م�صطلحات
ق�ضـــائية
�إن من �أهم املو�ضوعات التي ينبغي �أن ُيعنى بها يف الق�ضاء ،امل�صطلحات الق�ضائية؛ حيث كرث يف زمننا
التقا�ضي وتطورت العبارات ،مع تقدم الق�ضاء يف دولتنا �إدارياً ،و كرث يف الواقع التفنن يف اجلرائم؛ ف�أ�صبح
لها �أ�سماء وم�صطلحات خا�صة؛ فكان ملعرفتها والإحاطة بها ح�سب املعمول به حاجة مهمة لكل من له �صلة
بالق�ضاء ،حيث ال يخفى �أثر املفاهيم على الأحكام؛ �إذ احلكم على ال�شيء فرع عن ت�صوره ،ولقد عنيت هنا
بذكر امل�صطلحات الق�ضائية من خالل الأنظمة املرعية.
�إعداد :املعاون الق�ضائي باملحكمة العامة بالريا�ض
�إبراهيم بن �أحمد اجلنوبي

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
فمن امل�صطلحات املتعلقة بالدفوع:

دفع الدعوى:

وهو قول يقرره املدعى عليه ،للرد على دعوى املُدعي يف مو�ضوعها ،يق�صد بها �إبطال دعوى املدعي(((.
فهو دفع للدعوى ،بالإنكار� ،أو الإبراء� ،أو ال�سداد ،ونحو ذلك ،وت�سمى (الدفع املو�ضوعي) (((.
ودفع الدعوى يتعر�ض فيها ل�صدق املدعي وكذبه ،ويرتتب على قبولها و�ضع حد نهائي ملطالب املدعي ،ومنعه من
التعر�ض ثانية للمطلوب  ،ومثاله � :أن يدفع املدعى عليه دعوى املدعي  -يف دعوى العني – �أن املدعى عليه ا�شرتاها منه
وقب�ضها منه � ،أو وهبها له وقب�ضها � ،أو �أي �سبب �شرعي النتقالها �إلى يده(((.
وق��د اعتنى نظام املرافعات ال�شرعية بذلك ،حيث ن�ص على �أن��ه ال يقبل �أي طلب� ،أو دف��ع ،ال تكون ل�صاحبه فيه
م�صلحة قائمة م�شروعة ،فلو رفع املدعي دعوى ب�سند دين ودفع املدعى عليه بانق�ضائه ب�أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء
احلقوق� ،أو بطالن االلتزام ب�سبب غ�ش �أو تلبي�س �أو نحوه ،ف�إن دعواه ترد(((.
ويتميز دفع الدعوى ب�أنه يتم التم�سك بها يف �أي حالة تكون عليها الدعوى ،بحيث ال يتم �إبدا�ؤها برتتيب معني ،كما
هو احلال يف الدفع الإجرائي(الدفع ال�شكلي) ((( .
(((
ف�إن دفع الدعوى بهذا املفهوم م�صطلح عُرف يف الفقه الإ�سالمي بلفظ :دفع الدعوى .
حيث ورد عن احلنفية قولهم :الدفع هو :الإتيان بدعوى ،من قبل املدعى عليه ،تدفع دعوى املدعي .مثاله� :إذا ادعى
�أحد بكذا قرو�ش ،وقال املدعى عليه� ،أديت ذلك� ،أو �أنت كنت �أبر�أتني من ذلك� ،أو كنا ت�صاحلنا� ،أو لي�س هذا املبلغ قر�ضاً؛
بل هو ثمن املال الفالين الذي كنت قد بعته لك ،فيكون قد دفع دعواه(((.
كما ورد عن احلنابلة قولهم :ال يكتفي يف دفع الدعوى� ،إ َّال بن�ص وال يكتفى بالظاهر ،مثاله :لو قال مدعى عليه،
لك علي �شيء ،فقال املدعي :لي�س عليك �شيء ،و�إمنا يل عليك �ألف درهم؛ مل يقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفي
ال�شيء ،بخالف ما لو قال :لك علي درهم ،فقال :لي�س يل عليك درهم بل يل عليك (�ألف) قبل منه دعوى الألف ،ولو
قال :لي�س لك علي �شيء �إال درهم ؛ �صح ذلك(((.
((( ينظر :نظرية الدعوى  ،153/2الكا�شف يف �رشح نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي .353/1
((( ينظر :املنهاج ،و�رشح املحلى وحا�شية قليوبي .337/4
((( ينظر :املرجع ال�سابق.
((( ينظر :نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة (.)4
((( ينظر :نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة ( ،)71و�سي�أتي بيان الدفع الإجرائي.
((( ينظر :تب�رصة احلكام  ،81 – 80/1جملة الأحكام العدلية  ،324/1مواهب اجلليل �رشح خمت�رص خليل ،92/8
احلاوي الكبري  ،983/6الفروع  ،408/6مطالب �أويل النهى .507/6
((( ينظر :جملة الأحكام العدلية  ،324/1البحر الرائق .284/19 ،95/18
((( ينظر :مطالب �أويل النهى  ،355/19الإقناع  ،391/4الإن�صاف .243/11
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فدفع الدعوى م�صطلح عُرف يف الفقه الإ�سالمي من حيث اللفظ واملعنى ،وال يزال ي�ستعمل.

دفع اخل�صومة:

وهو قول ي�أتي به املدعى عليه ،رداً على الدعوى ،ليدفع به اخل�صومة عنه ،دون التعر�ض ل�صدق املدعي� ،أو كذبه يف
دعواه(((.
(((1
�شرط من �شروطها  ،الذي ي�ؤدي فقدانه �إلى بطالن الدعوى ،وعدم
فهو يريد به عدم �سماع الدعوى النخرام ٍ
�إمكان ت�صحيحها� ،أو نق�صانها ،وعدم ال�سري فيها ،ما دامت على تلك احلال� ،إ َّال بعد ت�صحيحها.
والدفوع يف دفع اخل�صومة ،منها ما مينع �سماع الدعوى مطلقاً (الدفع املطلق للخ�صومة) ،ومنها ما مينع �سماع
الدعوى م�ؤقتاً (الدفع امل�ؤقت للخ�صومة) (.((1
والفرق بني دفع اخل�صومة ،ودفع الدعوى� ،أن دفع الدعوى ق�صد به �إبطال الدعوى ،مع التعر�ض ل�صدق املدعي،
�أو كذبه يف دعواه� ،أما دفع اخل�صومة فيق�صد به الدفع  ،دون التعر�ض ل�صدق املدعي �أو كذبه يف دعواه ،ومنها الدفع
الإجرائي(.((1
�إن دفع اخل�صومة من امل�صطلحات التي وردت يف الفقه الإ�سالمي ،حيث جاء عن احلنفية قولهم :يدفع املدعى عليه
يف دعوى العني ،ب�أن يده على ال�شيء لي�ست يد خ�صومة ،و�إمنا يد حفظ ،ك�أن يدعي ب�أنه م�ستعري لهذه العني �أو م�ست�أجر
لها� ،أو �أنها مودعة عنده� ،أو مرهونة لديه ،ف�إذا �أقام بينة على دعواه ،ف�إن اخل�صومة تندفع عنه ،دون تعر�ض ل�صدق
املدعي� ،أو كذبه يف دعواه ،والقا�ضي يقرر عدم اخل�صومة بني املتداعيني(.((1
وعن غريهم ورد� :أن للمدعى عليه� ،أن يدفع يف دعوى العني اخل�صومة عن نف�سه� ،إلى معني حا�ضر يف البلد ،بقوله:
�إن هذه العني التي يدعيها املدعي لي�ست يل ،و�إمنا هي لفالن بن فالن احلا�ضر يف البلد ،ا�ست�أجرتها منه� ،أو ا�ستعرتها،
�أو رهنتها� ،أو �أودعها عندي� ،أو نحو ذلك.
و�أن اخل�صومة يف هذه احلالة ،تندفع عن املدعى عليه� ،إلى هذا ال�شخ�ص احلا�ضر يف البلد ،الذي �أقر له ،وال حاجة
�إلى بيِّنة تثبت دفع املدعى عليه؛ لأن تكليفه بالبينة على دفع اخل�صومة عنه مع وجود املدفوع �إليه اخل�صومة ،وح�ضوره
ال ثمرة له( .((1فدفع اخل�صومة من امل�صطلحات التي عُرفت يف الفقه الإ�سالمي لفظاً ومعناً ،وال يزال ي�ستعمل .
الدفع الإجرائي:

وهو قول يقرره املدعى عليه ،ليواجه بها اخل�صومة ،من الناحية الإجرائية ،يتو�صل بها �إلى بطالن الإج��راء� ،أو
وجوب �إعادته على الوجه ال�صحيح(.((1
فهو و�سيلة يلج�أ �إليها املدعى عليه؛ لي�ؤخر الف�صل فيها م�ؤقتاً� ،أو حلني قيام املدعي با�ستيفاء الإجراءات املقررة يف
الفقه والنظام ،وقد حدد نظام املرافعات ،ميعاد اللجوء �إلى هذه الو�سيلة ،ومتى يتم اللجوء �إليها ،و�إ َّال �سقط احلق يف
�إبدائها(.((1
فالدفع الإجرائي منه ما هو م�ؤقت ،ال يجوز �إبدا�ؤه �إ َّال يف وقت حمدد ،ومنه ما هو مطلق ،يجوز �إبدا�ؤه يف �أي مرحلة
((( ينظر :جممع الأنهر  ،270/2تبيني احلقائق  ،313/4بدائع ال�صنائع  ،231/6الكا�شف يف �رشح نظام املرافعات
ال�رشعية ال�سعودي .354/1
(� ((1رشوط الدعوى �سبق ذكرها يف الهام�ش رقم ( )1من هذا البحث �ص.56
(� ((1سي�أتي بيانها.
(� ((1سي�أتي بيان الدفع الإجرائي يف املطلب التايل.
( ((1ينظر :البدائع ال�صنائع  ،231/6حتفة املحتاج  ،309/10غاية املنتهى  ،458/3درر احلكام �رشح جملة الأحكام
.209/4
( ((1ينظر :بدائع ال�صنائع ( )231/6املب�سوط (� )170/16أدب الق�ضاء ( )275-272نهاية املحتاج ( )350/8تب�رصة
احلكام ( ،)142 ،141/1املغني (.)310/14
( ((1ينظر :نظرية الدفوع �ص ،19الكا�شف يف �رشح نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي .355/1
( ((1ينظر :نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة( )72( ،)71والئحته التنفيذية.
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م�صطلحات
ق�ضـــائية
من مراحل الدعوى(. ((1
ومن �أمثلتها :الدفع ببطالن �صحيفة الدعوى ،ك�أن يح�صل خط�أ يف ا�سم املحكمة املرفوعة �إليها� ،أو ا�سم املدعي �أو
املدعى عليها ،ما مل ميكن ت�صحيحه.
�إن املت�أمل ملعنى الدفع الإجرائي يجد �أنه عُرف عند فقهاء الإ�سالم من حيث املعنى دون اللفظ ،ومن ذلك قولهم:
ولو �أقام املدعي بين ًة على �أن املدعى عليه هو اخل�صم فالن بن فالن ،فقال املدعي عليه :نعم �أنا فالن بن فالن� ،إال �أين
ل�ست املدعى عليه .و�أقام بين ًة على ذلك ،وبرهن �أن املدعى عليه م�شارك له يف اال�سم ،ف�إن اخل�صومة تندفع عنه؛ لأن
الأ�صل براءة الذمة(.((1
كما ورد �أي�ضاً قولهم :لو دفع املدَّعى عليه اخل�صومة عن نف�سه بقوله للقا�ضي� :إنك قد حكمت يل بهذا احلق املدعى
به على املدعي من قبل .ف���إذا ذكر القا�ضي حكمه ف�إنه مي�ضيه ،وي�صرف اخل�صومة عن املدعى عليه ،و�إن مل يذكره
ف�إنه يطلب البينة على دفع املدعى عليه ،ف�إذا قامت البينة على �صحة الدفع قبل و�أم�ضى القا�ضي ق�ضاءه الأول ،ودفع
اخل�صومة عن املدعى عليه(. ((1
كما ورد عن الفقهاء معنى مفهوم هذا امل�صطلح بقولهم :ف�إن دفع املدعى عليه بعدم االخت�صا�ص ،ف�إن حكم القا�ضي
ال ينفذ ،لو حكم وهو من غري االخت�صا�ص ،فكان الدفع يف ذلك متحتماً(.((2
فالدفع الإجرائي من امل�صطلحات التي ا�ستجدت من حيث اللفظ دون املعنى.
الدفوع امل�ؤقتة:

وهي الدفوع املحددة بوقت يجب �إبدا�ؤها قبل �أي طلب� ،أو دفاع يف الدعوى ،و�إ َّال �سقطت(.((2
مثل� :أن يدفع بعدم حترير الدعوى� ،أو عدم االخت�صا�ص ب�سماعها� ،أو عدم �أهلية اخل�صم ،ونحوه من الدفوع التي
تدفع اخل�صومة م�ؤقتاً ،ويعاد ال�سري يف الدعوى بعد ت�صحيحها� ،أو رفعها على الوجه ال�صحيح(.((2
ف�إن الدفوع امل�ؤقتة ال تنح�صر يف �أمر حمدد؛ بل للمدعى عليه �أن يذكر �أي مطعن منا�سب ي�ستطيع من خالله �أن
يدفع اخل�صومة عن نف�سه ،على �أن يكون �سببًا يف ر ِّد اخل�صومة عنه بالدليل الثابت يف جمل�س القا�ضي ،والقاعدة التي
جتمع ذلك� :أن املدعى عليه متى ادعى اختالل ركن من �أركان الق�ضاء� ،أو �شرط من �شروطه� ،أو ادعى وجود مانع من
موانع الق�ضاء املتفق على حكمها  -ف�إن اخل�صومة تندفع عنه م�ؤق ًتا حتى ي�ستقيم الركن �أو ال�شرط� ،أو ينتفي املانع(.((2
�إن هذا امل�صطلح من امل�صطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث مفهوم املعنى دون اللفظ؛ حيث ورد عن احلنفية
قولهم :الدفع بعداوة القا�ضي الناظر يف الق�ضية� ،أو �أنه يحكم لنف�سه؛ فلو دفع املدعى عليه الدعوى ب�أن له عداوة مع
القا�ضي الذي رفعت �إليه الق�ضية� ،أو �أن القا�ضي قريب للمدعي قرابة حتمله على امليل معه ،و�أثبت ذلك ،ف�إن اخل�صومة
تندفع عن املدَّعى عليه حتى ُترفع �أمام قا�ض �آخر(.((2
(� ((1سي�أتي بيانها.
( ((1ينظر :جواهر الإكليل (.)231/2
( ((1ينظر :املغني (.)58-57/14
( ((2ينظر� :أدب القا�ضي للماوردي ،174/1درر احلكام �رشح جملة الأحكام  ،554/4الإتقان والإحكام �رشح حتفة
احلكام  ،22/1مطالب �أويل النهى يف �رشح غاية املنتهى .461/6
( ((2ينظر :نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي املادة (.)71
( ((2ينظر :الكا�شف يف �رشح نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي .355/1
( ((2ينظر :دعوى التناق�ض والدفع ( )232م�س�ألة دفع اخل�صومة ،جملة البحوث الإ�سالمية ،العدد ال�ساد�س والع�رشون
(.)329
( ((2ينظر :جملة الأحكام العدلية ،درر احلكام ( )561 ،560/4الباز ،وقد ورد ذلك �أي�ضاً عن غريهم من الفقهاء ،ينظر:
اخلر�شي على خمت�رص خليل ( )164/7منح اجلليل (� )189 ،184/4أدب الق�ضاء ( ، )120املغنى ( )92 ،91/14ك�شاف
القناع (.)429 ،428/6
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وعن املالكية :لو ادعى رجل مبلك ،فكان �إنكاره ب�إقراره به لغريه ،كقوله :لي�س يل فيه �شيء ،و�إمنا هو وقف على
الفقراء� ،أو على ولدي� ،أو هو لطفل �سماه ،فيقال للمدعي� :أثبت �أنه لك ،ف�إن هذا ال ينازعك فيه � ،إال �أن يثبت املدعى
عليه ما ذكره من ذلك  ،فتقف املخا�صمة على ح�ضور من ثبت له عليه الوالية( .((2وبنحوه عن ال�شافعية واحلنابلة(.((2
ف�إن الدفوع امل�ؤقتة ،تكون �أثناء �سري اخل�صومة ،ويجب �إبدا�ؤها يف حال وجودها.
فتبني من ذلك �أن الدفوع امل�ؤقتة م�صطلح م�ستجد من حيث اللفظ دون املعنى.
الدفوع املطلقة :هي الدفوع التي يجوز �إبدا�ؤها يف �أي مرحلة من مراحل الدعوى ،غري مقيدة بوقتٍ � ،أو مرحلة(.((2
مثل� :أن يدفع املدعى عليه ب�أنه �سبق الف�صل يف الدعوى بحكم� ،أو �أن الدعوى ال حقيقة لها ،ونحوه مما لي�س يف
الدعوى م�صلحة للمدعي(.((2
وه��ذه الدفوع ت�سمع يف �أي مرحلة من مراحل �سري الدعوى ،يحكم بها القا�ضي من تلقاء نف�سه ،ولو مل يطلب
اخل�صم ذلك ،ومن ذلك الدفع بعدم االخت�صا�ص النوعي(.((2
�إن املت�أمل ملفهوم م�صطلح الدفوع املطلقة يجد �أنه من امل�صطلحات التي وردت عن الفقهاء من حيث املعنى دون
اللفظ؛ من ذلك ما ورد عن احلنفية قولهم� :إن املدعى عليه لو برهن على دفعه ،ب�أنه لي�س خ�ص ًما يف الدعوى ،اندفعت
عنه اخل�صومة مطل ًقا؛ لأن غري اخل�صم ال يرتتب على جوابه حكم من الأحكام ،ويطا َلب املدعي بتحديد خ�صمه الذي
يدعي عليه(.((3
وعن املالكية� :إن من كان وا�ضع يده على عني ،و�أقر بامللك لغريه ،ف�إن �إقراره يوجب احلق لنف�سه؛ ب�أن يده يد حفظ،
فال حاجة �إلى البينة؛ لأن معنى �إقراره �أن العني املدعاة لي�ست له ،و�أن يده عليها لي�ست يد خ�صومة ،فتندفع مطلقاً(.((3
وعن ال�شافعية :لو دفع املدَّعى عليه اخل�صومة عن نف�سه ب�أن املدعي قد �أبر�أه من احلق املدعى به ،ف�إذا �أثبت ذلك
ف�إن اخل�صومة تندفع عنه(.((3
وعن احلنابلة :لو دفع املدَّعى عليه اخل�صومة عن نف�سه بقوله للقا�ضي� :إنك قد حكمت يل بهذا احلق املدعى به على
املدعي من قبل .ف�إذا ذكر القا�ضي حكمه ف�إنه مي�ضيه ،وي�صرف اخل�صومة عن املدعى عليه ،و�إن مل يذكره ف�إنه يطلب
البينة على دفع املدعى عليه ،ف�إذا قامت البينة على �صحة الدفع قبل و�أم�ضى القا�ضي ق�ضاءه الأول ،ودفع اخل�صومة
عن املدعى عليه(.((3
(((3
ف�إن الفقهاء من املالكية ،وال�شافعية ،واحلنابلة ،كانوا ي�سمون ،دفع املدعى عليه ،للدعوى ،دفع  ،فال يخ�صون لكل
لنوع ا�سم خا�ص.
فالدفوع املطلقة ،م�صطلح م�ستجد من حيث اللفظ دون املعنى.
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