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وإجــرائــيــة  مــوضــوعــة،  مشكلة  معالجة  ــاول  أحـ البحث  هــذا  فــي 
الــدعــوى مــن عــدة أوجــه تتضمن حكم  الــشــهــادة قبل  فــي سماع 
الحضور،  في  عليه  المشهود  وحق  الدعوى،  قبل  الشهادة  سماع 
واالختصاص النوعي والمكاني، والحق في االستئناف على االجراء 
ــبــات، وضــوابــط سماع الــشــهــادة، وآلــيــة ضبط الــشــهــادة قبل  واالث

الدعوى، وهل تعتبر من الدعاوى أو االنهاءات.
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مقدمة
  �حلمد هلل نحمده على �إنعامه، وف�ضله، وجوده، وتوفيقه، نحمده على نعائمه 
�لتي ال تعد وال حت�ضى، ونحمده �أن بعث �إلينا خري �لب�ضر، و�ختار لنا �أكمل �ل�ضر�ئع، 

ون�ضلي ون�ضلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�ضحبه �أجمعني، ، ، �أما بعد: 
      فقد جاء يف �لفقرة �لثالثة من �لالئحة �لتنفيذية للمادة �لثالثة من نظام 
باال�ضتيثاق حلق يخ�ضى زو�ل دليله  "يقبل �لطلب  �ل�ضرعية ما ن�ضه:  �ملر�فعات 
�ملعاينة  طلب  ذلك:  ومن  �الآخ��ر،  �خل�ضم  ح�ضور  غري  من  ولو  �لنز�ع؛  عند 
الأحكام  وفًقا  ذلك  ويكون  فو�تها،  يخ�ضى  �ضهادة  �إثبات  �أو  �حلالة،  الإثبات 
�لق�ضاء �مل�ضتعجل" وقد ر�أيت بع�ض �لزمالء �لق�ضاة �إذ� كان مو�ضوع �ل�ضهادة 
من �خت�ضا�ض �ملحكمة �لعامة يقوم ب�ضبط �إثبات �ل�ضهادة يف حمكمة �الأحو�ل 
�ل�ضخ�ضية يف �ل�ضبط �الإنهائي، وال يجعل للم�ضهود عليه حق �حل�ضور، ويف 
هذه �ملادة عدة مباحث وم�ضكالت كتبت هذ� �لبحث جلمعها وترتيبها وحتليلها، 

يف �ضوء عدة �أ�ضئلة ت�ضكل م�ضكلة �لبحث:
ما حكم �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى؟

هل يكون هذ� �الجر�ء بح�ضور �مل�ضهود عليه؟ 
هل للم�ضهود عليه حق �ال�ضتئناف؟ �أم ال؟ 

ما �ل�ضابط ملا يخ�ضى فو�ته؟ 
هل ي�ضرتط رفع دعوى يف �ملو�ضوع؟ 

من �لقا�ضي �ملخت�ض ب�ضماع هذه �ل�ضهادة؟ 
كل هذه �مل�ضكالت �ضاأ�ضعى قدر �لطاقة يف ذكر �أجوبتها.
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منهج البحث:

   �لتزمت باملناهج �ملقررة يف �الأعر�ف �الأكادميية وميكن �إي�ضاح �ملنهج �لذي 
�ضرت عليه مبا ينا�ضب طبيعة هذ� �لبحث بالتايل:

. عر�ض �خلالف ح�ضب �الجتاهات �لفقهية، و�أبد�أ ح�ضب �ملذهب �الأقدم.
. ترتيب �ملذ�هب د�خل �لقول �لو�حد ح�ضب �الأ�ضبقية يف �لزمن.

. توثيق �أقو�ل �ملذهب من �أمهات كتب �ملذهب نف�ضه.
. ��ضتق�ضاء �أدلة كل قول، وبيان وجه �ال�ضتدالل �إذ� �قت�ضى �حلال بيانه، 

    وبيان ما يرد على �لدليل من مناق�ضات.
. �لرتجيح مع بيان �ضببه.

. �لرتكيز على �ملو�ضوع، وجتنب �ال�ضتطر�د.
. ترقيم �الآيات وبيان �ضورها.

. تخريج �الأحاديث، و�أكتفي بال�ضحيحني �إذ� وجدت �حلديث يف �أحدهما، 
   و�إال �نتقلت لبقية �لكتب �ل�ضتة مع بيان درجة �حلديث.

. �لرتجمة لالأعالم �ملتقدمني غري �مل�ضهورين، وال �أترجم للمعا�ضرين.
. �لعناية بقو�عد �للغة �لعربية، و�الإمالء، وعالمات �لرتقيم.

. �أبرزت يف �خلامتة �أهم �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليها.
الدراسات السابقة:

    �لذي دفعني �إىل بحث هذ� �ملو�ضوع �أنني مل �أقف على تاأليف فيه بعد 
هذ�  بحث  يف  �أ�ضاهم  �أن  فر�أيت  �لعلمية،  و�ملجالت  �لفهار�ض،  يف  �لبحث 

�ملو�ضوع بكتابة هذ� �لبحث.
 خطة البحث:

خطة  ف�ضارت  وف��روع،  ومطالب،  ومبحثني،  متهيد،  يف  �لبحث  جعلت 
�لبحث كالتايل:
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�لتمهيد: �ضورة �مل�ضاألة، وتعريف �ل�ضهادة، وفيه مطلبني: 
�ملطلب �الأول: �ضورة �مل�ضاألة.

�ملطلب �لثاين: تعريف �ل�ضهادة.
�ملبحث �الأول: حكم �ضماع �ل�ضهادة، وح�ضور �مل�ضهود عليه، و�ال�ضتئناف، 

وفيه ثالثة مطالب:
�ملطلب �الأول: حكم �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى. 

�ملطلب �لثاين: حق �مل�ضهود عليه يف �حل�ضور عند �إثبات �ل�ضهادة.
�ملطلب �لثالث: �حلق يف �ال�ضتئناف، وفيه فرعان:

�لفرع �الأول: حق �مل�ضهود عليه يف �ال�ضتئناف عند �إثبات �ل�ضهادة.
�لفرع �لثاين: حق �مل�ضهود له يف �ال�ضتئناف عند رف�ض �إثبات �ضهادته.

�ملبحث �لثاين: �الخت�ضا�ض يف �ضماع �ل�ضهادة، و�ضروط �ضماعها، وكيفية 
�ضبطها، وفيه �أربعة مطالب:

�ملطلب �الأول: �الخت�ضا�ض يف �ضماع هذه �ل�ضهادة، وفيه فرعان:
 �لفرع �الأول: �الخت�ضا�ض �لنوعي.

�لفرع �لثاين: �الخت�ضا�ض �ملكاين.
�ملطلب �لثاين: �ضو�بط �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى، وفيه �أربعة فروع:

�لفرع �الأول: خوف فو�ت �ل�ضاهد، وخوف حدوث �خل�ضومة.
�لفرع �لثاين: �أن تكون �ل�ضهادة مقبولة يف �ملو�ضوع لدى �ملحكمة.

�لفرع �لثالث: �ل�ضفة يف �لطلب.
�لفرع �لر�بع: عدم وجود دعوى قائمة يف �ملو�ضوع.

�ملطلب �لثالث: كيفية تقييد طلب �ضماع �ل�ضهادة.
�ملطلب �لر�بع: �ضبط �ل�ضهادة، و��ضتخر�ج �ل�ضك. 

�خلامتة.
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التمهيد
 وفيه صورة المسألة، وتعريف الشهادة في اللغة 

واالصطالح

المطلب األول
صورة المسألة

�أن  �لبحث  �لدعوى �ضور، ويت�ضح من عنو�ن  قبل  �ل�ضهادة  ل�ضماع         
الأن  �لدعوى؛  قبل  الآدم��ي  معني  حق  يف  �ل�ضهادة  �ضماع  يف  هو  �إمنا  �لكالم 
�ل�ضهادة �أنو�ع فمنها ما يكون هلل عز وجل، وهذه خارج حمل �لبحث بقولنا 
�لفقر�ء  على  �الأوق��اف  مثل  معني  غري  �آدم��ي  حلق  يكون  ما  ومنها  "الآدم��ي"، 
"معني"،  �أو �لو�ضية عليهم، فهذه خارج مو�ضوع �لبحث بقولنا  و�مل�ضاكني، 
ومنها ما يكون ملعني ولكن ال دعوى، وهي �الإثباتات �ملح�ضة مثل �إثبات وكالة 
�أن  "قبل �لدعوى"، و�إمنا نريد  لغائب، وهذه خارج مو�ضوع بحثنا من قولنا 
نبحث هنا عن حكم �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى يف حق �آدمي معني بناء على 
�ملحكمة  �إىل  )خالد(  �ملدعي  �لدعوى  قبل  �أح�ضر  لو  مثل  له،  �مل�ضهود  طلب 
عبد�هلل وعبد�لرحمن لي�ضهدو� باأن زيًد� ��ضرتى من خالد �ضيارة مبائة �ألف ريال 
زيد  �أح�ضر  باأن  �لدعوى  قبل  )زيد(  عليه  �ملدعى  بناء على طلب  �أو  موؤجلة، 
�ل�ضهود لي�ضهدو� باأن زيًد� �ضلم خالد �ملبلغ كاماًل، ولي�ض له يف ذمته �أي مبلغ، 

و�أن �ل�ضيارة �نتقلت �إىل ملك زيد من ملك خالد.



12 مة  |  العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

إسماعيل بن محمد بن جابر األحمري

71

المطلب الثاني
تعريف الشهادة

و�ضاأتناول يف هذ� �ملطلب تعريف �ل�ضهادة يف �للغة، و�ال�ضطالح.
أواًل: تعريف الشهادة في اللغة:

�ل�ضهادة م�ضدر �ضهد، وهي تدل على �حل�ضور، و�لعلم، و�الإعالم، ويقال 
�ضهد، ي�ضهد، �ضهادة، ويقال: �ضهد فالن بكذ� �أي بني و�أعلم ملن �حلق، وعلى 

من �حلق ))).
ثانيًا: تعريف الشهادة في االصطالح:

�ضاأتناول هنا �أهم تعريف لكل مذهب من �ملذ�هب �لفقهية �الأربعة.
تعريف الشهادة عند الحنفية:

عرفها �حلنفية: "عبارة عن �إخبار �ضادق يف جمل�ض �حلكم بلفظ �ل�ضهادة"))) .
تعريف الشهادة عند المالكية:

عرفها �ملالكية: "قول هو بحيث يوجب على �حلاكم �ضماعه �حلكم مبقت�ضاه 
�إن عدل قائله مع تعدده، �أو حلف طالبه"))) .

تعريف الشهادة عند الشافعية:

عرف �ل�ضافعية �ل�ضهادة: "�إخبار �ل�ضخ�ض بحق على غريه بلفظ خا�ض"))) .

ينظــر مقاييــس اللغــة البــن فــارس ))/)))(، والصحاح للجوهــري ))/)9)(، ولســان العرب البن    (((
منظور ))/8)) إلى )))).

العنايــة شــرح الهدايــة للبابرتــي )7/)6)(، والبحــر الرائق البن جنيــم )56/7(، ومجمع األنهر يف    (((
شرح ملتقى األبحر ))/85)).

ينظــر املختصــر الفقهــي البــن عرفــة )5/9))(، ومواهــب اجلليــل للحطــاب الرعينــي )6/)5)(،    (((
وشــرح اخلرشــي علــى مختصــر خليــل )75/7)(، والفواكــه الدوانــي للنفــراوي ))/9))(، ومنــح 

اجلليل لعليش )86/8)).
حتفة احملتاج البن حجر الهيتمي )0)/)))(، وفتح املعني للميلباري )5)6).   (((
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تعريف �ل�ضهادة عند �حلنابلة:
عرفها �حلنابلة: "�الإخبار مبا علمه �ل�ضاهد بلفظ خا�ض ك�ضهدت، �أو �أ�ضهد")5) .

الموازنة بين التعريفات:

     عند �لتاأمل يف �لتعريفات، جند �أنها ت�ضرتك جميعا يف �أن �ل�ضهادة نوع من 
�الإخبار يتميز ب�ضيغة حمددة.

�لتعريفات، وهي  باقي  باإ�ضافة على  �نفرد  �ل�ضافعية  تعريف  �أن  ثم جند       
من  متعددة  �أن��و�ع  ��ضتبعدت  �الإ�ضافة  وه��ذه  غ��ريه"،  على  "بحق  قولهم: 
�ل�ضهاد�ت مثل �ل�ضهادة على �الأهلة، كما �أن �التيان بحرف �جلر "على" ��ضتبعد 
�ل�ضهادة مل�ضلحة �لغري �لتي ال تت�ضمن �ضهادة على �لغري مثل �الإثباتات �ملح�ضة 

�لتي ال نز�ع فيها كتعديل �ل�ضهود، و�لوفاة، و�لو�ضية... �إلخ. 
تقارب وال ترثيب  فيها  تعريف �حلنفية، و�ملالكية، و�حلنابلة  لدينا  فيبقى      
يف تعريف �ل�ضهادة باأحدها، الأن �ملق�ضد من �لتعريف يف �أ�ضله �لتقريب، و�إن 
�أن هذ�  �إال  مانعة،  تكون جامعة  �أن  �لتعاريف يجب  يقولون:  �ملنطق  �أهل  كان 
�أن �ضبط  ��ضتدر�كات وماآخذ، وعندي  تعريف من  ي�ضلم  ي�ضق جد� فال يكاد 
م�ضائل �لباب �أوىل من �ضبط �ضكل �لتعريف لفظياً، ويكفي من �لقالدة ما �أحاط 

بالعنق.
 

شــرح منتهــى اإليــرادات للبهوتــي ))/575(، ومطالــب أولــي النهــى للرحيبانــي )6/)59(، ونحــوه    (5(
الروض الندي )))5).
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المبحث األول
 حكم سماع الشهادة، وحضور المشهود عليه 

واالستئناف، وفيه ثالثة مباحث:

المطلب األول
 حكم سماع الشهادة قبل الدعوى

�ختلف �أهل �لعلم يف �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى على �أقو�ل: 

ت�ضمع قبل �لدعوى، وهو �ملذهب عند �حلنفية  �ل�ضهادة ال  القول األول: 

)6)، وقول عند �ملالكية )7)، و�ملذهب عند �ل�ضافعية )8)، و�ملذهب عند �حلنابلة )9). 

 ،((0( �ملالكية  عند  �ملذهب  وهو  �لدعوى،  قبل  ت�ضمع  �ل�ضهادة  الثاني:  القول 

وقول عند �حلنابلة ))))، وبه �أخذت �أكرث �أنظمة وقو�نني �ملر�فعات، �أو قو�نني �الثبات 

ينظر بدائع الصنائع )6/ ))) / ))) /  77) (، والبحر الرائق البن جنيم )57/7(، ومجلة األحكام العدلية ))))).   (6(
ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، وشرح اخلرشي على خليل )56/7)(، وتبصرة احلكام البن فرحون ))/56).   (7(

ينظر احلاوي للماوردي )6)/)))(، وبحر املذهب للروياني )))/))(، وحتفة احملتاج البن حجر    (8(
الهيتمي )0)/9))).

ينظــر املغنــي البــن قدامــة )0)/)9)(، وكشــاف القناع )6/)))(، وشــرح منتهى اإليــرادات للبهوتي    (9(
))/))5(، ومطالب أولي النهى )500/6(، والروض الندي للبعلي )0)5).

)0))  ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، والبيان والتحصيل للجد ابن رشــد )9/)9)(، وشــرح اخلرشــي 
على خليل )56/7)(، وتبصرة احلكام البن فرحون ))/56).

ينظر كشــاف القناع )6/)))(، وشــرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5(، ومطالب    ((((
أولي النهى )500/6).
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 ، و�لقطري)5))   ،(((( و�لكويتي   ،(((( و�مل�ضري   ،(((( �ل�ضعودي  مثل  �لعامل  يف 
)))) نظام املرافعات السعودي سنة 5))) هــــ الفقرة ))( من الالئحة التنفيذية للمادة ))( ونصها: »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 وفًقا ألحكام القضاء املستعجل«.
)))) قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة رقــم )) ســنة 968) املصــري املــادة الثالثــة املعدلــة بالقانــون رقم )8 لســنة 
996) ونصهــا: »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.هـــــــ   وقانــون االثبــات يف املواد املدنيــة والتجارية املصري رقم 
5) لســنة 968) م ونص احلاجة: »مادة 96 - يجوز 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 97 - ال 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.هـــ
ينظــر قانــون املرافعــات املدنيــة والتجارية رقم 8) ســنة 980)م الكويتي املــادة ))5( ونصها: »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«.
)5))  ينظــر قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة القطــري رقــم )) ســنة 990) هـــــ املــادة )97)( ونصهــا: 
»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«.



12 مة  |  العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

إسماعيل بن محمد بن جابر األحمري

75

و�الإمار�تي)6)) ، و�لبحريني )7))، و�لعماين)8)) .
األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن الشهادة ال تسمع قبل الدعوى:

تقدمها  يجوز  فال  لها،  ودليل  �لدعوى؛  على  حجة  هنا  �ل�ضهادة  الأن   -1
عليها )9)).

)6)) ينظــر قانــون االثبــات يف املعامــالت املدنيــة والتجاريــة قانــون احتادي رقم )0)( ســنة )99) م املادة 
رقم )7)( ونصها: »الشهادة على موضوع غير معروض بعد قضائيا:

) - يجوز 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.
) - ويجــوز للقاضــي ســماع شــهود نفــي بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخــر بالقــدر الــذي تقتضيــه   

ظروف االستعجال يف الدعوى.
) - وفيمــا 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«.
)7)) قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني رقم )))( سنة 996)م املادة )9 ونصها: »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«. 
)8))  قانــون اإلثبــات يف املعامــالت املدنيــة والتجاريــة العمانــي رقــم 68 ســنة 008)م املــادة ))5( ونصهــا: 
»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«.

)9))  ينظر املغني البن قدامة )0)/)9)).
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�أن  فاأما  �لدليل مركب من مقدمات،  باأن  الدليل:  ويمكن مناقشة هذا 

�ل�ضهادة حجة �لدعوى، فهذ� م�ضلم به، و�أما �أنه ال يجوز تقدمها عليها، فهذه 
حتتاج �إىل دليل، وهي حمل �لنز�ع فال ي�ضح جعلها دلياًل.

الأن �ملق�ضد من �لق�ضاء، و�حلكم ف�ضل �خل�ضومة )0))، وهذ� ال يف�ضل   -2
وال يرتك.

�خل�ضومة  ف�ضل  وهو  �ملق�ضد،  هذ�  باأن  الدليل:  هذا  مناقشة  ويمكن 

متحقق عند �ضماع طلب �إثبات �ل�ضهادة.
أدلة القول الثاني القائلين بأن الشهادة تسمع قبل الدعوى:

كاإثباتها  �لق�ضاة،  باإثبات  حقوقهم  �إثبات  �إىل  حاجة  بهم  �لنا�ض  الأن   -1
ب�ضهادة �لفروع، و�إثبات �لق�ضاة �أنفع لكونه كفى موؤنة �لنظر يف �ل�ضهود )))).

�أطول،  �إجر�ء�ت رفع �لدعوى وقت  تاأخذ  خ�ضية فو�ت �لدليل، فقد   -2
�أو قد يكون �مل�ضهود له يف �ضورة �ملدعى عليه، ويخ�ضى من �إثارة �لنز�ع بعد 

فو�ت دليله.
الأن �مل�ضهود له قد يكون مدعى عليه يف �ل�ضورة، فاإن تقدم بالدعوى   -3

مل تقبل لكونها مقلوبة، وال خ�ضومة، فال ميكن �إال �أن يتقدم بهذ� �لطلب.
الموازنة والترجيح:

     �لذي يظهر يل، و�لعلم عند �هلل �أن �لقول �لر�جح هو �لقول �لثاين �لقائلني 
بجو�ز �ضماع �لبينة قبل �لدعوى، وهو �ملذهب عند �ملالكية، وقول عند �حلنابلة، 

وبه �أخذت �أكرث �لنظم �ملعا�ضرة، و�ضتاأتي �ضو�بط �ضماع �لبينة قبل �لدعوى.

)0))  ينظــر الفــروع )))/67)(، وهــذا القــول وإن كان قــول اجلمهــور إال أننــي لــم أقف علــى أدلة له عند 
غير احلنابلة. 

))))  ينظر املستدرك على مجموع الفتاوى )5/)7)).
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 المطلب الثاني 
حق المشهود عليه في الحضور عند اثبات الشهادة

صورة المسألة:

�أي:  م�ضخر�ً،  يكون خ�ضما  �أن  �إما  له حاالن:  �ملحكمة  عليه يف  �ملدعى      
خ�ضما يف �ل�ضورة ين�ضبه �حلاكم مثل �لويل �لذي تقيمه �ملحكمة عن �لقا�ضر 
�لقول  فعند  �حلقيقي،  �خل�ضم  وهو  منازعاً،  خ�ضما  يكون  �أن  و�إما  �إلخ،   ...
عليه  �ملدعى  مبو�جهة  تكون  فهل  �لدعوى،  قبل  �ل�ضهود  �ضهادة  �ضماع  بجو�ز 
�حلقيقي؟ �أو مبو�جهة مدعى عليه م�ضخر؟ �أو ال ي�ضرتط ح�ضور خ�ضم م�ضخر 
وال خ�ضم حقيقي؟، وللجو�ب على هذ� �ل�ضوؤ�ل، نقول �ختلف �أهل �لعلم يف 

هذه �مل�ضاألة على ثالثة �أقو�ل:
عليه  �ملدعى  مو�جهة  يف  �ل�ضهود  �ضهادة  �ضماع  يكون  األول:  القول 

�حلقيقي، وهو �ملذهب عند �ملالكية ))))، وبه �أخذ نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي ))))، 
وقانون �الثبات �مل�ضري ))))، وقانون �ملر�فعات �لكويتي )5))، وقانون �ملر�فعات 
))))  ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، ومواهب اجلليل للحطاب الرعيني )9/6))(، وتبصرة احلكام 

البن فرحون ))/56).
)))) ينظر الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام املرافعات )5)))هــ( 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 وفًقا 
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 )07)( علــى إجــراءات التبليــغ، وأن الدائــرة تتخــذ 

إجراءاتها إذا تبلغ املدعى عليه ولم يحضر، وال يوجد أي تعارض.
))))  ينظــر املــواد )96( و )97( مــن قانــون االثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة املصــري رقم )5)( لســنة 

968)م.
)5))  ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم )8)( سنة 980)م.
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�لقطري)6)) ، وقانون �الإثبات �الإمار�تي)7)) ، وقانون �الإثبات �لبحريني )8))، وال 
مينع غيابه بعد تبلغه ل�ضخ�ضه من �إكمال باقي �الإجر�ء�ت ك�ضائر �لدعاوى.

�خل�ضم  ح�ضور  �إىل  �حلاجة  دون  �ل�ضهادة  �إثبات  يتم  الثاني:  القول 

�حلقيقي، �أو �خل�ضم �مل�ضخر، وهو قول عند �ملالكية )9))، وقول �ضيخ �الإ�ضالم 
�بن تيمية )0)).

م�ضخر،  خ�ضم  مو�جهة  يف  �ل�ضهود  �ضهادة  �ضماع  يكون  الثالث:  القول 

وهو قول عند بع�ض �حلنابلة )))).
األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن سماع شهادة الشهود يكون في 

مواجهة المدعى عليه الحقيقي:

الأن �مل�ضهود عليه قد يُّذِكر �ل�ضهود ب�ضيء ينفعه )))).  -1
لئال يتخذ عدم ��ضرت�ط ح�ضور �ملدعى عليه حيلة يف جتنيب مو�جهة   -2
�ل�ضهود باملدعى عليه ، فقد ن�ضت �ملادة )123( من نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية 
�ل�ضعودي على �أن �الأ�ضل يف �ل�ضهادة �أن توؤدى بح�ضور �مل�ضهود عليه، فيكون 

)6))  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم )))( لسنة 990).
)7))  ينظــر املــادة رقــم )7)( مــن قانــون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية قانون احتادي رقم )0)) 

سنة )99)م.
)8))  ينظر املادة ))9( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية رقم )))( سنة 996)م.

)9))  ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، والبيان والتحصيل للجد ابن رشد )9/)9)(، ومواهب اجلليل 
للحطاب الرعيني )9/6))(، وتبصرة احلكام البن فرحون ))/56).

)0))  ينظر الفتاوى الكبرى )560/5(، وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5(، ومطالب أولي النهى 
.(500/6(

))))  ينظر الفروع )))/68)(، وكشاف القناع )6/)))(، وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5).
)))) ينظر النوادر والزيادات )8/)9)).
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قبول �لطلب بدون ح�ضوره متل�ضا من هذ� �الأمر )))).
دليل �لقول �لثاين �لقائلني باأن �ضماع �ضهادة �ل�ضهود يكون يف غري مو�جهة 

�خل�ضم مطلقاً:
الأن �لبينة ن�ضمعها على غائب وممتنع نحوه؛ كميت ف�ضماعها مع عدم خ�ضم 

�أوىل )))).
     وميكن مناق�ضته باأن �مل�ضهود عليه قد يو�ضح لل�ضهود �ضيء ينفعه، وقد 
�لغائب  على  �لبينة  ن�ضمع  وكوننا   ،((5( منه  ي�ضتفيد  عنه  غفلو�  باأمر  يذكرهم 
�لذي يرغب يف  �ملمتنع  �مل�ضهود عليه غري  ن�ضقط حق  �أن  يعني  و�ملمتنع، فال 

�حل�ضور و�لدفاع عن نف�ضه بتذكري �ل�ضهود، فاإن غاب �أو �متنع �ضمعنا �لبينة.
و�أما �لقول �لثالث فلم �أعرث على دليل لهم.

الموازنة والترجيح:

     بالن�ضبة �إىل �لقول �لثالث �لقائلني باأن �ضماع �ل�ضهادة يكون يف مو�جهة 
�إمكان ح�ضور �خل�ضم �مل�ضهود عليه بعيد؛ الأن �مل�ضهود  خ�ضم م�ضخر مع 
فوجوده  �ضوري  خ�ضم  �مل�ضخر  �خل�ضم  �أن  كما  �مل�ضخر،  من  �أوىل  عليه 

)))) نص 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: ))))/)5(، وتاريخ 5)/05/))))هـــ   
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«.

)))) ينظر املستدرك على مجموع الفتاوى )5/)7)(، وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5).
)5)) ينظر النوادر والزيادات )8/)9)).
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فالرد على من قال ال ي�ضرتط ح�ضور �خل�ضم رد عليهم، و�لذي  كعدمه، 
�ل�ضهادة  �إثبات  باأن  �لقائلني  �الأول  �لقول  هو  �الأقو�ل  �أقرب  �أن  يل  يظهر 
يكون مبح�ضر �مل�ضهود عليه، ملا ذكر من �أدلة، وقد �أخذت به عامة �لنظم يف 

هذ� �لزمن.  

المطلب الثالث
الحق في االستئناف، وفيه فرعان

الفرع األول

 حق المشهود عليه في االستئناف عند إثبات الشهادة.

�ضيكون �لكالم يف هذ� �لفرع، عن نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي، وعن �لقانون 
�مل�ضري، و�خلليجي.

أواًل: نظام المرافعات السعودي:

يف  �ضابقا  �أ�ضرنا  كما  ن�ض  فقد  �ل�ضعودي  �ملر�فعات  لنظام  بالن�ضبة       
�لق�ضاء  �أحكام  تطبيق  على  �لثالثة  للمادة  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �لثالثة  �لفقرة 
�مل�ضتعجل  �لق�ضاء  �أحكام  �إىل  رجعنا  و�إذ�  �ل�ضهادة،  �إثبات  على  �مل�ضتعجل 
وجدنا ن�ضاً و��ضحا يف �لفقرة )4( من �ملادة 205 وهو: "يدون �الأمر �أو �حلكم 
لطرق  به �ضك، ويخ�ضع  �ل�ضبط، وي�ضدر  �مل�ضتعجلة يف  بالدعاوى  �ل�ضادر 

�العرت��ض"�أ.ه���. 
     ولكن �إذ� �أخذنا �لنظام كامال يف �ضورة و�حدة وجدنا �ملادة 178 
�لف�ضل يف  قبل  ت�ضدر  �لتي  �الأحكام  على  �العرت��ض  يجوز  "ال  ون�ضها: 
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�لدعوى، وال تنتهي بها �خل�ضومة كلها، �أو بع�ضها �إال مع �العرت��ض على 
�ل�ضادر  �حلكم  على  �العرت��ض  ويجوز  �ملو�ضوع،  يف  �ل�ضادر  �حلكم 
�لقابلة  و�مل�ضتعجلة، و�الأحكام  �لوقتية،  �الأحكام  �لدعوى، وعلى  بوقف 
يف  �حلكم  قبل  �الخت�ضا�ض  بعدم  �ل�ضادرة  و�الأحكام  �جلربي،  للتنفيذ 

�ملو�ضوع"�أ.ه��� 
تنق�ضي  وال  �لدعوى،  يف  �لف�ضل  قبل  ي�ضدر  مما  �ل�ضهادة  فاإثبات        
به �خل�ضومة، و�إذ� طبقنا �ل�ضق �الأول من �ملادة )178( فتكون غري خا�ضعة 
"ويجوز  وه��و   )178( �مل��ادة  من  �لثاين  �ل�ضق  طبقنا  و�إذ�  لال�ضتئناف، 
�لوقتية  �الأحكام  وعلى  �لدعوى،  بوقف  �ل�ضادر  �حلكم  على  �العرت��ض 
و�مل�ضتعجلة" وطبقنا �لفقرة )4( من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )205( �أوجبنا 
�العرت��ض، فكاأن �لنظام غري و��ضح يف هذه �جلزئية، و�ضماع �ل�ضهادة حقه 
�مل�ضري،  �لقانون  �ضياأتي يف  منعا لال�ضطر�ب، كما  بحكم و��ضح  يفرد  �أن 

و�لقو�نني �خلليجية. 
ثانيًا: القوانين األخرى:

 ،((8( و�لكويتي   ،((7( و�المار�تي   ،((6( �مل�ضري  �لقانون  �إىل  بالرجوع       
و�لبحريني )9))، و�لعماين )0))، و�لقطري ))))، جندها تن�ض بطريقة و��ضحة على 

)6)) ينظر املادة )97( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري رقم )5)( سنة 968)م.
ينظر املادة )7)( من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي رقم )0)( سنة )99)م.   ((7(

)8)) ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم )8)( سنة 980)م.
)9))  ينظر املادة )96( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني رقم )))( سنة 996)م.
)0)) ينظر املادة ))5( من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني رقم )68( سنة 008)م.

))))  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم )))( سنة 990)م.
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�أن �العرت��ض على �إثبات �ل�ضهادة يكون عند �حلكم مبوجب �ل�ضهادة، �أي �أن 
�إثبات �ل�ضهادة، و�إمنا يكون يف �ملرحلة �لثانية، وهي  �العرت��ض ال يكون عند 

عند عر�ض �ل�ضهادة على قا�ضي �ملو�ضوع �لذي يحكم بهذه �ل�ضهادة.
    و�لذي يظهر يل �أن ما جاء يف �لقو�نني �خلليجية و�مل�ضرية �أقرب لل�ضو�ب، 
و�أنه يتقرح يف نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي و�ضع ��ضتثناء و��ضح و�ضريح بالن�ضبة 
الإثبات �ل�ضهادة، و�ملعاينة بجعل �العرت��ض على �إثبات �ل�ضهادة مع �العرت��ض 

على �حلكم يف �ملو�ضوع. 
الفرع الثاني

 حق المشهود له في االستئناف عند رفض إثبات الشهادة:

     �إذ� �أحيل �لطلب �إىل �ملحكمة �ملخت�ضة، ومت رف�ضه من قبل �لد�ئرة 
حق  له  للم�ضهود  يكون  فهل  مثاًل،  �ال�ضتعجال  عن�ضر  توفر  عدم  ب�ضبب 
�لفرع  يف  قيل  ما  فكل  �ل�ضعودي  �ملر�فعات  لنظام  بالن�ضبة  �العرت��ض؟ 
�ل�ضابق يقال هنا، وبالن�ضبة للقانون �مل�ضري، و�لقو�نني �خلليجية فلم �أقف 

على ن�ض و��ضح. 
    و�لذي �أرى �أنه �أقرب �إىل �لعد�لة هو متكني �مل�ضهود له من �ال�ضتئناف عند 

رف�ض طلبه؛ لئال يفوت على �مل�ضهود له دليله �إن �ضح 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.

�ضنتكلم عن نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي، و�لقانون �مل�ضري، و�لقو�نني �خلليجية.
أواًل: نظام المرافعات السعودي:

     ن�ض نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي �ضنة 1435ه�� يف �لفقرة �لثالثة من �لالئحة �لتنفيذية 
للمادة �لثالثة: "يقبل �لطلب باال�ضتيثاق حلق يخ�ضى زو�ل دليله عند �لنز�ع ولو من غري 
ح�ضور �خل�ضم �الآخر، ومن ذلك: طلب �ملعاينة الإثبات �حلالة �أو �إثبات �ضهادة يخ�ضى 
�لق�ضاء  الأحكام  رجعنا  و�إذ�  �مل�ضتعجل"،  �لق�ضاء  الأحكام  وفًقا  ذلك  ويكون  فو�تها، 
�مل�ضتعجل وجدنا يف �لفقرة �لثالثة من الئحة �ملادة )206( ما ن�ضه: "يدخل يف �لدعاوى 

�مل�ضتعجلة كل ما يخ�ضى عليه فو�ت �لوقت، ومنها:
طلب روؤية �ضغري، �أو ت�ضليمه.  �أ- 

 ب- طلب �حلجر على �ملال.
�إثبات �ضهادة يخ�ضى فو�تها".  ج- 

فهنا ن�ضت �ملادة على �أن �إثبات �ضهادة يخ�ضى فو�تها تعترب دعوى.
     فاإذ� تقرر ما �ضبق فاالخت�ضا�ض �لنوعي من�ضو�ض عليه يف �أحكام �لق�ضاء �مل�ضتعجل 
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فقد ن�ضت �ملادة )205( على �الخت�ضا�ض ب�ضكل و��ضح: "حتكم �ملحكمة �ملخت�ضة بنظر 
�ملو�ضوع ب�ضفة موؤقتة يف �مل�ضائل �مل�ضتعجلة �لتي يخ�ضى عليها فو�ت �لوقت، و�ملتعلقة 
باملنازعة نف�ضها، وال يوؤثر هذ� �حلكم على مو�ضوع �لدعوى، �ضو�ء رفع طلب �حلكم 

باالإجر�ء �ملوؤقت مبا�ضرة، �أو تبعاً للدعوى �الأ�ضلية".
�إثبات �ل�ضهادة  فقوله: "حتكم �ملحكمة �ملخت�ضة بنظر �ملو�ضوع" يو�ضح �أن 

يتبع �ملحكمة �لتي تخت�ض بنظر �ملو�ضوع. 
والخالصة:

�ل�ضخ�ضية،  �الأح��و�ل  حمكمة  به  تخت�ض  �لطالق  باإثبات  �ل�ضهادة  �أن       
و�ل�ضهادة يف دعوى عمالية تخت�ض به �ملحكمة �لعمالية، و�ل�ضهادة يف قتل، �أو 
ق�ضا�ض، �أو عقوبة من �خت�ضا�ض �ملحكمة �جلز�ئية، وهكذ� فاالخت�ضا�ض يف 

�إثبات �ل�ضهادة يتبع �خت�ضا�ض �ملحكمة �ملخت�ضة يف �ملو�ضوع.
      ويرتتب على كل ما �ضبق من باب �أوىل �الخت�ضا�ضات �لدولية، فمثال 
�إذ� كانت �ل�ضهادة تتعلق بعقار خارج �ململكة �لعربية �ل�ضعودية فلي�ض للمحكمة 

�ل�ضعودية �إثبات �ل�ضهادة، ولو بح�ضور �لطرفني.
ثانيًا: القانون المصري، والقوانين الخليجية:

    نجد �لقانون �مل�ضري ))))، و�لكويتي ))))، و�لبحريني ))))، و�المار�تي )5))، و�لعماين )6))، 
و�لقطري )7))، جعلت �الخت�ضا�ض �لنوعي للمحكمة �مل�ضتعجلة، �أو قا�ضي �الأمور �مل�ضتعجلة.

))))  ينظر املادة )96( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري.
))))  ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي.

))))  ينظر املادة ))9( من قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني.
)5)) ينظر املادة )7)( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي االحتادي.

)6))  ينظر املادة )68( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني.
)7))  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري.
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الفرع الثاني: االختصاص المكاني:

�ملخت�ضة  �ملحكمة  تتبع  �أنها  وتقرر  دع��وى،  �أنها  من  �ضبق  ما  تقرر  �إذ�       
فاالأ�ضل  كغريها،  �الخت�ضا�ض؛  �أحكام  فتاأخذ  �لنز�ع،  ن�ضوء  عند  باملو�ضوع 
�أن �لدعوى تقام يف مقر �إقامة �مل�ضهود عليه ��ضتناد�ً �إىل �ملادة )36( من نظام 

�ملر�فعات �ل�ضرعية، وي�ضتثنى من ذلك ما يلي: 
�الخت�ضا�ض  فيكون  �ململكة،  يف  �إقامة  مقر  عليه  للمدعى  يكن  مل  �إذ�   -1

مكان �إقامة �ملدعي؛ ��ضتناد� �إىل �لفقرة )1( من �ملادة )36(.
دعاوى �ملطالبة بالنفقة �أو زيادتها؛ ��ضتناد� �إىل �لفقرة )1( من �ملادة )39(.  -2
ع�ضلها  وم��ن  و�ل��زي��ارة،  و�حل�ضانة،  �لزوجية،  �مل�ضائل  يف  للمر�أة   -3

�أوليائها؛ ��ضتناد�ً �إىل �لفقرة )2( من �ملادة )39(.
للمدعي يف �لدعاوى �لنا�ضئة عن حو�دث �ل�ضري �لتي تقع يف غري بلد   -4
�ملدعى عليه �إقامة �لدعوى يف �ملحكمة �لتي يف نطاق �خت�ضا�ض مكان �حلادث، 

�أو مكان �ملدعى عليه؛ ��ضتناد� �إىل �لفقرة )3( من �ملادة )39(.
�إذ� كان بني �ملدعي، و�ملدعى عليه �ضرط على حتديد مكان �إقامة �لدعوى   -5
فيكون نظرها يف �لبلد �ملحدد ما مل يتفقا على خالفه؛ ��ضتناد�ً �إىل �لفقرة )3( 

من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )36(.
�إقامة  مقر  يف  �لدعوى  فتكون  �الأهلية،  ناق�ض  عليه  �ملدعى  كان  �إذ�   -6

�لويل، ��ضتناد�ً �إىل �لفقرة �ل�ضاد�ضة من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )36(.
وقوع  مكان  يف  للمحاكم  �الخت�ضا�ض  يكون  �جلز�ئية  �لدعاوى  يف   -7
�جلرمية، �أو �ملكان �لذي يقيم فيه �ملتهم، فاإن مل يكن له مكان معروف، فاملكان 
�لذي يقب�ض عليه فيه؛ ��ضتناد�ً �إىل �ملادة )130( من نظام �الإجر�ء�ت �جلز�ئية.
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 المطلب الثاني 
ضوابط سماع الشهادة قبل الدعوى

      ق�ضدت من عقد هذ� �ملبحث بعد �أن قررنا حكم �إثبات �ضهادة �ل�ضهود 
�لتاأمل،  بعد  يل  يظهر  و�لذي  �ل�ضهادة،  �ضماع  �ضو�بط  نقرر  �أن  �لدعوى،  قبل 
هناك  �أن  �ل�ضرعية،  �ملر�فعات  نظام  يف  جاء  وما  �لفقهاء،  كالم  على  و�لوقوف 
�أربعة �ضو�بط رئي�ضة: �أواًل: خوف فو�ت �ل�ضهادة، وحدوث �خل�ضومة. ثانياً: �أن 
تكون �ل�ضهادة مقبولة يف �ملو�ضوع لدى �ملحكمة. ثالثاً: �ل�ضفة يف �لطلب، ر�بعاً: 

عدم وجود دعوى قائمة يف �ملو�ضوع، وقد جعلت �لكالم فيها على فروع.
الفرع األول: خوف فوات الشاهد، وحدوث الخصومة:

     بعد �لبحث يف هذه �لنقطة وجدت يف ظاهر عبار�ت بع�ض �لفقهاء �لذي 
�أجازو� �ل�ضهادة، هو ب�ضبب �خلوف من حدوث خ�ضومة )8))، وبع�ضهم �أطلق 
�لعبارة، ومل يقيده باخلوف )9))، و�أما نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي فقد ن�ض على 
خ�ضية فو�ت �ل�ضاهد عند حدوث �خل�ضومة، وهو كذلك يف �لقانون �مل�ضري)50) 
، و�لكويتي ))5)، و�لبحريني ))5)، و�المار�تي ))5)، و�لقطري))5) ، و�لعماين )55)، 
��ضتخد�مه حقه يف  له من  �مل�ضهود  يتع�ضف  لئال  �ل�ضرط؛  ��ضرت�ط هذ�  و�ضبب 

)8))  ينظــر الفــروع )))/67)(، واالنصــاف للمــرداوي )))/8))(، وشــرح منتهــى اإليــرادات للبهوتــي 
))/))5(، ومطالب أولي النهى )500/6).

)9)) ينظر البيان والتحصيل للجد ابن رشد )9/)9)(، 
)50)  ينظر املادة )96( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري.

))5) ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي. 
))5)  ينظر املادة ))9( من قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني.

))5)  ينظر املادة )7)( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي االحتادي.
))5)  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري.

)55)  ينظر املادة )68( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني.
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�ضو�بط،  بدون  م�ضر�عيه  على  �لباب  هذ�  وفتح  �ل�ضهادة،  و�إثبات  �ملقا�ضاة 
ميكن بع�ض �لنا�ض من حتويل �لق�ضاء من �ضاحة ف�ضل خ�ضومة �إىل �ضاحة �نتقام؛ 
�لناجتة  �حلقوق  فاإن  و�أي�ضا  �ملحكمة،  �إىل  �حل�ضور  عليه  �مل�ضهود  تكليف  ملجرد 
عن معاقدة �إثباتها وتوثيقها تقع على كاهل �لطرفني وتو�ضع �ملحكمة يف �إثبات 
�ل�ضهادة قبل �لدعوى قد يحمل �لنا�ض على �إهمال �لتوثيق بالكتابة عند �لعقد. 

    و�إذ� قررنا ��ضرت�ط خوف فو�ت �ل�ضاهد عند حدوث �خل�ضومة، فما هي 
�ل�ضور �لتطبيقية لذلك؟.

�لتي قد  �ل�ضور  للقا�ضي، ومن  تقدير هذ� �لظرف، و�ل�ضورة        يرجع 
�ل�ضاهد  كان  �أو  �مل��وت،  مر�ض  مري�ضا  �ل�ضاهد  كان  �إذ�  �تفاق:  حمل  تكون 
�ضي�ضافر خارج �لبلد خروجا نهائياً، �أو يغلب على �لظن عدم عودته، و�أما لو 
كان �ل�ضاهد �ضحيحا �ضاباً فال يقبل طلب �ثبات �ل�ضهادة، وكما يجوز �أن ميوت 
يجوز �أن ت�ضيع ورقة �الثبات، وغريها من �الأدلة، فال يقبل طلبه؛ لعدم وجود 

عن�ضر �خل�ضية و�لفو�ت �مل�ضتعجل. 
لدى  الموضوع  فــي  مقبولة  الشهادة  تكون  أن  الثاني:  الــفــرع 

المحكمة:

يف  �ل�ضهادة  �ضر�ئط  من  �لقا�ضي  يتحقق  �أن  �ل�ضرط  بهذ�  و�ملق�ضود        
�ملو�ضوع، فمثال ال يقبل طلب �إثبات �ضهادة �ضغري، وال يقبل من زوج الإثبات 
�ضهادة زوجته، ونحو ذلك مما ف�ضله �لفقهاء فيمن تقبل �ضهادته وترد، وقولنا: 

"لدى �ملحكمة" �أخرجنا به ما ال تنظره �ملحكمة.
الفرع الثالث: الصفة في الطلب:

و�ضنتكلم هنا عن �ل�ضاهد، وعن �مل�ضهود له.
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أواًل: الشاهد: 

�ملبادرة،  من  �ل�ضاهد  �لعلماء  منع  فقد  بال�ضهادة،  له  �مل�ضهود  علم  �إذ�       
ون�ض على ذلك �حلنفية )56)، و�ملالكية )57)، و�حلنابلة )58)، وذهب �ل�ضافعية �إىل 
�أن �ل�ضاهد لو بادر ب�ضهادته بدون طلب �ملدعي ف�ضهادته فيما بعد ال تقبل )59)، 
بالطلب،   يتقدم  من  �ضر�حة على  ين�ض  فلم  �ل�ضعودي،  �ملر�فعات  نظام  و�أما 
ولكن روح �لفقرة )3( من �ملادة )3(، و�ملادة )205(، وما يفهم منها تفيد �أن 

�ل�ضاهد ال يتقدم بالطلب، و�إمنا يتقدم به �مل�ضهود له، الأمور:
�أنها عدت ذلك دعوى، و�لدعوى ال تقام من �ل�ضاهد.  -1

�أنها خاطبت من يخ�ضى فو�ت �لدليل، ومل تخاطب �ل�ضاهد.  -2
األدلة على أن الشاهد ال يتقدم بالطلب:

عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  عن  عنهما،  �هلل  ر�ضي  ح�ضني  بن  عمر�ن  عن   -1
"خريكم قرين، ثم �لذين يلونهم، ثم �لذين يلونهم" قال عمر�ن:  و�ضلم قال: 
فما �أدري: قال �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم بعد قوله مرتني �أو ثالثا، "ثم يكون 
بعدهم قوم ي�ضهدون وال ي�ضت�ضهدون، ويخونون وال يوؤمتنون، وينذرون وال 

يفون، ويظهر فيهم �ل�ضمن" )60).
الأن �أد�ءها حق للم�ضهود له، فال ي�ضتوفى �إال بر�ضاه ك�ضائر حقوقه ))6).  -2

)56)  ينظر بدائع الصنائع للكاساني )77/6)).
)57)  ينظــر مواهــب اجلليــل للحطــاب )66/6)(، والشــرح الصغيــر للدرديــر ))/6))(، ولوامــع الدرر يف 

هتك أستار املختصر )))/57)).
)58)  ينظــر الــكايف البــن قدامــة ))/70)(، وكشــاف القنــاع )07/6)(، وشــرح املنتهــى للبهوتــي ))/577(، 

ومطالب أولي النهى )7/)58).
ينظر التذكرة البن امللقن )8))(، وحتفة احملتاج البن حجر )0)/6))(، ومغني احملتاج للشربيني )60/6)).   (59(

)60)  أخرجه البخاري يف كتاب الرقاب باب ما يحذر من الدنيا والتنافس فيها }8))6{، ومسلم كتاب 
الفضائل باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم }5)5){.

))6) ينظر الكايف البن قدامة ))/577(، وشرح املنتهى للبهوتي ))/577).
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الأننا �إذ� قررنا �أن طلب �إثبات �ل�ضهادة يكون يف مو�جهة �مل�ضهود عليه،   -3
و�أنها دعوى فال يح�ضن ت�ضجيل ��ضم �ل�ضاهد يف �ضحيفة �لدعوى كمدع �أو �أن 

يظهر يف �ضورة �ملخا�ضم، ولو يف �أقل �ضورة. 
ثانيًا: المشهود له:

     �إذ� تقرر ما جاء يف �أواًل باأن �ل�ضاهد ال يتقدم بالطلب، فيبقى �مل�ضهود له، 
وهو من ينتفع بال�ضهادة، ويخ�ضى فو�تها، فهو �لذي يتقدم بالطلب، وتكون 

�ضحيفة �لدعوى م�ضجلة با�ضمه كمدع. 
الفرع الرابع: عدم وجود دعوى قائمة في الموضوع:

    �أردت بهذ� �ل�ضابط �أن �أو�ضح باأنه ال ي�ضوغ للم�ضهود له �أن يتقدم بطلب 
�أخرى،  د�ئرة  يف  قائم  �الأ�ضلي  و�ملو�ضوع  خمت�ضة  د�ئرة  �إىل  �ضهادة  �إثبات 
فالد�ئرة �لتي تقدم �إليها �مل�ضهود له بطلبه ال ت�ضمع هذ� �لطلب؛ الأن �لدعوى 
�لدعوى  تنظر  �لتي  �لد�ئرة  ذ�ت  �إىل  بطلبه  يتقدم  �أن  وله  قائمة،  �الأ�ضلية 
من  للمادة )205(  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �الأوىل  �لفقرة  ن�ضت  �الأ�ضلية، وقد 
نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية على ما يلي: "�إذ� رفعت �لدعوى �مل�ضتعجلة قبل �إقامة 
�لدعوى"  لرفع  �ملعتادة  لالإجر�ء�ت  وفًقا  ب�ضحيفة  فتكون  �الأ�ضلية  �لدعوى 
فيفهم من هذ� �لن�ض �أن �لدعوى �مل�ضتعجلة �إذ� �أقيمت بعد �لدعوى �الأ�ضلية 

تكون �مل�ضتعجلة تبع لالأ�ضلية.
     وبالن�ضبة �إىل قانون �الإثبات �مل�ضري فقد ن�ضت �ملادة )96( من قانون 
�الإثبات باأن قبول هذ� �لطلب من �ضرطه باأن �ملو�ضوع مل يعر�ض على �لق�ضاء، 
ب�ضاهد  �ال�ضت�ضهاد  فر�ضة  فو�ت  يخ�ضى  ملن  "يجوز  �لن�ض:  بهذ�  جاءت  فقد 

على مو�ضوع مل يعر�ض بعد �أمام �لق�ضاء، ويحتمل عر�ضه عليه".
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�ملادة )51(       وجند كذلك قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية �لكويتي يف 
وقانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية �لقطري يف �ملادة )297(، وقانون �الثبات يف 
�ملعامالت �ملدنية و�لتجارية �المار�تي يف �ملادة )47( وقانون �الإثبات يف �ملو�د 
�ملدنية و�لتجارية يف �ملادة )94( وقانون �الإثبات يف �ملعامالت �ملدنية و�لتجارية 

�لعماين يف مادته )53( مطابق متاما للن�ض �مل�ضري، وال يوجد �أي �ختالف.

المطلب الثالث
 كيفية تقييد طلب سماع الشهادة في المحكمة:

يخ�ضى  �ضهادة  �إثبات  �أن  �ملادة )206(  من الئحة   )3( �لفقرة  ن�ضت        
"يدخل يف �لدعاوى �مل�ضتعجلة كل  فو�تها: دعوى، ون�ض �ل�ضاهد من �ملادة: 
ما يخ�ضى عليه فو�ت �لوقت، ومنها: ... ج/ �إثبات �ضهادة يخ�ضى فو�تها"، 
فاإثبات �ل�ضهادة يف �ل�ضبط �الإنهائي ال ي�ضوغ؛ الأن �مل�ضهود عليه يلزم �إبالغه 

و�ضماع �ل�ضهادة يف مو�جهته، وذلك ال يت�ضنى يف �ل�ضبط �الإنهائي.
     و�أما يف حجة �ال�ضتحكام حيث ال خ�ضومة، فقد خرجت من مو�ضوع 

هذ� �لبحث بقولنا "دعوى".
المطلب الرابع

ضبط الشهادة، واستخراج الصك

�إذ� �أحيل �لطلب �إىل �لد�ئرة �ملخت�ضة وقررت �ضماع طلب �ل�ضهادة،       
عليه  للم�ضهود  باأن  قلنا  فاإن  �ل�ضك  و�أم��ا  بال�ضهادة،  �ضبط  �لد�ئرة  فتخرج 
له  لي�ض  قلنا  و�إن  ��ضتخر�ج �ضك،  فيتم  �ل�ضهادة،  �إثبات  حق �العرت��ض عند 
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�العرت��ض، فال يتم �إخر�ج �ضك، ويكفي �ل�ضبط فقط؛ الأن �ل�ضك �إذ� خرج 
مع وجود �مل�ضهود عليه يجب �أن يكون قابال لال�ضتئناف �إال ما ��ضتثناه �لنظام 

من �لدعاوى �لي�ضرية �ل�ضادر بها قر�ر�ت من �ملجل�ض �الأعلى للق�ضاء.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

سماع الشهادة في حق آدمي معين قبل الدعوى 

92

الخاتمة:
�لتي  �لنتائج  �أهم  �أكتب  وهنا  �ل�ضاحلات،  بنعمته  تتم  �لذي  هلل  �حلمد       

تو�ضلت �إليها، كالتايل:
�إثبات �ل�ضهادة قبل �لدعوى جائز ب�ضو�بط.  -1

ل�ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى يجب �أن يتو�فر عن�ضر �ال�ضتعجال متمثال يف   -2
خوف فو�ت �ل�ضاهد، وحدوث �خل�ضومة، ويكون تقدير ذلك ر�جع �إىل �لد�ئرة.
�إذ� كانت �لدعوى قائمة، فيتقدم لدى �لد�ئرة �لتي تنظر �ملو�ضوع مبا�ضرة.  -3

لي�ض لل�ضاهد �أن يتقدم بالطلب.   -4
يكون �لطلب يف �ضحيفة دعوى، ويجب �إبالغ �مل�ضهود عليه.  -5

لها  يتبع  �لتي  �ملحكمة  �خت�ضا�ض  من  �ل�ضهادة  �إثبات  طلب  يكون   -6
�خت�ضا�ض نظر �ملو�ضوع.

يكون للم�ضهود عليه حق �ال�ضتئناف بعد �حلكم يف �ملو�ضوع، ولي�ض له   -7
�العرت��ض على �إثبات �ل�ضهادة.

نبينا حممد  �لتوفيق و�ضلى �هلل عليه و�ضلم على  ما ظهر يل وباهلل      هذ� 
وعلى �آله و�ضحبه �أجمعني، و�حلمد هلل رب �لعاملني.


