادة في اللغة:

ال�شهادة م�صدر �شهد ،وهي تدل على احل�ضور ،والعلم ،والإعالم ،ويقال
�شهد ،ي�شهد� ،شهادة ،ويقال� :شهد فالن بكذا �أي بني و�أعلم ملن احلق ،وعلى
من احلق (((.
ً
ثانيا :تعريف الشهادة في االصطالح:

�س�أتناول هنا �أهم تعريف لكل مذهب من املذاهب الفقهية الأربعة.
تعريف الشهادة عند الحنفية:

عرفها احلنفية" :عبارة عن �إخبار �صادق يف جمل�س احلكم بلفظ ال�شهادة"((( .
تعريف الشهادة عند المالكية:

عرفها املالكية" :قول هو بحيث يوجب على احلاكم �سماعه احلكم مبقت�ضاه
�إن عدل قائله مع تعدده� ،أو حلف طالبه"((( .
تعريف الشهادة عند الشافعية:

عرف ال�شافعية ال�شهادة�" :إخبار ال�شخ�ص بحق على غريه بلفظ خا�ص"((( .
(((
(((
(((
(((

ينظــر مقاييــس اللغــة البــن فــارس ( ،)221/3والصحاح للجوهــري ( ،)494/2ولســان العرب البن
منظور ( 238/3إلى .)243
العنايــة شــرح الهدايــة للبابرتــي ( ،)364/7والبحــر الرائق البن جنيــم ( ،)56/7ومجمع األنهر يف
شرح ملتقى األبحر (.)185/2
ينظــر املختصــر الفقهــي البــن عرفــة ( ،)225/9ومواهــب اجلليــل للحطــاب الرعينــي (،)151/6
وشــرح اخلرشــي علــى مختصــر خليــل ( ،)175/7والفواكــه الدوانــي للنفــراوي ( ،)219/2ومنــح
اجلليل لعليش (.)386/8
حتفة احملتاج البن حجر الهيتمي ( ،)211/10وفتح املعني للميلباري (.)645
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تعريف ال�شهادة عند احلنابلة:
عرفها احلنابلة" :الإخبار مبا علمه ال�شاهد بلفظ خا�ص ك�شهدت� ،أو �أ�شهد"((( .

الموازنة بين التعريفات:

عند الت�أمل يف التعريفات ،جند �أنها ت�شرتك جميعا يف �أن ال�شهادة نوع من
الإخبار يتميز ب�صيغة حمددة.
ثم جند �أن تعريف ال�شافعية انفرد ب�إ�ضافة على باقي التعريفات ،وهي
قولهم" :بحق على غ�يره" ،وه��ذه الإ�ضافة ا�ستبعدت �أن��واع متعددة من
ال�شهادات مثل ال�شهادة على الأهلة ،كما �أن االتيان بحرف اجلر "على" ا�ستبعد
ال�شهادة مل�صلحة الغري التي ال تت�ضمن �شهادة على الغري مثل الإثباتات املح�ضة
التي ال نزاع فيها كتعديل ال�شهود ،والوفاة ،والو�صية� ...إلخ.
فيبقى لدينا تعريف احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة فيها تقارب وال ترثيب
يف تعريف ال�شهادة ب�أحدها ،لأن املق�صد من التعريف يف �أ�صله التقريب ،و�إن
كان �أهل املنطق يقولون :التعاريف يجب �أن تكون جامعة مانعة� ،إال �أن هذا
ي�شق جدا فال يكاد ي�سلم تعريف من ا�ستدراكات وم�آخذ ،وعندي �أن �ضبط
م�سائل الباب �أوىل من �ضبط �شكل التعريف لفظياً ،ويكفي من القالدة ما �أحاط
بالعنق.

((( شــرح منتهــى اإليــرادات للبهوتــي ( ،)575/3ومطالــب أولــي النهــى للرحيبانــي ( ،)592/6ونحــوه
الروض الندي (.)522
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المبحث األول

حكم سماع الشهادة ،وحضور المشهود عليه
واالستئناف ،وفيه ثالثة مباحث:

المطلب األول

حكم سماع الشهادة قبل الدعوى

اختلف �أهل العلم يف �سماع ال�شهادة قبل الدعوى على �أقوال:
القول األول :ال�شهادة ال ت�سمع قبل الدعوى ،وهو املذهب عند احلنفية
((( ،وقول عند املالكية ((( ،واملذهب عند ال�شافعية ((( ،واملذهب عند احلنابلة (((.
القول الثاني :ال�شهادة ت�سمع قبل الدعوى ،وهو املذهب عند املالكية (،((1
وقول عند احلنابلة ( ،((1وبه �أخذت �أكرث �أنظمة وقوانني املرافعات� ،أو قوانني االثبات
((( ينظر بدائع الصنائع ( ،) 277 / 224 / 223 /6والبحر الرائق البن جنيم ( ،)57/7ومجلة األحكام العدلية (.)342

((( ينظر النوادر والزيادات ( ،)194/8وشرح اخلرشي على خليل ( ،)156/7وتبصرة احلكام البن فرحون (.)56/1
((( ينظر احلاوي للماوردي ( ،)311/16وبحر املذهب للروياني ( ،)12/14وحتفة احملتاج البن حجر
الهيتمي (.)239/10
((( ينظــر املغنــي البــن قدامــة ( ،)194/10وكشــاف القناع ( ،)332/6وشــرح منتهى اإليــرادات للبهوتي
( ،)512/3ومطالب أولي النهى ( ،)500/6والروض الندي للبعلي (.)510
( ((1ينظر النوادر والزيادات ( ،)194/8والبيان والتحصيل للجد ابن رشــد ( ،)292/9وشــرح اخلرشــي
على خليل ( ،)156/7وتبصرة احلكام البن فرحون (.)56/1
( ((1ينظر كشــاف القناع ( ،)332/6وشــرح منتهى اإليرادات للبهوتي ( ،)512/3ومطالب
أولي النهى (.)500/6
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يف العامل مثل ال�سعودي ( ،((1وامل�صري ( ،((1والكويتي ( ،((1والقطري(، ((1
( ((1نظام املرافعات السعودي سنة  1435ه ـ ـ الفقرة ( )3من الالئحة التنفيذية للمادة ( )3ونصها« :يقبل الطلب
باالستيثاق حلق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور اخلصم اآلخر ،ومن ذلك :طلب املعاينة
إلثبات احلالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها ،ويكون ذلك وفقً ا ألحكام القضاء املستعجل».
( ((1قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  13ســنة  1968املصــري املــادة الثالثــة املعدلــة بالقانــون رقم  81لســنة
 1996ونصهــا« :ال تقبــل أي دعــوى كمــا ال يقبــل أي طلــب أو دفــع اســتنادا ألحــكام هــذا القانــون ،أو أي قانــون
آخــر ال يكــون لصاحبــه فيهــا مصلحة شــخصية ،ومباشــرة ،وقائمة يقرها القانون ،ومــع ذلك تكفي املصلحة
احملتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق ،أو االستيثاق حلق يخشى زوال دليله عند
النزاع فيه ،وتقضي احملكمة من تلقاء نفســها ،يف أي حالة تكون عليها الدعوى ،بعدم القبول يف حالة عدم
توافر الشــروط املنصوص عليها يف الفقرتني الســابقتني ،ويجوز للمحكمة عند احلكم بعدم قبول الدعوى
النتفــاء شــرط املصلحــة أن حتكــم علــى املدعــي بغرامــة إجرائيــة ال تزيــد عــن خمســمائة جنيــه إذا تبينــت أن
املدعــى قــد أســاء اســتعمال حقــه يف التقاضي»أ.هـ ـ ـ ـ وقانــون االثبــات يف املواد املدنيــة والتجارية املصري رقم
 25لســنة  1968م ونص احلاجة« :مادة  - ٩٦يجوز ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع
لــم يعــرض بعــد أمــام القضــاء ،ويحتمــل عرضــه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشــأن ســماع ذلك الشــاهد،
ويقــدم هــذا الطلــب بالطــرق املعتــادة إلــى قاضــى األمــور املســتعجلة ،وتكون مصروفاتــه كلها على مــن طلبه،
وعند حتقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
مــادة  - ٩٧ال يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة من محضر التحقيــق ،وال تقدميه إلى القضاء
إال إذا رأت محكمــة املوضــوع عنــد نظــره جــواز إثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود ،ويكــون للخصــم
االعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ،كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته»أ.هـ ـ
( ((1ينظــر قانــون املرافعــات املدنيــة والتجارية رقم  38ســنة 1980م الكويتي املــادة ( )51ونصها« :يجوز
ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ،ويحتمل
عرضه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشأن سماع الشاهد ،ويقدم هذا الطلب بالطرق املعتادة
لقاضــي األمــور املســتعجلة ،وتكــون مصروفاتــه كلها على من طلبه ،وعنــد حتقق الضرورة يحكم
القاضــي بســماع الشــاهد متــى كانــت الواقعــة مما يجوز إثباته بشــهادة الشــهود ،ويجــوز للقاضي
ســماع شــهود نفــي بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخر بالقــدر الــذي تقتضيه ظروف االســتعجال يف
الدعوى ،وفيما عدا ذلك تتبع يف الشهادة القواعد واإلجراءات السالف ذكرها يف املواد السابقة،
وال يجوز يف هذه احلالة تسليم صورة من محضر التحقيق ،وال تقدميه إلى القضاء إال إذا رأت
محكمة املوضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ،ويكون للخصم طرق االعتراض
أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع سهود نفي ملصلحته».
( ((1ينظــر قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة القطــري رقــم  13ســنة  1990هـ ـ ـ املــادة ( )297ونصهــا:
«يجــوز ملــن يخشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بشــاهد علــى موضــوع لــم يعــرض بعــد أمــام القضاء
ويحتمل عرضه عليه ،أن يطلب يف مواجهة ذوي الشــأن ســماع ذلك الشــاهد ،ويقدم هذا الطلب
بالطــرق املعتــادة إلــى قاضــي األمور الوقتية ،وتكــون مصروفاته كلها على من طلبه .وعند حتقق
الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ،وال
يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة مــن محضــر التحقيــق ،وال تقدميــه إلى القضــاء ،إال إذا رأت
محكمة املوضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ،ويكون للخصم اآلخر عند نظر
املوضوع االعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل ،أو طلب سماع شهود نفي ملصلحته».
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والإماراتي( ، ((1والبحريني ( ،((1والعماين(. ((1
األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن الشهادة ال تسمع قبل الدعوى:

	-1لأن ال�شهادة هنا حجة على الدعوى؛ ودليل لها ،فال يجوز تقدمها
عليها (.((1
( ((1ينظــر قانــون االثبــات يف املعامــات املدنيــة والتجاريــة قانــون احتادي رقم ( )10ســنة  1992م املادة
رقم ( )47ونصها« :الشهادة على موضوع غير معروض بعد قضائيا:
 - 1يجوز ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء
ويحتمــل عرضــه عليــه أن يطلــب يف مواجهة ذوي الشــأن ســماع هذا الشــاهد ،ويقــدم هذا الطلب
بالطــرق املعتــادة لقاضــي األمــور املســتعجلة وتكــون مصروفاته كلها على مــن طلبه ،وعند حتقق
الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود.
 - 2ويجــوز للقاضــي ســماع شــهود نفــي بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخــر بالقــدر الــذي تقتضيــه
ظروف االستعجال يف الدعوى.
 - 3وفيمــا عــدا ذلــك تتبــع يف الشــهادة القواعــد واالجــراءات الســالف ذكرهــا يف املــواد الســابقة
وال يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة مــن محضــر التحقيــق وال تقدميــه الــى القضــاء اال إذا
رأت محكمة املوضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشــهادة الشــهود ويكون للخصم االعتراض
أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته».
( ((1قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني رقم ( )14سنة 1996م املادة  94ونصها« :يجوز
ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ،ويحتمل
عرضه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشــأن ذلك الشــاهد ،ويقدم هذا الطلب بالطرق املعتادة
إلى قاضي األمور املستعجلة ،وتكون مصروفاته كلها على من طلبه ،وعند حتقق الضرورة يحكم
القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود».
( ((1قانــون اإلثبــات يف املعامــات املدنيــة والتجاريــة العمانــي رقــم  68ســنة 2008م املــادة ( )53ونصهــا:
«يجــوز ملــن يخشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بشــاهد علــى موضــوع لم يعــرض بعد أمــام القضاء،
ويحتمــل عرضــه عليــه أن يطلــب يف مواجهــة ذوي الشــأن ســماع الشــاهد ،ويقــدم هــذا الطلــب
بالطــرق املعتــادة لقاضــي األمور املســتعجلة ،وتكون مصروفاتــه كلها على من طلبه ،وعند حتقق
الضــرورة يحكــم القاضــي بســماع الشــاهد متــى كانــت الواقعــة مما يجوز إثباته بشــهادة الشــهود،
ويجــوز للقاضــي ســماع شــهود نفــي بناء على طلــب اخلصم اآلخر بالقدر الــذي تقتضيه ظروف
االســتعجال يف الدعوى ،وفيما عدا ذلك تتبع يف الشــهادة القواعد واإلجراءات املنصوص عليها
يف املــواد الســابقة ،وال يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صورة من محضر التحقيــق وال تقدميه إلى
القضــاء إال إذا رأت محكمــة املوضــوع عنــد نظــره جــواز إثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود ،ويكــون
للخصم االعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ،كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته».
( ((1ينظر املغني البن قدامة (.)194/10
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ويمكن مناقشة هذا الدليل :ب�أن الدليل مركب من مقدمات ،ف�أما �أن
ال�شهادة حجة الدعوى ،فهذا م�سلم به ،و�أما �أنه ال يجوز تقدمها عليها ،فهذه
حتتاج �إىل دليل ،وهي حمل النزاع فال ي�صح جعلها دلي ًال.
	-2لأن املق�صد من الق�ضاء ،واحلكم ف�صل اخل�صومة ( ،((2وهذا ال يف�صل
وال يرتك.
ويمكن مناقشة هذا الدليل :ب�أن هذا املق�صد ،وهو ف�صل اخل�صومة
متحقق عند �سماع طلب �إثبات ال�شهادة.
أدلة القول الثاني القائلين بأن الشهادة تسمع قبل الدعوى:

	-1لأن النا�س بهم حاجة �إىل �إثبات حقوقهم ب�إثبات الق�ضاة ،ك�إثباتها
ب�شهادة الفروع ،و�إثبات الق�ضاة �أنفع لكونه كفى م�ؤنة النظر يف ال�شهود (.((2
 -2خ�شية فوات الدليل ،فقد ت�أخذ �إجراءات رفع الدعوى وقت �أطول،
�أو قد يكون امل�شهود له يف �صورة املدعى عليه ،ويخ�شى من �إثارة النزاع بعد
فوات دليله.
	-3لأن امل�شهود له قد يكون مدعى عليه يف ال�صورة ،ف�إن تقدم بالدعوى
مل تقبل لكونها مقلوبة ،وال خ�صومة ،فال ميكن �إال �أن يتقدم بهذا الطلب.
الموازنة والترجيح:

الذي يظهر يل ،والعلم عند اهلل �أن القول الراجح هو القول الثاين القائلني
بجواز �سماع البينة قبل الدعوى ،وهو املذهب عند املالكية ،وقول عند احلنابلة،
وبه �أخذت �أكرث النظم املعا�صرة ،و�ست�أتي �ضوابط �سماع البينة قبل الدعوى.
( ((2ينظــر الفــروع ( ،)267/11وهــذا القــول وإن كان قــول اجلمهــور إال أننــي لــم أقف علــى أدلة له عند
غير احلنابلة.
( ((2ينظر املستدرك على مجموع الفتاوى (.)172/5
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المطلب الثاني

حق المشهود عليه في الحضور عند اثبات الشهادة

صورة المسألة:

املدعى عليه يف املحكمة له حاالن� :إما �أن يكون خ�صما م�سخراً� ،أي:
خ�صما يف ال�صورة ين�صبه احلاكم مثل الويل الذي تقيمه املحكمة عن القا�صر
� ...إلخ ،و�إما �أن يكون خ�صما منازعاً ،وهو اخل�صم احلقيقي ،فعند القول
بجواز �سماع �شهادة ال�شهود قبل الدعوى ،فهل تكون مبواجهة املدعى عليه
احلقيقي؟ �أو مبواجهة مدعى عليه م�سخر؟ �أو ال ي�شرتط ح�ضور خ�صم م�سخر
وال خ�صم حقيقي؟ ،وللجواب على هذا ال�س�ؤال ،نقول اختلف �أهل العلم يف
هذه امل�س�ألة على ثالثة �أقوال:
القول األول :يكون �سماع �شهادة ال�شهود يف مواجهة املدعى عليه
احلقيقي ،وهو املذهب عند املالكية ( ،((2وبه �أخذ نظام املرافعات ال�سعودي (،((2
وقانون االثبات امل�صري ( ،((2وقانون املرافعات الكويتي ( ،((2وقانون املرافعات
( ((2ينظر النوادر والزيادات ( ،)194/8ومواهب اجلليل للحطاب الرعيني ( ،)129/6وتبصرة احلكام
البن فرحون (.)56/1
( ((2ينظر الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام املرافعات (1435هــ) ونصها:
«يقبــل الطلــب باالســتيثاق حلــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع ،ولــو مــن غيــر حضــور اخلصــم
اآلخر ،ومن ذلك :طلب املعاينة إلثبات احلالة ،أو إثبات شهادة يخشى فواتها ،ويكون ذلك وفقً ا
ألحــكام القضــاء املســتعجل» ،وقــد أوهمــت عبارة« :ولــو من غير حضور اخلصم» أن املشــهود عليه
ال يبلــغ وال يدعــى للحضــور ،وال تكــون الشــهادة يف مواجهتــه؛ فقــد أحالــت هــذه املــادة يف عجزها
إلــى أحــكام القضــاء املســتعجل ،ونصــت املــادة ( )207علــى إجــراءات التبليــغ ،وأن الدائــرة تتخــذ
إجراءاتها إذا تبلغ املدعى عليه ولم يحضر ،وال يوجد أي تعارض.
( ((2ينظــر املــواد ( )96و ( )97مــن قانــون االثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة املصــري رقم ( )25لســنة
1968م.
( ((2ينظر املادة ( )51من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم ( )38سنة 1980م.
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القطري( ، ((2وقانون الإثبات الإماراتي( ، ((2وقانون الإثبات البحريني ( ،((2وال
مينع غيابه بعد تبلغه ل�شخ�صه من �إكمال باقي الإجراءات ك�سائر الدعاوى.
القول الثاني :يتم �إثبات ال�شهادة دون احلاجة �إىل ح�ضور اخل�صم
احلقيقي� ،أو اخل�صم امل�سخر ،وهو قول عند املالكية ( ،((2وقول �شيخ الإ�سالم
ابن تيمية (.((3
القول الثالث :يكون �سماع �شهادة ال�شهود يف مواجهة خ�صم م�سخر،
وهو قول عند بع�ض احلنابلة (.((3
األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن سماع شهادة الشهود يكون في
مواجهة المدعى عليه الحقيقي:

	-1لأن امل�شهود عليه قد يُ ّذكِ ر ال�شهود ب�شيء ينفعه (.((3
 -2لئال يتخذ عدم ا�شرتاط ح�ضور املدعى عليه حيلة يف جتنيب مواجهة
ال�شهود باملدعى عليه  ،فقد ن�صت املادة ( )123من نظام املرافعات ال�شرعية
ال�سعودي على �أن الأ�صل يف ال�شهادة �أن ت�ؤدى بح�ضور امل�شهود عليه ،فيكون
( ((2ينظر املادة ( )297من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم ( )13لسنة .1990
( ((2ينظــر املــادة رقــم ( )47مــن قانــون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية قانون احتادي رقم ()10
سنة 1992م.
( ((2ينظر املادة ( )94من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية رقم ( )14سنة 1996م.
( ((2ينظر النوادر والزيادات ( ،)194/8والبيان والتحصيل للجد ابن رشد ( ،)292/9ومواهب اجلليل
للحطاب الرعيني ( ،)129/6وتبصرة احلكام البن فرحون (.)56/1
( ((3ينظر الفتاوى الكبرى ( ،)560/5وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ( ،)512/3ومطالب أولي النهى
(.)500/6
( ((3ينظر الفروع ( ،)268/11وكشاف القناع ( ،)332/6وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي (.)512/3
( ((3ينظر النوادر والزيادات (.)194/8
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قبول الطلب بدون ح�ضوره متل�صا من هذا الأمر (.((3
دليل القول الثاين القائلني ب�أن �سماع �شهادة ال�شهود يكون يف غري مواجهة
اخل�صم مطلقاً:
لأن البينة ن�سمعها على غائب وممتنع نحوه؛ كميت ف�سماعها مع عدم خ�صم
�أوىل (.((3
وميكن مناق�شته ب�أن امل�شهود عليه قد يو�ضح لل�شهود �شيء ينفعه ،وقد
يذكرهم ب�أمر غفلوا عنه ي�ستفيد منه ( ،((3وكوننا ن�سمع البينة على الغائب
واملمتنع ،فال يعني �أن ن�سقط حق امل�شهود عليه غري املمتنع الذي يرغب يف
احل�ضور والدفاع عن نف�سه بتذكري ال�شهود ،ف�إن غاب �أو امتنع �سمعنا البينة.
و�أما القول الثالث فلم �أعرث على دليل لهم.
الموازنة والترجيح:

بالن�سبة �إىل القول الثالث القائلني ب�أن �سماع ال�شهادة يكون يف مواجهة
خ�صم م�سخر مع �إمكان ح�ضور اخل�صم امل�شهود عليه بعيد؛ لأن امل�شهود
عليه �أوىل من امل�سخر ،كما �أن اخل�صم امل�سخر خ�صم �صوري فوجوده
( ((3نص املادة« :تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور اخلصوم دون حضور باقي الشهود الذين
لــم تســمع شــهادتهم علــى أن تخلــف اخلصــم املشــهود عليــه ال مينــع مــن ســماعها ،وتتلــى عليــه
الشهادة إذا حضر».
وقد نص مجلس القضاء األعلى بهيئته العامة يف قراره رقم ،)51/124( :وتاريخ 1421/05/15هـ ـ
علــى مــا يلــي« :مــن لــوازم قبــول الشــهادة أن تكــون مبواجهة املشــهود عليــه ،وقد يرد املشــهود عليه
الشــهادة بأمــر لــه اعتبــاره ،ومجــرد خشــية االنتقــام من الشــاهد ال يبــرر أن تكون الشــهادة يف غير
مواجهــة املشــهود عليــه ،وخشــية االنتقــام يــرد يف غيــر قضايــا املخــدرات؛ مثــل :قضايــا القتــل،
واالختطاف ،والسرقة ،والقضايا احلقوقية وغيرها».
( ((3ينظر املستدرك على مجموع الفتاوى ( ،)172/5وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي (.)512/3
( ((3ينظر النوادر والزيادات (.)194/8
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كعدمه ،فالرد على من قال ال ي�شرتط ح�ضور اخل�صم رد عليهم ،والذي
يظهر يل �أن �أقرب الأقوال هو القول الأول القائلني ب�أن �إثبات ال�شهادة
يكون مبح�ضر امل�شهود عليه ،ملا ذكر من �أدلة ،وقد �أخذت به عامة النظم يف
هذا الزمن.
المطلب الثالث

الحق في االستئناف ،وفيه فرعان
الفرع األول
حق المشهود عليه في االستئناف عند إثبات الشهادة.

�سيكون الكالم يف هذا الفرع ،عن نظام املرافعات ال�سعودي ،وعن القانون
امل�صري ،واخلليجي.
ً
أوال :نظام المرافعات السعودي:

بالن�سبة لنظام املرافعات ال�سعودي فقد ن�ص كما �أ�شرنا �سابقا يف
الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة الثالثة على تطبيق �أحكام الق�ضاء
امل�ستعجل على �إثبات ال�شهادة ،و�إذا رجعنا �إىل �أحكام الق�ضاء امل�ستعجل
وجدنا ن�صاً وا�ضحا يف الفقرة ( )4من املادة  205وهو" :يدون الأمر �أو احلكم
ال�صادر بالدعاوى امل�ستعجلة يف ال�ضبط ،وي�صدر به �صك ،ويخ�ضع لطرق
االعرتا�ض"�أ.هـــ.
ولكن �إذا �أخذنا النظام كامال يف �صورة واحدة وجدنا املادة 178
ون�صها" :ال يجوز االعرتا�ض على الأحكام التي ت�صدر قبل الف�صل يف
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الدعوى ،وال تنتهي بها اخل�صومة كلها� ،أو بع�ضها �إال مع االعرتا�ض على
احلكم ال�صادر يف املو�ضوع ،ويجوز االعرتا�ض على احلكم ال�صادر
بوقف الدعوى ،وعلى الأحكام الوقتية ،وامل�ستعجلة ،والأحكام القابلة
للتنفيذ اجلربي ،والأحكام ال�صادرة بعدم االخت�صا�ص قبل احلكم يف
املو�ضوع"�أ.هـــ
ف�إثبات ال�شهادة مما ي�صدر قبل الف�صل يف الدعوى ،وال تنق�ضي
به اخل�صومة ،و�إذا طبقنا ال�شق الأول من املادة ( )178فتكون غري خا�ضعة
لال�ستئناف ،و�إذا طبقنا ال�شق الثاين من امل��ادة ( )178وه��و "ويجوز
االعرتا�ض على احلكم ال�صادر بوقف الدعوى ،وعلى الأحكام الوقتية
وامل�ستعجلة" وطبقنا الفقرة ( )4من الالئحة التنفيذية للمادة (� )205أوجبنا
االعرتا�ض ،فك�أن النظام غري وا�ضح يف هذه اجلزئية ،و�سماع ال�شهادة حقه
�أن يفرد بحكم وا�ضح منعا لال�ضطراب ،كما �سي�أتي يف القانون امل�صري،
والقوانني اخلليجية.
ً
ثانيا :القوانين األخرى:

بالرجوع �إىل القانون امل�صري ( ،((3واالماراتي ( ،((3والكويتي (،((3
والبحريني ( ،((3والعماين ( ،((4والقطري ( ،((4جندها تن�ص بطريقة وا�ضحة على
( ((3ينظر املادة ( )97من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري رقم ( )25سنة 1968م.
( ((3ينظر املادة ( )47من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي رقم ( )10سنة 1992م.
( ((3ينظر املادة ( )51من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم ( )38سنة 1980م.
( ((3ينظر املادة ( )96من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني رقم ( )14سنة 1996م.
( ((4ينظر املادة ( )53من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني رقم ( )68سنة 2008م.
( ((4ينظر املادة ( )297من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم ( )13سنة 1990م.
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�أن االعرتا�ض على �إثبات ال�شهادة يكون عند احلكم مبوجب ال�شهادة� ،أي �أن
االعرتا�ض ال يكون عند �إثبات ال�شهادة ،و�إمنا يكون يف املرحلة الثانية ،وهي
عند عر�ض ال�شهادة على قا�ضي املو�ضوع الذي يحكم بهذه ال�شهادة.
والذي يظهر يل �أن ما جاء يف القوانني اخلليجية وامل�صرية �أقرب لل�صواب،
و�أنه يتقرح يف نظام املرافعات ال�سعودي و�ضع ا�ستثناء وا�ضح و�صريح بالن�سبة
لإثبات ال�شهادة ،واملعاينة بجعل االعرتا�ض على �إثبات ال�شهادة مع االعرتا�ض
على احلكم يف املو�ضوع.
الفرع الثاني
حق المشهود له في االستئناف عند رفض إثبات الشهادة:

�إذا �أحيل الطلب �إىل املحكمة املخت�صة ،ومت رف�ضه من قبل الدائرة
ب�سبب عدم توفر عن�صر اال�ستعجال مث ًال ،فهل يكون للم�شهود له حق
االعرتا�ض؟ بالن�سبة لنظام املرافعات ال�سعودي فكل ما قيل يف الفرع
ال�سابق يقال هنا ،وبالن�سبة للقانون امل�صري ،والقوانني اخلليجية فلم �أقف
على ن�ص وا�ضح.
والذي �أرى �أنه �أقرب �إىل العدالة هو متكني امل�شهود له من اال�ستئناف عند
رف�ض طلبه؛ لئال يفوت على امل�شهود له دليله �إن �صح زعمه.
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المبحث الثاني

االختصاص في سماع الشهادة ،وشروط سماعها ،وكيفية
ضبطها ،وفيه أربعة مطالب

المطلب األول
االختصاص في سماع هذه الشهادة ،وفيه فرعان

الفرع األول :االختصاص النوعي.

�سنتكلم عن نظام املرافعات ال�سعودي ،والقانون امل�صري ،والقوانني اخلليجية.
ً
أوال :نظام المرافعات السعودي:

ن�ص نظام املرافعات ال�سعودي �سنة 1435هــ يف الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية
للمادة الثالثة" :يقبل الطلب باال�ستيثاق حلق يخ�شى زوال دليله عند النزاع ولو من غري
ح�ضور اخل�صم الآخر ،ومن ذلك :طلب املعاينة لإثبات احلالة �أو �إثبات �شهادة يخ�شى
فواتها ،ويكون ذلك وف ًقا لأحكام الق�ضاء امل�ستعجل" ،و�إذا رجعنا لأحكام الق�ضاء
امل�ستعجل وجدنا يف الفقرة الثالثة من الئحة املادة ( )206ما ن�صه" :يدخل يف الدعاوى
امل�ستعجلة كل ما يخ�شى عليه فوات الوقت ،ومنها:
�أ -طلب ر�ؤية �صغري� ،أو ت�سليمه.
ب-طلب احلجر على املال.
ج� -إثبات �شهادة يخ�شى فواتها".
فهنا ن�صت املادة على �أن �إثبات �شهادة يخ�شى فواتها تعترب دعوى.
ف�إذا تقرر ما �سبق فاالخت�صا�ص النوعي من�صو�ص عليه يف �أحكام الق�ضاء امل�ستعجل
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فقد ن�صت املادة ( )205على االخت�صا�ص ب�شكل وا�ضح" :حتكم املحكمة املخت�صة بنظر
املو�ضوع ب�صفة م�ؤقتة يف امل�سائل امل�ستعجلة التي يخ�شى عليها فوات الوقت ،واملتعلقة
باملنازعة نف�سها ،وال ي�ؤثر هذا احلكم على مو�ضوع الدعوى� ،سواء رفع طلب احلكم
بالإجراء امل�ؤقت مبا�شرة� ،أو تبعاً للدعوى الأ�صلية".
فقوله" :حتكم املحكمة املخت�صة بنظر املو�ضوع" يو�ضح �أن �إثبات ال�شهادة
يتبع املحكمة التي تخت�ص بنظر املو�ضوع.
والخالصة:

�أن ال�شهادة ب�إثبات الطالق تخت�ص به حمكمة الأح��وال ال�شخ�صية،
وال�شهادة يف دعوى عمالية تخت�ص به املحكمة العمالية ،وال�شهادة يف قتل� ،أو
ق�صا�ص� ،أو عقوبة من اخت�صا�ص املحكمة اجلزائية ،وهكذا فاالخت�صا�ص يف
�إثبات ال�شهادة يتبع اخت�صا�ص املحكمة املخت�صة يف املو�ضوع.
ويرتتب على كل ما �سبق من باب �أوىل االخت�صا�صات الدولية ،فمثال
�إذا كانت ال�شهادة تتعلق بعقار خارج اململكة العربية ال�سعودية فلي�س للمحكمة
ال�سعودية �إثبات ال�شهادة ،ولو بح�ضور الطرفني.
ً
ثانيا :القانون المصري ،والقوانين الخليجية:

نجد القانون امل�صري ( ،((4والكويتي ( ،((4والبحريني ( ،((4واالماراتي ( ،((4والعماين (،((4
والقطري ( ،((4جعلت االخت�صا�ص النوعي للمحكمة امل�ستعجلة� ،أو قا�ضي الأمور امل�ستعجلة.
( ((4ينظر املادة ( )96من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري.
( ((4ينظر املادة ( )51من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي.
( ((4ينظر املادة ( )94من قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني.
( ((4ينظر املادة ( )47من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي االحتادي.
( ((4ينظر املادة ( )68من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني.
( ((4ينظر املادة ( )297من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري.
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الفرع الثاني :االختصاص المكاني:

�إذا تقرر ما �سبق من �أنها دع��وى ،وتقرر �أنها تتبع املحكمة املخت�صة
باملو�ضوع عند ن�شوء النزاع ،فت�أخذ �أحكام االخت�صا�ص؛ كغريها ،فالأ�صل
�أن الدعوى تقام يف مقر �إقامة امل�شهود عليه ا�ستناداً �إىل املادة ( )36من نظام
املرافعات ال�شرعية ،وي�ستثنى من ذلك ما يلي:
� -1إذا مل يكن للمدعى عليه مقر �إقامة يف اململكة ،فيكون االخت�صا�ص
مكان �إقامة املدعي؛ ا�ستنادا �إىل الفقرة ( )1من املادة (.)36
 -2دعاوى املطالبة بالنفقة �أو زيادتها؛ ا�ستنادا �إىل الفقرة ( )1من املادة (.)39
 -3للمر�أة يف امل�سائل الزوجية ،واحل�ضانة ،وال��زي��ارة ،وم��ن ع�ضلها
�أوليائها؛ ا�ستناداً �إىل الفقرة ( )2من املادة (.)39
 -4للمدعي يف الدعاوى النا�شئة عن حوادث ال�سري التي تقع يف غري بلد
املدعى عليه �إقامة الدعوى يف املحكمة التي يف نطاق اخت�صا�ص مكان احلادث،
�أو مكان املدعى عليه؛ ا�ستنادا �إىل الفقرة ( )3من املادة (.)39
� -5إذا كان بني املدعي ،واملدعى عليه �شرط على حتديد مكان �إقامة الدعوى
فيكون نظرها يف البلد املحدد ما مل يتفقا على خالفه؛ ا�ستناداً �إىل الفقرة ()3
من الالئحة التنفيذية للمادة (.)36
� -6إذا كان املدعى عليه ناق�ص الأهلية ،فتكون الدعوى يف مقر �إقامة
الويل ،ا�ستناداً �إىل الفقرة ال�ساد�سة من الالئحة التنفيذية للمادة (.)36
 -7يف الدعاوى اجلزائية يكون االخت�صا�ص للمحاكم يف مكان وقوع
اجلرمية� ،أو املكان الذي يقيم فيه املتهم ،ف�إن مل يكن له مكان معروف ،فاملكان
الذي يقب�ض عليه فيه؛ ا�ستناداً �إىل املادة ( )130من نظام الإجراءات اجلزائية.
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المطلب الثاني
ضوابط سماع الشهادة قبل الدعوى

ق�صدت من عقد هذا املبحث بعد �أن قررنا حكم �إثبات �شهادة ال�شهود
قبل الدعوى� ،أن نقرر �ضوابط �سماع ال�شهادة ،والذي يظهر يل بعد الت�أمل،
والوقوف على كالم الفقهاء ،وما جاء يف نظام املرافعات ال�شرعية� ،أن هناك
�أربعة �ضوابط رئي�سة� :أو ًال :خوف فوات ال�شهادة ،وحدوث اخل�صومة .ثانياً� :أن
تكون ال�شهادة مقبولة يف املو�ضوع لدى املحكمة .ثالثاً :ال�صفة يف الطلب ،رابعاً:
عدم وجود دعوى قائمة يف املو�ضوع ،وقد جعلت الكالم فيها على فروع.
الفرع األول :خوف فوات الشاهد ،وحدوث الخصومة:

بعد البحث يف هذه النقطة وجدت يف ظاهر عبارات بع�ض الفقهاء الذي
�أجازوا ال�شهادة ،هو ب�سبب اخلوف من حدوث خ�صومة ( ،((4وبع�ضهم �أطلق
العبارة ،ومل يقيده باخلوف ( ،((4و�أما نظام املرافعات ال�سعودي فقد ن�ص على
(((5
خ�شية فوات ال�شاهد عند حدوث اخل�صومة ،وهو كذلك يف القانون امل�صري
 ،والكويتي ( ،((5والبحريني ( ،((5واالماراتي ( ،((5والقطري( ، ((5والعماين (،((5
و�سبب ا�شرتاط هذا ال�شرط؛ لئال يتع�سف امل�شهود له من ا�ستخدامه حقه يف
( ((4ينظــر الفــروع ( ،)267/11واالنصــاف للمــرداوي ( ،)248/11وشــرح منتهــى اإليــرادات للبهوتــي
( ،)513/3ومطالب أولي النهى (.)500/6
( ((4ينظر البيان والتحصيل للجد ابن رشد (،)292/9
( ((5ينظر املادة ( )96من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري.
( ((5ينظر املادة ( )51من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي.
( ((5ينظر املادة ( )94من قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني.
( ((5ينظر املادة ( )47من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي االحتادي.
( ((5ينظر املادة ( )297من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري.
( ((5ينظر املادة ( )68من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني.
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املقا�ضاة و�إثبات ال�شهادة ،وفتح هذا الباب على م�صراعيه بدون �ضوابط،
ميكن بع�ض النا�س من حتويل الق�ضاء من �ساحة ف�صل خ�صومة �إىل �ساحة انتقام؛
ملجرد تكليف امل�شهود عليه احل�ضور �إىل املحكمة ،و�أي�ضا ف�إن احلقوق الناجتة
عن معاقدة �إثباتها وتوثيقها تقع على كاهل الطرفني وتو�سع املحكمة يف �إثبات
ال�شهادة قبل الدعوى قد يحمل النا�س على �إهمال التوثيق بالكتابة عند العقد.
و�إذا قررنا ا�شرتاط خوف فوات ال�شاهد عند حدوث اخل�صومة ،فما هي
ال�صور التطبيقية لذلك؟.
يرجع تقدير هذا الظرف ،وال�صورة للقا�ضي ،ومن ال�صور التي قد
تكون حمل اتفاق� :إذا كان ال�شاهد مري�ضا مر�ض امل��وت� ،أو كان ال�شاهد
�سي�سافر خارج البلد خروجا نهائياً� ،أو يغلب على الظن عدم عودته ،و�أما لو
كان ال�شاهد �صحيحا �شاباً فال يقبل طلب اثبات ال�شهادة ،وكما يجوز �أن ميوت
يجوز �أن ت�ضيع ورقة االثبات ،وغريها من الأدلة ،فال يقبل طلبه؛ لعدم وجود
عن�صر اخل�شية والفوات امل�ستعجل.
الــفــرع الثاني :أن تكون الشهادة مقبولة فــي الموضوع لدى

المحكمة:

واملق�صود بهذا ال�شرط �أن يتحقق القا�ضي من �شرائط ال�شهادة يف
املو�ضوع ،فمثال ال يقبل طلب �إثبات �شهادة �صغري ،وال يقبل من زوج لإثبات
�شهادة زوجته ،ونحو ذلك مما ف�صله الفقهاء فيمن تقبل �شهادته وترد ،وقولنا:
"لدى املحكمة" �أخرجنا به ما ال تنظره املحكمة.
الفرع الثالث :الصفة في الطلب:

و�سنتكلم هنا عن ال�شاهد ،وعن امل�شهود له.
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ً
أوال :الشاهد:

�إذا علم امل�شهود له بال�شهادة ،فقد منع العلماء ال�شاهد من املبادرة،
ون�ص على ذلك احلنفية ( ،((5واملالكية ( ،((5واحلنابلة ( ،((5وذهب ال�شافعية �إىل
�أن ال�شاهد لو بادر ب�شهادته بدون طلب املدعي ف�شهادته فيما بعد ال تقبل (،((5
و�أما نظام املرافعات ال�سعودي ،فلم ين�ص �صراحة على من يتقدم بالطلب،
ولكن روح الفقرة ( )3من املادة ( ،)3واملادة ( ،)205وما يفهم منها تفيد �أن
ال�شاهد ال يتقدم بالطلب ،و�إمنا يتقدم به امل�شهود له ،لأمور:
� -1أنها عدت ذلك دعوى ،والدعوى ال تقام من ال�شاهد.
� -2أنها خاطبت من يخ�شى فوات الدليل ،ومل تخاطب ال�شاهد.
األدلة على أن الشاهد ال يتقدم بالطلب:

 -1عن عمران بن ح�صني ر�ضي اهلل عنهما ،عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال" :خريكم قرين ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم" قال عمران:
فما �أدري :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد قوله مرتني �أو ثالثا" ،ثم يكون
بعدهم قوم ي�شهدون وال ي�ست�شهدون ،ويخونون وال ي�ؤمتنون ،وينذرون وال
يفون ،ويظهر فيهم ال�سمن" (.((6
	-2لأن �أداءها حق للم�شهود له ،فال ي�ستوفى �إال بر�ضاه ك�سائر حقوقه (.((6
( ((5ينظر بدائع الصنائع للكاساني (.)277/6
( ((5ينظــر مواهــب اجلليــل للحطــاب ( ،)166/6والشــرح الصغيــر للدرديــر ( ،)246/4ولوامــع الدرر يف
هتك أستار املختصر (.)257/12
( ((5ينظــر الــكايف البــن قدامــة ( ،)270/4وكشــاف القنــاع ( ،)407/6وشــرح املنتهــى للبهوتــي (،)577/3
ومطالب أولي النهى (.)583/7
( ((5ينظر التذكرة البن امللقن ( ،)148وحتفة احملتاج البن حجر ( ،)236/10ومغني احملتاج للشربيني (.)360/6
( ((6أخرجه البخاري يف كتاب الرقاب باب ما يحذر من الدنيا والتنافس فيها { ،}6428ومسلم كتاب
الفضائل باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم {.}2535
( ((6ينظر الكايف البن قدامة ( ،)577/3وشرح املنتهى للبهوتي (.)577/3
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	-3لأننا �إذا قررنا �أن طلب �إثبات ال�شهادة يكون يف مواجهة امل�شهود عليه،
و�أنها دعوى فال يح�سن ت�سجيل ا�سم ال�شاهد يف �صحيفة الدعوى كمدع �أو �أن
يظهر يف �صورة املخا�صم ،ولو يف �أقل �صورة.
ً
ثانيا :المشهود له:

�إذا تقرر ما جاء يف �أو ًال ب�أن ال�شاهد ال يتقدم بالطلب ،فيبقى امل�شهود له،
وهو من ينتفع بال�شهادة ،ويخ�شى فواتها ،فهو الذي يتقدم بالطلب ،وتكون
�صحيفة الدعوى م�سجلة با�سمه كمدع.
الفرع الرابع :عدم وجود دعوى قائمة في الموضوع:

�أردت بهذا ال�ضابط �أن �أو�ضح ب�أنه ال ي�سوغ للم�شهود له �أن يتقدم بطلب
�إثبات �شهادة �إىل دائرة خمت�صة واملو�ضوع الأ�صلي قائم يف دائرة �أخرى،
فالدائرة التي تقدم �إليها امل�شهود له بطلبه ال ت�سمع هذا الطلب؛ لأن الدعوى
الأ�صلية قائمة ،وله �أن يتقدم بطلبه �إىل ذات الدائرة التي تنظر الدعوى
الأ�صلية ،وقد ن�صت الفقرة الأوىل من الالئحة التنفيذية للمادة ( )205من
نظام املرافعات ال�شرعية على ما يلي�" :إذا رفعت الدعوى امل�ستعجلة قبل �إقامة
الدعوى الأ�صلية فتكون ب�صحيفة وف ًقا للإجراءات املعتادة لرفع الدعوى"
فيفهم من هذا الن�ص �أن الدعوى امل�ستعجلة �إذا �أقيمت بعد الدعوى الأ�صلية
تكون امل�ستعجلة تبع للأ�صلية.
وبالن�سبة �إىل قانون الإثبات امل�صري فقد ن�صت املادة ( )96من قانون
الإثبات ب�أن قبول هذا الطلب من �شرطه ب�أن املو�ضوع مل يعر�ض على الق�ضاء،
فقد جاءت بهذا الن�ص" :يجوز ملن يخ�شى فوات فر�صة اال�ست�شهاد ب�شاهد
على مو�ضوع مل يعر�ض بعد �أمام الق�ضاء ،ويحتمل عر�ضه عليه".
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وجند كذلك قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي يف املادة ()51
وقانون املرافعات املدنية والتجارية القطري يف املادة ( ،)297وقانون االثبات يف
املعامالت املدنية والتجارية االماراتي يف املادة ( )47وقانون الإثبات يف املواد
املدنية والتجارية يف املادة ( )94وقانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية
العماين يف مادته ( )53مطابق متاما للن�ص امل�صري ،وال يوجد �أي اختالف.
المطلب الثالث

كيفية تقييد طلب سماع الشهادة في المحكمة:

ن�صت الفقرة ( )3من الئحة املادة (� )206أن �إثبات �شهادة يخ�شى
فواتها :دعوى ،ون�ص ال�شاهد من املادة" :يدخل يف الدعاوى امل�ستعجلة كل
ما يخ�شى عليه فوات الوقت ،ومنها ... :ج� /إثبات �شهادة يخ�شى فواتها"،
ف�إثبات ال�شهادة يف ال�ضبط الإنهائي ال ي�سوغ؛ لأن امل�شهود عليه يلزم �إبالغه
و�سماع ال�شهادة يف مواجهته ،وذلك ال يت�سنى يف ال�ضبط الإنهائي.
و�أما يف حجة اال�ستحكام حيث ال خ�صومة ،فقد خرجت من مو�ضوع
هذا البحث بقولنا "دعوى".
المطلب الرابع

ضبط الشهادة ،واستخراج الصك

�إذا �أحيل الطلب �إىل الدائرة املخت�صة وقررت �سماع طلب ال�شهادة،
فتخرج الدائرة �ضبط بال�شهادة ،و�أم��ا ال�صك ف�إن قلنا ب�أن للم�شهود عليه
حق االعرتا�ض عند �إثبات ال�شهادة ،فيتم ا�ستخراج �صك ،و�إن قلنا لي�س له
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االعرتا�ض ،فال يتم �إخراج �صك ،ويكفي ال�ضبط فقط؛ لأن ال�صك �إذا خرج
مع وجود امل�شهود عليه يجب �أن يكون قابال لال�ستئناف �إال ما ا�ستثناه النظام
من الدعاوى الي�سرية ال�صادر بها قرارات من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
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الخاتمة:
احلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�صاحلات ،وهنا �أكتب �أهم النتائج التي
تو�صلت �إليها ،كالتايل:
� -1إثبات ال�شهادة قبل الدعوى جائز ب�ضوابط.
 -2ل�سماع ال�شهادة قبل الدعوى يجب �أن يتوافر عن�صر اال�ستعجال متمثال يف
خوف فوات ال�شاهد ،وحدوث اخل�صومة ،ويكون تقدير ذلك راجع �إىل الدائرة.
� -3إذا كانت الدعوى قائمة ،فيتقدم لدى الدائرة التي تنظر املو�ضوع مبا�شرة.
 -4لي�س لل�شاهد �أن يتقدم بالطلب.
 -5يكون الطلب يف �صحيفة دعوى ،ويجب �إبالغ امل�شهود عليه.
 -6يكون طلب �إثبات ال�شهادة من اخت�صا�ص املحكمة التي يتبع لها
اخت�صا�ص نظر املو�ضوع.
 -7يكون للم�شهود عليه حق اال�ستئناف بعد احلكم يف املو�ضوع ،ولي�س له
االعرتا�ض على �إثبات ال�شهادة.
هذا ما ظهر يل وباهلل التوفيق و�صلى اهلل عليه و�سلم على نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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