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اإن من اأهم املو�ضوعات التي ينبغي اأن ُيعنى بها يف الق�ضاء، امل�ضطلحات الق�ضائية؛ حيث كرث يف زمننا 
التقا�ضي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�ضاء يف دولتنا اإدارياً، و كرث يف الواقع التفنن يف اجلرائم؛ فاأ�ضبح 
لها اأ�ضماء وم�ضطلحات خا�ضة؛ فكان ملعرفتها والإحاطة بها ح�ضب املعمول به حاجة مهمة لكل من له �ضلة 
بالق�ضاء، حيث ل يخفى اأثر املفاهيم على الأحكام؛ اإذ احلكم على ال�ضيء فرع عن ت�ضوره، ولقد عنيت هنا 

بذكر امل�ضطلحات الق�ضائية من خالل الأنظمة املرعية.
اإعداد: املعاون الق�شائي باملحكمة العامة بالريا�ض
 اإبراهيم بن اأحمد اجلنوبي

احلمد هلل رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني اأما بعد:
ومن امل�ضطلحات اخلا�ضة باملتداعيني:

الدعوى ال�شورية: 
وهي ما كان ظاهرها اخل�ضومة، وحقيقتها احليلة؛ للتو�ضل باإقامة الدعوى اإلى اأمٍر غري م�ضروع)1).

ومثالها: اأن رجاًل ادعى على غالم- والده تاجر- بدين يبلغ األف دينار، فاعرتف الغالم بذلك دون تردد، وطلب املدعي 
حب�س الغالم، فارتاب القا�ضي منهما، ومل ي�ضارع يف احلكم عليه، بل اأرجاأ احلكم يف الق�ضية حتى ينك�ضف منهما مو�ضع 
ارتيابه، فبينما هو كذلك َقِدَم والد الغالم، فاأخرب القا�ضي اأن الدعوى حيلة، وق�س عليه مالب�ضاتها، فلما َحقق القا�ضي 

مع اخل�ضمني اأقّرا لديه بتلك احليلة، فاأخذ الرجل ابنه وان�ضرفا)2).
وقد اعتنى نظام الق�ضاء، واملرافعات ال�ضرعية بذلك، حيث اأكد على اأنه اإذا ظهر للقا�ضي باأن الدعوى �ضورية، فعليه رف�ضها)3).
اإن املتاأمل للدعوى ال�ضورية يجدها اأنها من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء من حيث املعنى دون اللفظ، ومن 
ذلك ما ورد عن احلنفية قولهم: اأنه لو قال املدعي للمدعى عليه: اإنك مدين يل بع�ضرة دنانري؛ حتى اإنك اأقررت بذلك. 
فقال املدعى عليه: قد قلَت يل باأن اأحرر �ضنداً اأعرتف فيه باأنني قب�ضت منك ع�ضرة دنانري، واأ�ضلمه لك، فاإذا حررت ال�ضند 

واأعطيتك اإياه، فاإنك �ضتعطيني بعد ذلك املبلغ املذكور، واإنني ح�ضب ذلك التفاق، اأقررت.
 فاإذا اأثبت املدعى عليه الإقرار، ُقِبَل اإثباته، وحكم باإبطال دعوى املدعي، واإلَّ لزمه، لأنه مقٌر ول بينة عنده ينفي بها 

ما يدعيه عليه املدعي))).
كما ورد عن ال�ضافعية قولهم: لو ادعى رجل ديناً اأو غ�ضباً على رجل، فاأقر له املدعى عليه بدعواه، وادعى اأنه ق�ضاه، 

فاإن الدعوى لزمة للمدعي، ودعوى املدعى عليه الرباءة غري مقبولة منه اإل ببينة))).
فالدعوى �ضحيحيه، ولكنها حمتملة اأن الدين ق�ضاه املدعى عليه، فتكون الدعوى �ضورية، وحمتملة اأن املدعى عليه 
مل يق�س الدين، فتكون دعوى �ضحيحة))). فال بد اأن تكون الدعوى حقيقية، ل �ضورية واحتياًل، فاإن كانت كذلك وتبني 

للقا�ضي اأنها حيلة، ولي�ضت حقيقية فاإنه يردها القا�ضي، وللقا�ضي تعزير املدعي))).

الدعوى الكيدية:
 وهي دعوى يقيمها املدعي، من غري وجه حق، بحيث يطالب باأمر ل حق له فيه))).

)1) ينظر: الكا�سف في �سرح نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي 51/1.

))) الطرق الحكمية �ص36.

)3) ينظر: نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي والئحته التنفيذية المادة )4).

)4) ينظر: درر الحكام �سرح مجلة االأحكام 106/4.

)5) ينظر: االأم 7/6))، احلاوي الكبري 99/17)، االأ�سباه والنظائر 758/1.

)6) وبهذا المعنى قال المالكية وكذا الحنابلة ينظر:حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغير 365/9، الطرق الحكمية �ص36.

)7) ينظر: رد المحتار على الدرر المختار 98/4)، الطرق الحكمية �ص36.

)8) ينظر: الكا�سف في �سرح نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي 53/1، ومن اأهم الفروق بين الدعوى ال�سورية والكيدية، 
اأن ال�سورية ممكن اأن يكت�سفها القا�سي، اأم الكيدية في�سعب ك�سفها، وقد ي�ستحيل معرفتها اإالَّ عن طريق �ساحب الدعوى.
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ول تتحقق الكيدية يف الدعوى؛ اإلَّ باعرتاف املدعي باأن دعواه كيدية، اأو بتكرار مطالبته يف دعوى منتهية �ضرعاً.
وقد ن�ضت الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�ضرعية: اأنه اإذا ثبت لناظر الق�ضية اأن دعوى املدعي كيدية َحَكَم برد 

الدعوى، وله احلكم بتعزير املدعي مبا يردعه))).
اإن الدعوى الكيدية بهذا املعنى قد ورد عن الفقهاء ومن ذلك: ما ورد عن احلنفية قولهم: اأنه لو قال املدعي للمدعى 
عليه: اإنك مدين يل بع�ضرة دنانري؛ حتى اإنك اأقررت بذلك. فقال املدعى عليه: قد قلَت يل باأن اأحرر �ضنداً اأعرتف فيه 
باأنني قب�ضت منك ع�ضرة دنانري، واأ�ضلمه لك، فاإذا حررت ال�ضند واأعطيتك اإياه، فاإنك �ضتعطيني بعد ذلك املبلغ املذكور، 
واإنني ح�ضب ذلك التفاق، اأقررت. فاإذا اأثبت املدعى عليه الإقرار، ُقِبَل اإثباته، وحكم باإبطال دعوى املدعي، واإلَّ لزمه، لأنه 

مقٌر ول بينة عنده ينفي بها ما يدعيه عليه املدعي.
فمن قام ب�ضكية، بغري حق، اأو ادعى باطاًل، فينبغي اأن يوؤدب، واأقل ذلك باحلب�س، ليندفع بذلك اأهل الباطل)11).

واأي�ضا ورد عن وعن املالكية: من ادعى على رجل غ�ضباً، وهو ممن ل يتهم بذلك عوقب املدعي، اإذا ثبت اأن ذلك تهمة 
ل اأ�ضا�س لها بنظر الإمام وتاأمله ويحلفه؛ اإذ كيف يطالب بحق ل اإثبات له عليه، ودار حول دعواه اأنها لي�ضت �ضحيحة؛ 
حيث اإن املدعى عليه معروف ب�ضالحه وبعده عن التهمة، ومل يثبت ما ادعى به املدعي؛ عوقب املدعي على دعواه)11)، وهذه 

�ضورة من �ضور الدعوى الكيدية التي تبني رد دعوى املدعي عند ثبوت اأنها كيدية.
وبهذا يتبني لنا اأن الدعوى الكيدية ُعرفت يف الفقه الإ�ضالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

الدعوى املقلوبة: 
له عندي،  َحــَق  لــه، ول  )املدعى عليه) يدعي عليَّ حقاً  بــاأن فالناً  اآخــر يقول فيها  دعــوى يقيمها �ضخ�س على  وهــي 

فاأحلفني واأبرئني من دعواه)12).
و�ضميت مقلوبة؛ لأن املدعي فيها َيطلب اأن ينفي ما يدعيه املدعى عليه، فهو يخرب اأن املدعى عليه ُيطاِلب بحق عند 
املدعي، مع اأن الأ�ضل يف الدعوى: اأن املدعي هو الذي َيطلب من املدعى عليه ما عنده من حق له، فانقلب فيها الق�ضد 

املعتاد، ف�ضميت الدعوى املقلوبة)13).
اإن الدعوى املقلوبة من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند فقهاء احلنفية، واملالكية، بلفظ: )دعوى قطع النزاع)))1).

وُعرفت عند ال�ضافعية بلفظ: دعوى العرتا�س))1).وُعرفت عند احلنابلة بلفظ: الدعوى املقلوبة))1).
حيث جاء عن احلنفية قولهم: دعوى قطع النزاع، حقيقتها: اأن ياأتي ب�ضخ�س للقا�ضي، ويقول هذا يدعي علي دعوى، 

فاإن كان له �ضيء فليبينه، واإل ي�ضهد على نف�ضه بالإبراء))1).
وعن ال�ضافعية قولهم: دعوى العرتا�س: لدفع تعر�س موجه اإليه، باأن طولب مبا ل ي�ضتحق عليه، فاإن كان رفعه للدعوى 
ل�ضرر متحقق، اإما يف نف�ضه، اأو يف جاهه بالإ�ضاعة، اأو يف ماله، لي�ضتدفع بها ال�ضرر، �ضحت دعواه، فاأن اعرتف، من وجهت 
اإليه الدعوى، منعه احلاكم من معار�ضته، واإن اأنكر املعار�ضة، فيخلى �ضبيله، واإن ذكر اأنه يعار�ضه فيه بحٍق ي�ضفه، في�ضري 

مدعياً بعد اأن كان مدعى عليه، وي�ضري املدعي مدعى عليه، بعد اأن كان مدعياً))1).
فالدعوى املقلوبة ُعرفت يف الفقه الإ�ضالمي لفظاً ومعناً.

)9) ينظر: الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي المادة )4) الفقرة )5).

)10) ينظر: درر الحكام �سرح مجلة االأحكام 106/4.

)11) ينظر: التاج واالإكليل 101/9، تب�سرة الحكام 41/1، وكذا ورد عن ال�سافعية والحنابلة نحوًا من ذلك ينظر: التاج واالإكليل 101/9،
 الطرق الحكمية �ص36.

))1) ينظر: دقائق اأولي النهى ل�سرح المنتهى 381/3، ك�ساف القناع 331/6، االن�ساف 179/11.

)13) ينظر: ك�ساف القناع 331/6، االن�ساف 179/11.

)14) ينظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق 194/7، حا�سية رد املختار على املختار 399/7، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 305/6.

)15) ينظر: الحاوي الكبير 17/ 600، االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص 507 - 508.

)16) ينظر: ك�ساف القناع 331/6، االن�ساف 179/11.

)17) تكملة حا�سية رد المحتار )/5، حا�سية رد المختار على المختار 399/7.

)18) ينظر: الحاوي الكبير 17/ 600، االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص 507 - 508.
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الدعوى امل�شطوبة: 
وهي الدعوى التي رفع قيدها من اجلل�ضات امل�ضجلة يف دفرت املواعيد و نحوه )احلا�ضب الآيل) وعدم عر�ضها يف جدول 

اجلل�ضات املقبلة، �ضواء قبل �ضبطها اأو بعده))1).
بعد  حركت  متى  بل  اإلغاوؤها،  �ضطبها  على  يرتتب  ول  القا�ضي،  على  الدعاوى  تراكم  منع  هو  �ضطبها  من  والغر�س 
�ضطبها فاإنها تبداأ من حيث وقفت، وقد ن�س نظام املرافعات على ذلك، واأنها ل تنظر بعد �ضطبها للمرة الثانية اإلَّ بقرار 

من جمل�س الق�ضاء)21).
اإن الدعوى امل�ضطوبة من امل�ضطلحات التي مل ُتعرف عند الفقهاء من احلنفية، واملالكية، وال�ضافعية، واحلنابلة، ل 

لفظاً ول معناً، حيث مل اأقف على ذلك يف كتبهم.
 اإلَّ اأنه ورد عن ال�ضيخ العالمة: حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل)21) فتوى تق�ضي باأن املدعي اإن تكرر منه التخلف عن 

احل�ضور ملجل�س الق�ضاء مرتني، ُت�ضطب دعواه، ول ُينظر فيها اإلَّ باأمر عاٍل، من جمل�س الوزراء)22).
و�ضطب الدعوى جزاء ملخالفة املدعي واجب احل�ضور، ففيه م�ضلحة للخ�ضوم، وللقا�ضي؛ وذلك ملا يف �ضطب الدعوى، 
تاأديب للمدعي رافع الدعوى، حتى يلتزم باملوعد املحدد له، فاإذا علم اأن دعواه ت�ضطب عند تخلفه، حر�س على احل�ضور يف 

الوقت املحدد، وحفظ لوقت القا�ضي. فالدعوى امل�ضطوبة م�ضطلح م�ضتجد لفظاً ومعنًى.  

الدعوى املوقوفة:
 وهي الدعوى املوؤجلة اإلى اأمٍد، بقراٍر من قا�ضي الدعوى، من تلقاء نف�ضه، اأو بناًء على طلب اخل�ضوم، ل�ضبب يقت�ضي 

ذلك)23)، وت�ضمى )الدعوى املمنوعة)))2).
وقد اعتنى نظام املرافعات ال�ضرعة بوقف الدعوى حيث ن�س على اأن الدعوى توقف، اإما باتفاق اخل�ضوم، واإقرار املحكمة 

لهم وي�ضمى )الوقف التفاقي)، واإما بقرار من القا�ضي من تلقاء نف�ضه ملقت�ٍس �ضرعي، وي�ضمى )الوقف الق�ضائي)))2).
كما اأن النظام و�ضع �ضروطاً، وحدد وقتاً، ملعاودة ال�ضري يف الدعوى، التي متت باتفاق اخل�ضوم))2)، واأن وقف الدعوى ل 
يكون له اأثر يف اأي ميعاد حتمي، حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاًء اإجرائياً، فال يوؤثر يف ميعاد العرتا�س على 

الأحكام ال�ضادرة يف الدعوى امل�ضتعجلة))2)، اأو ال�ضادر يف جزء من الدعوى قبل قرار الوقف))2).
اإن املتاأمل للدعوى املوقوفة يجد اأن الفقه الإ�ضالمي قد اأورده لفظاً ومعنى ومن ذلك قولهم: اإن البينة ل ت�ضمع اإلَّ 
اأو وكيله، فــاإذا ادعى بحق فيه �ضريك له، كوريث �ضريك يف  اإلَّ من مالك احلق،  بعد �ضحة الدعوى، والدعوى ل ت�ضمع 

)19) ينظر: الكا�سف في �سرح نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي 89/1).

)0)) ينظر: نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي والئحته التنفيذية المادة )53).

)1)) هو االإمام العالمة والبحر الفهامة �سماحة ال�سيخ: حممد بن اإبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن ح�سن بن �سيخ االإ�سالم 
حمـمد ابن عبد الوهاب التميمي. ولد رحمه اهلل تعالى يوم عا�سوراء من عام 1311هـ، ن�ساأ يف بيت علم و دين، وحفظ القراآن وهو �سغري، 
ثم بداأ الطلب على العلماء قبل ال�ساد�سة ع�سر من عمره، ثم اأ�سيب مبر�ص يف عينية وهو يف هذه ال�سن والزمه �سنة حتى فقد ب�سره يف عام 
8)13هـ وكان يف ال�سابعة ع�سر، ومن اأهم م�سايخه:ال�سيخ عبد الرحمن بن مفرييج، وعمه ال�سيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف، وال�سيخ �سعد 
بن حمد بن عتيق، ويل اأعمااًل كثرية من اأهمها، االإفتاء، ثم افتتحت )اإدارة االإفتاء ) يف �سهر �سعبان من عام 1374هـ حتت اإ�سرافه، ومن 
اأهم تالميذه ال�سيخ عبداهلل بن حميد. وال�سيخ عبدالعزيز بن باز، وال�سيخ �سالح بن غ�سون . تويف يف �سباح اأحد اأيام �سعبان من عام 

1389هـ، ينظر: كتاب �سرية �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، تاأليف: نا�سر بن حمد الفهد.

)))) ينظر: فتاوى ور�سائل ال�سيخ محمد بن اإبراهيم )391/1-)39.

)3)) ينظر: الكا�سف في �سرح نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي 437/1، اأ�سول ا�ستماع الدعوى �ص47-46.

)4)) ينظر: اأ�سول ا�ستماع الدعوى �ص46.

)5)) ينظر: نظام المرافعات ال�سرعية والئحته التنفيذية المادة ))8) و)83).

)6)) ينظر: نظام المرافعات ال�سرعية والئحته التنفيذية المادة ))8).

)7)) �سياأتي بيانها.

)8)) ينظر: الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات ال�سرعية الفقرة )5) من المادة ))8).
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املرياث، فاإن الدعوى موقوفة، ل ت�ضح اإلَّ بح�ضوره))2).
واأي�ضاً قولهم: اأنه اإذا ادعى الغرماء على مفل�ٍس، ماًل بيده، فدفع باأنه رجل �ضماه، واأنه وكيله اأو عامله، فاإن املقر له، 
اإذا كان حا�ضراً يدخل يف الدعوى، وي�ضاأل عن ذلك، فاإن �ضادق املفل�س، حلف للغرماء، واإن كان غائباً اأُقر املال بيد املفل�س، 
حتى يح�ضر املقر له، ويدخل يف الدعوى، وي�ضاأل عن ذلك، فتوقف الدعوى حتى ح�ضور الغائب، ما مل يجهل مكانه، فاإن 

طالت غيبته ول ميكن تبليغه، فاإن القا�ضي ي�ضمع الدعوى على الغائب يف مواجهة املفل�س)31).
فالدعوى املوقوفة م�ضطلح ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي، لفظاً ومعناً، ول يزال ي�ضتخدم كما كان.

الدعوى امل�شتعجلة: 
وهي الدعوى التي ترفع يف املنازعات التي يخ�ضى عليها فوات الوقت، للف�ضل فيها ف�ضاًل موؤقتاً، دون التعر�س لأ�ضل 
احلق؛ للمحافظة على احلقوق الظاهرة، و�ضيانة م�ضالح املتنازعني)31). فهي دعوى متعلقة بنزاٍع مرفوع، اأو على و�ضك 

رفعه؛ ليحكم القا�ضي فيه م�ضتعجاًل؛ حلفظ احلق املتنازع فيه اأو حمايته.
وقد ن�س نظام املرافعات على اأن الدعوى امل�ضتعجلة ت�ضمل: دعوى املعاينة لإثبات احلال، ودعوى منع التعر�س للحيازة، 
ودعوى ا�ضرتدادها)32)، ودعوى املنع من ال�ضفر، ودعوى وقف الأعمال اجلديدة، ودعوى طلب احلرا�ضة، والدعاوى املتعلقة 

باأجرة الأجري اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام �ضفة ال�ضتعجال)33).
اإن هذا امل�ضطلح من امل�ضطلحات التي عرفت يف الفقه الإ�ضالمي من حيث املعنى دون اللفظ))3).

دعوى دفع التعر�ض: 
وتكون حال النزاع مثل: لو ادعى اأحد قائاًل: اإن فالناً يتعر�س يل يف ال�ضيء الفالين، بدون حق، فاأطلب دفع تعر�ضه، 

ت�ضمع منه هذه الدعوى يف احلال))3).
وفرق بني دعوى دفع التعر�س، ودعوى قطع النزاع، فاإن دعوى قطع النزاع، دعوى م�ضتقلة))3)، ودفع التعر�س اأثناء 

املخا�ضمة.
واإن  اإقامة كفيل،  القا�ضي  الذمة، كلفه  فــاإن كانت مــاًل يف  الدعوى،  اأن ينظر يف  اإن على وايل املظامل،  وكــذا قولهم: 
كانت عيناً قائماً، كالعقار، حجر عليها فيها حجراً ل يرفع به حكم يده، ورد ا�ضتغاللها - القيام عليها - اإلى اأمني يحفظه 

مل�ضتحقه))3)، وقد ورد هذا اأي�ضاً عن احلنفية))3).
وهذا فيه اإقامة كفيل، وحجر، وكليهما دعوى، وقد نظرتا، اأثناء الدعوى، دون امل�ضا�س باأ�ضل الدعوى، وهذا هو معنى 

مفهوم امل�ضطلح.
فاإن الف�ضل املوؤقت ب�ضفة م�ضتعجلة، دون امل�ضا�س باأ�ضل احلق، ُعرف يف الفقه الإ�ضالمي من حيث اللفظ دون املعنى.

فالدعوى امل�ضتعجلة م�ضطلح م�ضتجد من حيث اللفظ دون املعنى.

)9)) ينظر: احلاوي الكبري 340/6-341، حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج 14/7، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )39/1.

)30) ينظر: دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى )/88)، الفتاوى الكربى 10/4).

)31) ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة )33)) والئحته التنفيذية الفقرة )1) من املادة )33)).

))3) دعوى منع التعر�ص للحيازة هي من قبيل منع ال�سرر، ويق�سد بها: طلب املدعي )وا�سع اليد) كف املدعى عليه عن م�سايقته فيما 
حتت يده، دعوى ا�سرتداد احليازة هي: طلب من كانت العني بيده - واأخذت منه بغري حق، كغ�سب وحيلة - اإعادة حيازتها اإليه، حتى 
�سدور حكم يف املو�سوع ب�ساأن امل�ستحق لها. ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة )31) الفقرة )))، )4) من الئحته التنفيذية.

)33) ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة )34))، و�سياأتي بيانها.

)34) ينظر: الدر املختار )مع حا�سية ابن عابدين) 419/5، احلاوي الكبري 13/16، التاج واالإكليل 98/8، منهاج الطالبني وعمدة املفتني 
�ص148، االأحكام ال�سلطانية الأبي يعلى 60، 64، 65.

)35) ينظر: درر احلكام �سرح جملة االأحكام 4/)15.

)36) دعوى قطع النزاع �سبق بيانها يف الدعوى املقلوبة.

)37) ينظر: ق�ساة قرطبة للخ�سني �ص)19، االأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص85، واالأحكام ال�سلطانية الأبي يعلى �ص80، املغني488/11. 
ال�سرح الكبري459/11.

))3) ينظر: تبيني احلقائق310/3- بدائع ال�سنائع6/))).


