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٧٩٣

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  "صور الحكم القضائي السلبي"

  الشويعي حممد بن فهد بن عبداهللا

 امللك جامعة -  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية- اإلسالمية والدراسات الشريعة قسم

  . السعودية– جدة حمافظة - عبدالعزيز

  alshwaei@gmail.com : االلیكترونيالبرید 
  : ملخصال
  

 أنه يف بعض أحواله اليبت يف موضوع الدعوى      إن احلكم القضائي السليب رغم

لظروف تتعلق بالدعوى أو باملدعي أو باملدعي عليه اال أن القرار الصادر منها يعد 

حكمًا قضائياً، لذا هدف هذا احبث إىل التعرف على صور احلكم القضائى السلىب ، 

واملعىن ، ةوصيغ احلكم القضائى السلىب واالختالفات الواردة ىف ذلك بني اللفظ 

والتعرف على منطوق احلكم القضائي السليب، وحجية احلكم القضائي السليب ونفاذه، 

وتفسري احلكم القضائي السليب، وضوابط احلكم القضائي السليب، واستخدم البحث 

 ومنها صور الحكم القضائي السلبيوتوصل البحث إلى   ،.املنهج التأصيل املقارن 

 أحكام - أحكام حضورية(ن حيث املواجهة هي تقسيم األحكام إىل نوعني م :

 أحكام ابتدائية، من حيث مدى قبوهلا للطعن فيها تقسم األحكام إىل، ) غيابية

 أن منطوق احلكم هو الذي تثبت له احلجية، ألنه تتمثل فيه احلقيقة  ،).وأحكام �ائية

نطوق احلكم القضائية غري أنه يشرتط يف ثبوت حجية الشيء احملكوم فيه ملا يرد يف م

أن احلكم القضائي ، .أن يكون قد ورد فيه بصيغة احلكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة

السليب جيد مصدره يف النظام السعودي وذلك من خالل معرفة املقياس الذي من 

خالله ميكن القول بسلبية احلكم ، وإذا كان احلكم القضائي السليب يتضّمن نفي شيء 

أن مصدر احلكم القضائي السليب قد  ،. شيء، أو تركه عن شيء، أو املنع من فعل

يرجع إىل عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى ىف حالة عدم االختصاص كمصدر 
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 ،.للحكم القضائي السليب، وعدم صالحية القاضي كمصدر للحكم القضائي السليب

ه أن احلكم القضائي السليب يكتسب حجية مبجرد صدوره، وتتمثل هذه احلجية يف متتع

بنوٍع من احلرمة، سواء أكان احلكم القضائي حضوريًا أم غيابياً، ابتدائيًا أم �ائياً، 

  .فاحلكم الصحيح يعترب عنواناً للحقيقة مبجرد صدوره

  أحكام-ة ابتدائيأحكام  –  السليبء القضا- صور احلكم: ةالمفتاحيالكلمات 

  . ة�ائي

  

  
"Negative court ruling pictures" 

Abdullah bin Fahd bin Mohammed Al-Shuwayi 
Department of Sharia and Islamic Studies - College of Arts 
and Humanities - King Abdulaziz University - Jeddah 
Governorate - Saudi Arabia. 

mco.gmail@alshwaei:  mailE  

 :Abstract   

     A negative judicial ruling, although in some cases, 

the subject of the case is not settled due to circumstances 

related to the case or the plaintiff or the defendant, but the 

decision issued by it is considered a judicial ruling, so the aim 

of this research is to identify the images of the negative 

judicial ruling, and the negative judicial ruling and the 

differences in it are formulated Between verbal and 

meaning, the recognition of the operative passive judicial 

verdict, the authenticity and enforceability of passive judicial 

judgment, the interpretation of passive judicial judgment, 

and the controls of passive judicial judgment. ،   The research 
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found pictures of the negative judicial ruling, including: 

- Dividing judgments into two types in terms of confrontation 

are (presence judgments - absentia judgments). ، - In terms 

of the extent of its acceptance to challenge it, the provisions 

are divided into preliminary rulings and final rulings).  ، - That 

the verdict of the judgment is the one to whom the 

authenticity is proven, because it is represented by the 

judicial truth, but it is required to prove the authenticity of 

the verdict in it, according to what is stated in the operative 

verdict that it was mentioned in the form of judgment and 

dismissal as a result of research and budget. ، - That a 

negative judicial ruling finds its source in the Saudi system by 

knowing the scale by which the negative judgment can be 

said, and if the negative judicial ruling includes negating 

something from something, or prohibiting from doing 

something, or leaving it. ، - The source of a negative court 

ruling may be due to the judge's inability to hear the case in 

the event that jurisdiction is not the source of the negative 

court ruling, and the judge's inability to serve as a source of 

negative court judgment. ، - That a negative judicial ruling 

acquires an authenticity upon its issuance, and this 

authenticity is represented by its enjoyment of a kind of 

inviolability, whether the judicial ruling is present, in 

absentia, whether primary or final, so the correct judgment 

is considered a title of the truth once it is issued. 
  

Keywords: judgment photos - negative judiciary - primary 
rulings - final rulings. 
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!       "  #  $  
  :مقدمة 

 احلمد هللا الذي نوَّر بالعلم قلوب املؤمنني، وفقَّه من أحبَّ من عباده يف الدين، 

وجعلهم من ورثة األنبياء واملرسلني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينا 

 :وقدوتنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

 من املرتكزات األساسية اليت ال يستغين عنها أي جمتمع، ومن أهم فإن إقامة العدل

عوامل تأثري العدل يف ا�تمع شعور الناس به، وثقتهم يف تطبيقه بالشكل الصحيح، 

وقناعتهم التامة بأن القضاء هو املالذ اآلمن لنيل احلقوق عند تعذر نيلها بالطرق 

ل تأخر يف إصدار احلكم، حبيث ينتج عن إذا حص: ومما قد يكدِّر هذه الثقة. املعتادة

ذلك ضرٌر مؤثر على صاحب احلق؛ إذ إن التأخري غري املربر للبتِّ يف القضايا املتنازع 

عليها والسيما احلقوقية منها يقلل من الثقة يف اختاذ القضاء طريقا حلل اخلصومات، 

بعضهم ناقمني ومن مثَّ يضطر بعض أصحاب احلقوق للتنازل عن حقوقهم، ورمبا يبقى 

على ا�تمع، أو يتخذون أساليب غري شرعية للوصول إىل حقوقهم، وعلى كال احلالني 

يكون لذلك أثر سليب يف أمن ا�تمع، وال ختفى أمهية حفظ األمن؛ إذ ترتكز عليه 

  .مجيع الضروريات اخلمس

ذة  ال خيفي علي ذي بصرية أن مقصد الشرائع والقوانني هو أن تكون أحكامها ناف

مطاعة يف حياة الناس وسلوكا�م، وهي تقوم أساسا علي مبدأ الزام املخاطبني �ا 

وفرضها عليهم يف سائر جوانب حيا�م املشغولة بتنظيمها، وامنا يكون نفوذ أحكام 

القضاء بالتسليم هلا وترك املنازعة فيها بعد صدورها، ومحلها علي الصحة، واالمتناع 

  .قيقها ما فصلت به واقعا ملموسا يف حياة الناسعن املساس �ا متهيدا لتح

بل ان قيمة احلكم القضائي الذي يعترب مثرة جهد القضائي ونتيجته حبثه للوقائع 

املعروضة عليه وتكييفها، مث حتديد النصوص الواجبة التطبيق، وترك املنازعة فيه، واعتباره 

  .فيما يستقل من الدعاوي
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 املنوطة بالقضاء سلطة ووظيفة تتجاوز هدف االلزام    واذا كانت املقاصد واألهداف

باألحكام ولو كانت أمهها، وتزيد عنه بقصد حتقيق العدالة وحفظ حقوق وحفظ نظام 

ا�تمع وفرض سلطان الدولة وهيبة القضاء، فان احلكم القضائي يف استقراره وامتناعه 

 هيبة القضاء مكن عن املساس به تتجاذبه مصلحة نفوذ األحكام واستقرارها وحفظ

  .جهة، ومصلحة حتقيق العدالة وحفظ احلقوق من جهة أخري

 على حد –وبالرغم من هذه األمهية اليت حيتلها احلكم يف العملية القضائية إال أنه    

 مل حتظ بعض جزئياته بدراسة شاملة مفصلة كما هو احلال بالنسبة لبقية - علمي

الل مطالعايت فيما كتب عن القضاء قدمياً عناصر العملية القضائية ، وقد الحظت خ

وحديثًا قلة احلديث عن صدور احلكم القضائي السليب ، مما دها الباحث لدراسة هذا 

 املوضوع 

  

  :مشكلة البحث

      إن احلكم القضائي يتكون بداية من الديباجة اخلاصة به وهي حمتوى احلكم 

يت من خالهلا يفصل فيها احلكم القضائي باالضافة اىل استعراض وقائع النزاع ال

القضائي باالضافة اىل استعراض أوجه دفاع اخلصوم جبانب تكييف الطلبات إن كانت 

حباجة إىل تكييف هلا واستعراض النصوص احلاكمة باالضافة إىل تطبيق املستفاد من 

النصوص القانونية على وقائع الدعوى وصوًال اىل منطوق احلكم، كما يراعى تفرقة 

م القضائي عما يشا�ه مثل القرارات االدارية وأحكام التحكيم وما يعترب حكم احلك

قضائي وعليه وعند الوصول ملنطوق احلكم فقد يعرتيه غموض أو لبس أو يشوبه نقص 

يتطلب تصحيحه أو تفسريه حبسب احلال ، وهلذا ستكون دراستنا هلذا املبحث وعلى 

  .ليب سبيل اخلصوص يف تفسري احلكم القضائي الس
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أن احلكم القضائي السليب رغم أنه يف بعض أحواله ال يبت يف موضوع الدعوى     و 

لظروف تتعلق بالدعوى أو باملدعي أو باملدعي عليه اال ان القرار الصادر منها يعد 

، كمايرتتب على صدور احلكم أن خترج القضية من حتت يد احملكمة اليت حكماً قضائياً 

د حقًا للمحكوم له ، وأن احلكم يعد عنوان احلقيقة ، فال أصدرته ، وما حكم به يع

جيوز نظر النزاع احملكوم به أمام القضاء من جديد ،  ويرتتب على صدور احلكم  

القضائي تنفيذ ما حكم به، ذلك أن األحكام واجبة االحرتام وال سبيل للمساس �ا 

 عليها قانونا، وبناء عليه مهما كان فيها من العيوب إال بالطعن فيها بالطرق املنصوص

ما ما أهم صور احلكم القضائي : "فإن مشكلة البحث تتمثل يف التساؤل الرئيس التايل

  "السليب

  : أهداف البحث

أن االحكــــام القــــضائية تعــــد حجــــة قويــــة وفاصــــلة يف اخلــــصومة، وهلــــذا فقــــد أحــــاط  .١

ائى الــشارع احلكــيم احلكــم القــضائي بــضمانات وأمــور، ومنهــا صــدور احلكــم القــض

 .السلىب

إثــــــراء املكتبـــــــة الــــــشرعية والقانونيـــــــة �ـــــــذا اجلهــــــد املقـــــــل، عــــــسى أن يكـــــــون حـــــــافزا  .٢

 .للمتخصصني للكتابة فيه بشكل واسع، ومفّصل

أن علمــــاء القــــانون أوردوا نــــصوصا خمتلفــــة عــــن هــــذا املوضــــوع تــــدل علــــي إدراكهــــم  .٣

 أشـارك ألمهيته، اال أن ذلك مبثوث يف بطون الكتب وثنايا املوضوعات، فأردت أن

 .يف مجع شتات هذا املوضوع وأن أبرزه يف هذه الدراسة

 :أهمية البحث

تنبع أمهية هذا البحث بداية من قلة تناول املتخصصني يف القانون والنظام يف اململكة 

للحكم القضائي ودراسة بعض جزئياته مع ما تشهده اململكة من �ضة قانونية على  
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اء إلكمال مسرية فقه النظام القضائي يف كافة األصعدة ، كما أن هذا البحث ج

اململكة وليكشف عن جوانب صدور احلكم القضائي السليب ، وتوضح صيغ احلكم 

  .القضائى السلىب واالختالفات الواردة فيه 

 الدراسات السابقة :  

يلحظ املتتبع للجهود املعاصرة يف موضوع احلكم القضائي والكتابة فيه بشكل عام أ�ا 

ر ألمهية هذا العلم وطرحه يف الوقت احلاضر ، فضًال عن موضوع  صور قليلة بالنظ

احلكم القضائي السليب ، والدراسات مل يظهر يل أسبقية حبث هذا املوضوع، وإمنا تبني 

ائي بشكل عام كرسائل وحبوث يل وجود كتابات وجهود معاصرة يف احلكم القض

  . هذا املوضوع اعثر على من كتب يف، أما الكتابة يف احلكم القضائي السليب فلمعلمية

  :فروض الدراسة 

 ، وصيغ احلكم القضائي  يقوم هذا البحث على دراسة صور احلكم القضائي السليب

السليب واالختالفات الواردة، ومنطوق احلكم القضائي السليب، ومصدر احلكم 

ضائي القضائي السليب وحجية احلكم القضائي السليب ونفاذه، وتسبيب احلكم الق

السليب، وتفسري احلكم القضائي السليب، وضوابط احلكم القضائي السليب، ومجعها يف 

  .منظومة واحدة يسهل الرجوع إليها، وإبرازها للمهتمني بالشأن القضائي

  :بحثمنهج ال

     استخدم البحث املنهج التأصيل املقارن بالقوانني املدعم باجلوانب التطبيقية هلذا 

، بحث فيها باألدلة الشرعية نقلية كانت أم عقلية مما تقوم به احلجة البحث  تأصيل ال

وال عربة للمخالف مىت كان استدالله عقلياً ، واألدلة الشرعية أوىل يف التقدمي من غريها 

يف مقابل نصوص من الكتاب أو السنة الصحيحة أو فعل الصحابة رضي اهللا عنهم أو 

واسم ، ملراجع يف حاشية البحث أذكر اسم الكتاب أقواهلم، وعند العزو إىل املصادر وا

وتاريخ الطبعة إن ، والطبعة،  والدار – إن وجد –واحملقق ، واجلزء والصفحة ، املؤلف
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أكتفي بذكر اسم الكتاب واجلزء ، وعند الرجوع إىل الكتاب مرة ثانية ، وجد 

 للكتاب عن غريه، فإين أذكر اسم املؤلف متييزاً ، والصفحة مامل يشتبه الكتاب بغريه 

  . لذكر خمالفة أو موافقة القانون الوضعي لغالب املسائل املذكورة يف البحث وتعرض

  

 : حدود البحث 

 ، وذلك باالعتماد على صور احلكم القضائي السليبدراسة  : الحدود الموضوعية

  .منهج التأصيل املقارن بالقوانني املدعم باجلوانب التطبيقية هلذه الدراسة 

مجيع ما يتعلق صور احلكم القضائي السليب مقارنًة بالقوانني يف  : د المكانيةالحدو 

  .اململكة العربية السعودية 
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  اطر اى
  :المبحث األول صور الحكم القضائي السلبي

  ًتقسيم األحكام إلى نوعين من حيث المواجهة هي: أوال:  

ملرافعة، ويكفي ليكون  وهي اليت حيضر احملكوم عليه جلسات ا:أحكام حضورية-١

احلكم حضوريًا أن ميكن احملكوم عليه من الدفاع عن نفسه حىت ولو مل حيضر كل 

اجللسات وإجراءا�ا، ويف كل األحوال جيب أن تكون تالوة احلكم يف جلسة علنية 

جيب " حبضور أطراف الدعوى ، فقد نصت املادة التاسعة والثالثون بعد املائة على أنه 

يف اجلرائم الكبرية أن حيضر بنفسه أمام احملكمة مع عدم اإلخالل حبقه يف على املتهم 

االستعانة مبن يدافع عنه، وإذا مل يكن لديه املقدرة املالية يف االستعانة مبحاٍم، فله أن 

يطلب من احملكمة أن تندب له حماميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا ملا تبينه 

  . الالئحة

م األخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيًال أو حماميًا لتقدمي دفاعه، أما يف اجلرائ

  .)١(."وللمحكمة يف كل األحوال أن تأمر حبضوره شخصياً أمامها

 وهي اليت إذا مل حيضر اخلصم املكلف باحلضور أو مل يرسل عنه :أحكام غيابية -۲. 

م القضائي السعودي وكيال حسب ما ميليه الشرع والنظام والقانون، ومع ذلك فإن النظا

ولكن أجاز النظام إصدار أحكام ، مل يتح جماًال لألحكام الغيابية يف القضايا اجلزائية 

غيابية يف غري القضايا اجلزائية كما نصت على ذلك عدة مواد من نظام املرافعات 

إذا غاب املدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ومل يتقدم بعذر : " الشرعية ، منها

كمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حبسب تقبله احمل

األحوال، وعند ذلك حتدد احملكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك املدعى عليه، فإن غاب 

                                                           

مـن نظـام اإلجـراءات الجزائیـة الحـدیث الـصادر  المادة التاسعة والثالثون بعـد المائـة:  ینظر(١)

 .هـ ١٤٣٥عام 



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٢

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

املدعي كذلك ومل يتقدم بعذر تقبله احملكمة فتشطب الدعوى وال تسمع بعد ذلك إال 

ستثناء القضايا اجلنائية من األحكام ومما يدل على ا ، )١("بقرار من احملكمة العليا

الغيابية وأنه يلزم أن يكون احلكم يف اجلنائي حضوريا ما نص عليه يف نظام اإلجراءات 

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص يف واقعة واحدة : " اجلزائية إذ جاء فيه على أنه 

يناته وحضر بعضهم وختلف بعضهم رغم تكليفهم باحلضور، فيسمع القاضي دعوى وب

على اجلميع، ويرصدها يف ضبط القضية، وال حيكم على الغائبني إال بعد 

  .)٢("حضورهم

 من حيث مدى قبولها للطعن فيها تقسم األحكام إلى: ثانيا:  

 وهي اليت تصدرها حماكم الدرجة األوىل وجيوز الطعن فيها أو  أحكام ابتدائية،-١

اللفظ الذي يستخدمه النظام ولذلك االعرتاض عليها أو استئنافها أو متييزها حبسب 

  : نص نظام املرافعات الشرعية على هذا النوع من األحكام حيث جاء فيه

مجيع األحكام الصادرة من حماكم الدرجة األوىل قابلة لالستئناف باستثناء  - 

  .)٣(األحكام يف الدعاوى اليسرية اليت حيددها ا�لس األعلى للقضاء 

                                                           

 .من نظام المرافعات الشرعیة ) ٥٥(المادة :  ینظر(١)

 .راءات الجزائیة من نظام اإلج) ١٤١(المادة :  ینظر(٢)

هـ المعمم بـرقم ١٤/٧/١٤٣٨ وتاریخ ١٠٠/٢/٣٨صدر قرار المجلس األعلى للقضاء رقم ) ٣(

من عموم -ألحكام الصادرة اعتبار ا: هـ المتضمن في بنده الثالث١/٨/١٤٣٨ في ت/٩١٢

 في الدعاوى المالیة التي ال تزید قیمتها عن عشرین ألف لایر من الدعاوى الیسیرة -المحاكم

  ).مرافعًة أو تدقیقاً (التي ال تقبل االعتراض باالستئناف 

 فـــي ت/١١٦٩هــــ والمعمـــم بـــرقم ١٥/٢/١٤٤٠ فـــي ٤١٣/١٠/٤٠كمـــا صـــدر قـــرارهم رقـــم   **

: هـــ بــشأن مباشــرة المحــاكم والــدوائر العمالیــة، والــذي تــضمن فــي بنــده الثالــث١٩/٢/١٤٤٠

  ). مرافعة أو تدقیقاً (تحدید الدعاوى العمالیة الیسیرة التي ال تقبل االعتراض باالستئناف 

وأما ما یتعلق باالستئناف مرافعة في هذه المادة فهي معلقـة بموجـب محـضر اللجنـة المعمـم   **

 .هـ على تعلیق العمل به١٨/٦/١٤٣٧ في ٦٢١٩/ت/١٣بالتعمیم الوزاري رقم 



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٣

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

 تفى بتدقيقها من حمكمة األحكام اليت يكحيدد ا�لس األعلى للقضاء - 

 .)١(االستئناف

خالل املدة املقررة نظاماً -للمحكوم عليه حبكم قابل لالستئناف أن يطلب  - 

 االكتفاء بطلب التدقيق من حمكمة االستئناف دون الرتافع أمامها، ما - لالعرتاض

الستئناف مل يطلب الطرف اآلخر االستئناف، ويف مجيع األحوال جيوز حملكمة ا

 .)٢(نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك 

                                                           

هـــ المعمــم ١٨/١١/١٤٣٨فــي ) ١٤٩/٤/٣٨(صــدر قــرار المجلــس األعلــى للقــضاء بــرقم ) ١(

هـــــ المتــــضمن ســــلخ الــــدوائر التجاریــــة مــــن دیــــوان المظــــالم، ١/١/١٤٣٩ فــــي ت/٩٦٧بــــرقم 

هــ، ونـص فـي بنـده الثالـث علـى أن تكـون ١/١/١٤٣٩شرتها الختصاصاتها اعتبارًا من ومبا

األحكام الصادرة في الدعاوى التجاریة من األحكام التي یكتفى بتدقیقها وفق أحكام المادتین 

  ). ١٩٢(و ) ١٩١(

 فــــي ت/١١٧٢هـــــ والمعمــــم بــــرقم ١٥/٢/١٤٤٠ فــــي ٤٠٧/١٠/٤٠ثــــم صــــدر قــــرارهم رقــــم   **

ــــصاصها بنظــــر ١٩/٢/١٤٤٠ ــــدوائر التجاریــــة بمحــــاكم االســــتئناف اخت ــــشأن مباشــــرة ال هـــــ ب

األحكام والقرارات الصادرة من الـدوائر التجاریـة فـي محـاكم الدرجـة األولـى (االعتراض على 

هــ، وقــد حـدد القـرار القــضایا ٢٨/٣/١٤٤٠اعتبـارًا مـن )) مرافعـة وتــدقیقاً (االسـتئناف بطریـق 

 ). ١٨٥(من هذه المادة ) ٢(التي یكتفى بتدقیقها وفقًا للفقرة 

فــــي ) ٢٢(كمــــا قــــرر المجلــــس األعلــــى للقــــضاء فــــي محــــضر الجلــــسة الرابعــــة عــــشر بــــرقم   **

هـ انطالق المرحلـة الثانیـة مـن ٣/١٢/١٤٤٠ في ت/١٢٩٨هـ والمعمم برقم ٢٣/١٠/١٤٤٠

وتحدیــد القــضایا التــي یكتفــى بتــدقیقها ) مرافعــًة وتــدقیقاً (تفعیــل االعتــراض بطریــق االســتئناف 

 .هـ٢/١/١٤٤١لك اعتبارًا من تاریخ في هذه المرحلة في جمیع المحاكم، وذ

نص محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تعلیق بعض مواد النظام أو الالئحة والمعمـم ) ٢(

هـ على تعلیق العمل بهذه الفقـرة فیمـا ١٨/٦/١٤٣٧في  ٦٢١٩/ت/١٣بالتعمیم الوزاري رقم 

  .یتعلق باالستئناف مرافعة

 



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٤

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

إذا كان احملكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثَل جهٍة حكوميٍة وحنوه،  - 

ومل يطلب االستئناف أو طلب االستئناف أو التدقيق ومل يقدم مذكرة االعرتاض 

بليغه باحلكم فعلى خالل املدة املقررة نظاًما، أو كان احملكوم عليه غائبًا وتعذر ت

احملكمة أن ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع احلكم، 

 :وال يشمل ذلك ما يأيت

 القرار الصادر على اهليئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم من أ

  .احملكمة املختصة منفذاً حلكم �ائي سابق

  دعه أحد األشخاص ملصلحة شخص آخر، أو احلكم الصادر يف شأن مبلغ أو

 .)١(ورثته ما مل يكن للمودع أو من ميثله معارضة يف ذلك 

 وكذلك جاء نظام اإلجراءات اجلزائية وبنيَّ أن مجيع األحكام اجلزائية قابلة للطعن فهي 

أحكام ابتدائية فنص على أن للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي باحلق اخلاص ؛ 

اف أو تدقيق األحكام الصادرة من حماكم الدرجة األوىل خالل املدة املقررة طلب استئن

وحيدد ،وعلى احملكمة اليت تصدر احلكم إعالمهم �ذا احلق حال النطق باحلكم. نظاماً 

ويكون ،ا�لس األعلى للقضاء األحكام اليت يكتفى بتدقيقها من حمكمة االستئناف

ا ما مل تقرر نظر الدعوى  ترافع أمامهتدقيق احلكم من حمكمة االستئناف دون

  .)٢(".مرافعة

 وهي اليت ال جييز النظام االعرتاض عليها، سواء كانت صادرة من :أحكام نهائية -۲

، إال أن نظام اإلجراءات اجلزائية احلديث )٣(حماكم أول درجة أو حماكم الدرجة الثانية

                                                           

 .من نظام المرافعات الشرعیة ) ١٨٥(المادة :  ینظر(١)

 .من نظام اإلجراءات الجزائیة ) ١٩٢(المادة :  ینظر(٢)

راء مــن الئحـة تمییــز األحكـام الــصادرة بقـرار مجلــس الــوز ) ٣( كـان هــذا موجـودا فــي المـادة (٣)

 .هـ ١٤١٠ / ٤ / ١وتاریخ ) ٦٠(رقم 



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٥

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

م النهائية هي األحكام املكتسبة األحكا"  على أن العاشرة بعد املائتنينص يف املادة 

للقطعية ؛ إما بعدم االعرتاض عليها خالل املدة احملددة نظامًا ، أو بتأييد احلكم من 

الرابعة والتسعني (احملكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم اإلخالل حبكم املادتني 

كما نصت املادَّة ،  )١("من هذا النظام) التاسعة والتسعني بعد املائة(و ) بعد املائة

للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي باحلق "الثامنة َوالتْسُعْوَن بـَْعَد املائِة على أن 

اخلاص ؛ االعرتاض بطلب النقض أمام احملكمة العليا على األحكام والقرارات اليت 

  :تصدرها أو تؤيدها حماكم االستئناف مىت كان حمل االعرتاض على احلكم ما يلي

لفة أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض خما  - 

  معها

 صدور احلكم من حمكمة غري مشّكلة تشكيال سليما طبًقا ملا نص عليه نظاما - 

 .صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة - 

  .يماخلطأ يف تكييف الواقعة أو وصفها وصًفا غري سل - 

  
  

ائي السلبي واالختالفات الواردة في ذلك بين المبحث الثاني صيغ الحكم القض

 اللفظ والمعنى

  ًصيغ الحكم القضائي السلبي : أوال:  

يراد بصيغة احلكم القضائي السليب هو اللفظ الصادر من القاضي كتابة ؛ للفصل امللزم 

ومل خيتلف الفقهاء يف املذاهب األربعة قاطبة يف أنه ال ، بني املتنازعني خلصومة بينهما 

زم ملا يعرف لديهم بقضاء الرتك أو عدم االستحقاق صيغة معينة جيب االلتزام �ا ،  يل

كما أن الفقهاء مل يشرتطوا صيغة معينة بل ذكروا عدة صيغ تستعمل فيما يقرره 

                                                           

 . من نظام االجراءات الجزائیة٢١٠نص المادة : ینظر) (١



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٦

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

أنت ممنوع من املنازعة مع (، )ليس لك حق (القاضي يف قضاء الرتك لعل من أمهها 

  .)٢() عارضة املدعى عليهإنك ممنوع من م(، )١ ()املدعى عليه

    ويف النظام السعودي تعددت صيغ األحكام القضائية السلبية ومنها رفض الدعوى 

وسقوط الدعوى ورد الدعوى وصرف النظر وعدم مساع الدعوى ووقف الدعوى وحنوها 

   .، وسأتعرض فيما ألهم تلك الصيغ وفقاً لآلتي

ين أنه إذا قضت احملكمة برفض الدعوى يرد القول يف الفقه القانو :ــــ رفض الدعوى 

على سند من القول من إن مستندات املدعي ال تثبت ادعائه فإن هذا احلكم يفيد أن 

احملكمة مل جتد فيها احلالة اليت كانت عليها مما يكفيها حلسم النزاع ومن مث فان هذا 

العرف القضاء يف حقيقته قضاء برفض الدعوى حبالتها ، كما أن رفض الدعوى يف 

ومن أهم الشواهد يف النظام السعودي على صيغة رفض ،  القضائي هو حكم جوهري

الدعوى ما نص عليه يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام املرافعات الشرعية إذ 

إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، وهلا " قررت اآليت 

وجاءت الالئحة السادسة من املادة ، )٣(" ذلك بتعزيراحلكم على من يثبت عليه

يكون احلكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع " الثالثة سالفة الذكر مبا يلي 

  " . وخيضع لطرق االعرتاض- إن أمكن - احلكم برفض الدعوى 

من أهم الشواهد على هذه الصيغة يف النظام السعودي : صرف النظر عن الدعوى ـــــ

ا جاء يف نظام املرافعات الشرعية ، وحتديداً يف مادته السادسة والستني إذ بيَّنت املادة م

                                                           

 شروطه وآدابه وآثاره ، دار -عبداهللا بن محمد بن سعد آل خنین ، الحكم القضائي: ینظر) (١

ـــ دار الحــضارة للنــشر والتوزیــع ، الطبعــة األولــى هـــ ، ص ١٤٤٠الــصمیعي للنــشر والتوزیــع ــ

١١١. 

علـي حیـدر ، درر الحكـام شـرح مجلـة األحكـام ، دار عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر : ینظر) (٢

  .  ٥٧٥،ص٤م ، م٢٠٠٣ه ـــ ١٤٢٣والتوزیع ، طبعة خاصة 

 . من نظام المرافعات الشرعیة ٢/٣المادة : ینظر) (٣



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٧

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

على القاضي أن يسأل املدعي عما هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب " على أن 

املدعى عليه، وليس له السري فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن حتريرها أو امتنع عن ذلك، 

وجاء استعمالها في نظام المرافعات ، )١("ظر عن الدعوىفيحكم القاضي بصرف الن

  :الشرعية ولوائحه التنفيذية في المواضع اآلتية 

  ما جاء يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة من اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات

تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب " الشرعية واليت تنص على 

 سواء أكان الطلب أصليا أم ترد ما ال مصلحة فيهنفع أو دفع ضرر و 

  ".عارضا

  ما نص عليه يف الفقرة الثانية من املادة التاسعة والثالثني من نظام املرافعات 

 .الشرعية 

 

هو دفع ال يوجه إىل إجراءات اخلصومة كما هو احلال يف  :ــــ عدم قبول الدعوى

 احلال يف الدفوع املوضوعية ، وإمنا هو الدفوع الشكلية أو إىل احلق املدعى به كما هو

دفع يوجه إىل حق اخلصم يف رفع الدعوى ويهدف إىل منع احملكمة من النظر فيها ،  

كالدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء املصلحة أو لرفعها من غري ذي صفة أو لرفعها بعد 

 الشرعية وجاء استعماهلا يف نظام املرافعات، فوات امليعاد أو لسبق الفصل فيها 

ولوائحه التنفيذية يف املواضع اآلتية اليت نص عليها يف الفقرة األوىل من املادة السادسة 

 :والسبعني من نظام املرافعات الشرعية إذ جاءت مبا يلي 

  ،الدفع بعدم اختصاص احملكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها

فة أو األهلية أو املصلحة أو ألي سبب أو الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الص

                                                           

 .المادة السادسة والستین من نظام المرافعات الشرعیة : ینظر) (١



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٨

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، جيوز الدفع به يف 

  .)١(أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به احملكمة من تلقاء نفسها 

  كما ورد يف الالئحة الثالثة للمادة اخلامسة والسبعني بعد املائة من اللوائح التنفيذية

ام املرافعات الشرعية يف حال أغفلت الدائرة طلبا موضوعيا لعدم ارتباطه لنظ

بالدعوى األصلية، أو عدم مشوله للصور الواردة يف املادتني الثالثة والثمانني والرابعة 

والثمانني من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله وخيضع حكمها لطرق االعرتاض، 

 .حتال حسب التوزيعوال مينع ذلك من تقدميه بدعوى مستقلة 

  ال تقبل الطلبات اجلديدة يف االستئناف، وحتكم احملكمة من تلقاء نفسها بعدم

  .)٢ (قبوهلا 

مما سبق ظهر لنا أهم الصيغ الواردة يف نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ، ومما 

 وحيد ، جتدر اإلشارة إليه كذلك إىل أنه ورد صيغة احلكم بعدم االختصاص يف موضع

  :وورد ذلك يف املادة الثامنة والسبعني من النظام واليت نصت على ما يلي 

من هذا النظام، جيب على احملكمة إذا ) الثامنة والسبعني بعد املائة(مع مراعاة املادة "

حكمت بعدم اختصاصها واكتسب احلكم القطعية أن حتيل الدعوى إىل احملكمة 

  .)٣( "املختصة وتعلم اخلصوم بذلك 

                                                           

 . من نظام المرافعات الشرعیة ١/٧٦مادة ال: ینظر) (١

 ٧٨٢٢/ت/١٣هـــ المعمــم بــرقم ٢١/٩/١٤٤٠فــي ) ٥١٣٤(صــدر قــرار وزیــر العــدل رقــم ) ٢(

، الالئحــة التنفیذیــة إلجــراءات االســتئنافة علــى هـــ المتــضمن الموافقــ٢٨/١٠/١٤٤٠وتــاریخ 

مـن ) الفصل الثـاني(على حلولها محل اللوائح التنفیذیة لمواد ) ٣٤(والتي نصت في مادتها 

مــن ذات الالئحــة علــى العمــل ) ٣٥(مــن النظــام، كمــا نــصت المــادة )  عــشرالبــاب الحــادي(

 ٤٧٨٧بها من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة، وقد ُنشرت فـي جریـدة أم القـرى فـي العـدد 

 .  هـ٩/١١/١٤٤٠بتاریخ 

 .من نظام المرافعات الشرعیةالمادة الثامنة والسبعون : ینظر) (٣



        
 

 

 
 
 
 

٨٠٩

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  ًاالختالفات الواردة في صيغ الحكم القضائي السلبي بين اللفظ : ثانيا

  : والمعنى

   األصل أن منطوق احلكم هو الذي تثبت له احلجية، ألنه تتمثل فيه احلقيقة 

القضائية غري أنه يشرتط يف ثبوت حجية الشيء احملكوم فيه ملا يرد يف منطوق احلكم 

م والفصل نتيجة لبحث وموازنة، فإذا أورد احلكم يف أن يكون قد ورد فيه بصيغة احلك

منطوقه بعض العبارات العارضة اليت تشمل أمرا مل تتناوله مرافعة اخلصوم ومل يرد يف 

طلبا�م، فمثل هذه العبارات ال حتوز حجية الشيء احملكوم فيه ما دامت مل ترد فيه 

اع بطريق ضمين فتثبت بصيغة احلكم والفصل، وقد يفصل املنطوق يف بعض نقط النز 

  ).١(احلجية هلذا املنطوق الضمين ما دام هو النتيجة احلتمية للمنطوق الصريح

    لذلك فاحلكم القضائي السليب غري خمتزل يف صيغة معينة ، بل مىت ما جاء بصيغة 

ذات عبارة جازمة غري معلقة على ثبوت أمر آخر يتأتى �ا قطع اللدد واخلصومة 

فيدة للفصل يف الدعوى وطلبا�ا واضحة الداللة مفهومة املعىن بعيدة وكانت العبارة م

عن اإلمجال واللبس واإليهام واإل�ام والغموض ، وكان احلكم موجزًا يف األلفاظ من 

غري زيادة جامعاً مانعاً ، وكانت اللغة فيه هي اللغة العربية الفصحى اليت هي لغة القرآن 

ًا فيه باالصطالحات الشرعية النظامية فقهًا وقضاًء ، فإنه الكرمي والسنة النبوية ، ملتزم

ومن مجيع ما سبق حيصل املقصود وال أثر لالختالفات الواردة يف الصيغ بني اللفظ 

  . )٢(واملعىن

  
  

                                                           

 تأدیـــب الموظـــف واحكـــام المحـــاكم االداریـــة، دار النهـــضة عبدالمجیـــد ســـلیمان،. د:  ینظـــر(١)

 .٧٩، ص٢٠٠٠العربیة، القاهرة، 

 شــروطه وآدابــه وآثــاره ، -عبــداهللا بــن محمــد بــن ســعد آل خنــین ، الحكــم القــضائي: ینظــر) (٢

 .١٣٣مرجع سابق ، ص 



        
 

 

 
 
 
 

٨١٠

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  :منطوق الحكم القضائي السلبي: المبحث الثالث

ائي يف إن من املتقرر لدى جل الشراح والفقهاء يف قانون املرافعات أن احلكم القض

 )١( ) منطوق احلكم-  أسباب احلكم-.وقائع احلكم(اجلملة يضم ثالثة أقسام هي 

  :وسيتم التحدث عنها وفقاً لآليت 

األصل أن وقائع الدعوى اليت وردت يف احلكم ال حجية هلا  -: وقائع الحكم-أوالَ 

يف دعوى أخرى ، ولكن قد تكمل بعض وقائع الدعوى منطوق احلكم ، حبيث يكون 

نطوق ناقصَا بدو�ا فتكون للوقائع عندئذ حجية األمر املقضي فيها تكمل به امل

  ).٢(املنطوق

  

    -: أسباب الحكم-ثانياَ 

األصل أن أسباب احلكم ال حتوز حجية األمر املقضي ، اال أن هناك أسبابَا مرتبطة 

ا يرد عليه ارتباطاَ وثيقاَ مبنطوق احلكم ، حبيث تكون معه وحدة ال تتجزأ ، فريد عليها م

  .)٣(، وبذلك تكتسب حجية األمر املقضي مع منطوق احلكم 

هو احلكم : ميكن القول إىل أن املقصود مبنطوق احلكم : منطوق الحكم-ثالثاَ 

القضائي النهائي يف الدعوى ، الذي تنتهي به اخلصومة ، وبصدوره ترفع يد احملكمة 

تعلق به حقوق اخلصوم يف عن الدعوى حمل هذا احلكم ويتم النطق به عالنية وت

الدعوى ، فمنطوق احلكم هو احلكم الذي تنتهي به اخلصومة ــــــ سواء أكان قابال 

                                                           

امعیـة، ، دار المطبوعـات الج٣أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، ج:  ینظر(١)

 .٣١١، ص١٩٩٣اإلسكندریة، مصر ،

إبـراهیم المــشهداني، المختـار مـن قــضاء محكمـة التمییـز ، قــسم المرافعـات المدنیــة، :  ینظـر(٢)

 .١٩٩٩، مطبعة الزمان ، بغداد ، العراق، ٣ج

 .٣١٤أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص:  ینظر(٣)



        
 

 

 
 
 
 

٨١١

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

للطعن أم ال ــــ وختتص به حماكم الدرجة األوىل وحماكم االستئناف فقط ، كو�ا حماكم 

  .)١(موضوع 

 هو الذي  واألصل أن احلجية ال تثبت اال ملنطوق احلكم الصريح ، ألن هذا اجلزء

تتمثل فيه احلقيقة القضائية ، أي الفصل يف موضوع النزاع وهو الذي يتضمن قرار 

  .)٢(القاضي مبنح احلماية القضائية

  

  :ـــــ شروط الدفع بحجية األحكام بمنطوقها 

  ال يلزم احلكم الصادر يف قضية معينة إال اخلصوم املمثلني يف .احتاد اخلصوم

ية العقود ال تسري إال على من كان طرفاَ فيها ، الدعوى ، فحجية األحكام كحج

ألنه ليس من العدل أن نعطي حلكم ما حجيته على شخص مل يكن طرفًا يف 

  ).٣(الدعوى 

  فهو عبارة عن تقرير وجود أو عدم وجود مركز قانوين ، او الزام .  احتاد املوضوع

 .)٤(اخلصم بأداء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

 ويقصد به أن يكون سبب الدعوى السابقة والدعوى اجلديدة  . د السبب احتا

 .كالمها واحداً 

                                                           

 كریم ، منطـوق الحكـم القـضائي فـي القـانون األردنـي، دراسـة مقارنـة منتصر علوان:  ینظر(١)

 .٥٦٥، ص، جامعة دیالى ٢٠١٥بالقانون العراقي والمصري، مجلة دیالى 

أحمــــد هنــــدي، أســــباب الحكــــم المرتبطــــة بــــالمنطوق، دراســــة مقارنــــة بــــین القــــوانین :  ینظــــر(٢)

، ٢٠٠۵، اإلســـكندریة، مـــصر، المـــصریة والكویتیـــة والفرنـــسیة، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنـــشر

 .١٧٨ص

 .١٨١احمد هندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، مرجع سابق، ص:  ینظر(٣)

 .٢٠٩صإبراهیم المشهداني، المختار من قضاء محكمة التمییز ، مرجع سابق، :  ینظر(٤)



        
 

 

 
 
 
 

٨١٢

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  -:ــــــ الشروط الواجب توافرها في منطوق الحكم القضائي السلبي

  ، لكي حيوز احلكم على احلجية يشرتط أن يكون صادرًا من جهة قضائية

ا ، وأن يكون سواء أكانت حمكمة عامة أم احوال شخصية ، أم جزائية وغريه

  .احلكم صادراً مبوجب سلطة احملكمة األصلية ال سلطتها الوالئية أو اإلداريـة

  ويشرتط يف منطوق احلكم القضائي كذلك أن يكون صادرَا من حمكمة هلا

 .)١(والية الفصل يف موضوع احلكم الذي أصدرته 

وتبدو ، هاوجيب أن تتضمن ديباجة احلكم اسم احملكمة اليت أصدرته ومكان انعقاد

أمهية مكان انعقاد احملكمة يف ديباجة احلكم يف حتديد احملكمة اليت أصدرته حىت ميكن 

مراقبة مدى اختصاصا�ا ويتمكن ذي املصلحة من اإلطالع على ملف القضية أو 

  .)٢(استخراج صورة من احلكم أو الطعن فيه 

ملكة قد نصت على       ويف الواقع التنظيمي جند أن األنظمة ذات الصلة يف امل

موضوع منطوق احلكم القضائي وما حيتويه من حيث األصل ويندرج حتت ذلك 

منطوق احلكم القضائي السليب ، فقد نصت املادة السادسة والستني بعد املائة من 

خالل مدة ال -تصدر احملكمة " نظام املرافعات الشرعية يف فقر�ا األوىل على أن 

 صكا حاويًا خلالصة الدعوى واجلواب - خ النطق باحلكمتتجاوز عشرين يوًما من تاري

والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وحتليف األميان وأمساء القضاة 

الذين اشرتكوا يف احلكم وأمساء اخلصوم ووكالئهم وأمساء الشهود، واسم احملكمة اليت 

                                                           

لتجــاري إبــراهیم المــشهداني، المبــادئ القانونیــة فــي قــضاء محكمــة التمییــز ، القــسم ا:  ینظــر(١)

 .٤٠١، ص١٩٩٤،مطبعة الجاحظ، بغداد ، العراق، 

 ، دار ١عابــد فایـــد عبــد الفتــاح ، نظـــام االثبــات فــي المـــواد المدنیــة والتجاریـــة ، ط : ینظــر(٢)

 ١٩٣ ، ص ٢٠٠٦النهضة العربیة ، القاهرة ، 



        
 

 

 
 
 
 

٨١٣

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

باب احلكم ونصه نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأس

وتاريخ النطق به مع حذف احلشو واجلمل املكررة اليت ال تأثري هلا يف احلكم، مث يوقع 

كما نصت املادة السابعة ، ) ١( "عليه وخيتمه القاضي أو القضاة الذين اشرتكوا يف احلكم

جيب أن يبني يف نسخة " والعشرين من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل على أنه 

كم احملكمة اليت أصدرته ، ومكا�ا ، وتاريخ إصداره ، وما إذا كان صادراً يف دعوى احل

إدارية أو تأديبية ، والدائرة وقضا�ا ، واسم ممثل اإلدعاء وطلباته ، وأمساء أطراف 

  الدعوى وصفا�م ، وموطن كل منهم وحضورهم أو غيا�م ، وأمساء ممثليهم 

  
  ائي السلبيمصدر الحكم القضالمبحث الرابع  

احلكم القضائي السليب جيد مصدره يف النظام السعودي وذلك من خالل معرفة املقياس 

الذي من خالله ميكن القول بسلبية احلكم ، وإذا كان احلكم القضائي السليب يتضّمن 

كما أن مصدر احلكم ، )٢(نفي شيء عن شيء، أو املنع من فعل شيء، أو تركه 

ىل عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى، وميكن بيان تلك القضائي السليب قد يرجع إ

  :احلاالت على النحو التايل

  :عدم االختصاص كمصدر للحكم القضائي السلبي : أوالً 

األصل يف القضاء أنه من الواليات العامة، وبالتايل فالقاضي حيق له مبجرد تقليده النظر 

  .)٣(ام األعظم يف هذا املعىنيف عموم القضايا اليت تعرض عليه، فهو نائب عن اإلم

                                                           

 .من نظام المرافعات الشرعیة ) ١/١٦٦(المادة :  ینظر(١)

و البصل ، نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، دار عبد الناصر موسى أب: ینظر) ٢(

 . ٥٥ - ٥٣ م، صـ ١٩٩١ هـ، ١٤١٢النفائس للنشر والتوزیع، األردن، 

ابــن رشــد، أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد،  بدایــة المجتهــد ونهایــة : ینظــر )(٣

 =هــ ١٤٢٥:  تـاریخ النـشربـدون طبعـة،:  القاهرة، الطبعـة–دار الحدیث : المقتصد، الناشر



        
 

 

 
 
 
 

٨١٤

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

     ولكن مع التوسعات اليت حصلت يف الدولة اإلسالمية واليت أدت إىل زياة 

األعمال وأعباء احلكم على الوالة فإن األمر أقتضى ختصيص العمل والنظر، وهذا ما 

القضاء جيوز ختصيصه :"  نص عليه الفقهاء يف كتبهم كما قال ابن جنيم رمحه اهللا 

  .)١("ه بالزمان واملكان واستثناء بعض اخلصوماتوتقييد

سلطة (ختويل ويل األمر أو نائبه جلهة قضائية  :"    ويعرف اإلختصاص القضائي بأنه

يف قضايا عامة أو خاصة ومعينة، ويف حدود زمان ومكان معينني، أو ) قضاء احلكم

   .)٢("عاتهو قدر ما جلهة قضائية أو حمكمة من والية يف فصل نزاع من املناز 

النظام السعودي يقوم على مبدأ تعدد جهات التقاضي؛ حيث يوجد به قضاء و       

ذو والية عامة ينظر كافة املنازعات إال ما استثين منها بنص؛ وهو القضاء العام ، وإىل 

جانبه يوجد ديون املظامل والذي يتوىل املنازعات اخلاصة باإلدارة؛ ممثًال القضاء 

فة لذلك يوجد عدٌد من اللجان واهليئات القضائية املختصة يف الفصل اإلداري، باإلضا

  .)٣(يف بعض القضايا اليت حددها النظام واليت بعضها إداري والبعض اآلخر قضائي

   :وينقسم االختصاص إلى عدة أقسام وهي      

                                                                                                                                           

، برهــان الـــدین ابــن مفلـــح، إبـــراهیم بــن محمـــد بــن عبـــد اهللا بـــن ٢٤٤، ص٤ م، ج٢٠٠٤= 

:  لبنـــان، الطبعـــة–دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت : محمـــد، المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع، الناشـــر

 .١٤٦، ص٨ م، ج١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، 

 زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن ،ابــن نجــیم، ِبــْي َحِنْیَفــَة النُّْعَمــانِ اْألَْشــَباُه َوالنََّظــاِئُر َعَلــى َمــْذَهِب أَ  )(١

 – دار الكتب العلمیة، بیروت :الناشر،  زكریا عمیرات:أحادیثهوضع حواشیه وخرج محمد، 

 .١٩٤، ص م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، :، الطبعة لبنان

التــشریع المــصري محمــد العــشماوي، عبــدالوهاب العــشماوي، قواعــد المرافعــات فــي : ینظــر )(٢

 .٣٥٣، ص١م، ج١٩٥٧ه، ١٣٧٦والمقارن، الناشر المطبعة النموذجیة،

ناصـر بـن محمـد بـن مـشري الغامـدي، االختـصاص القـضائي فـي الفقـه اإلسـالمي : ینظر  )(٣

مكتبـة الرشـد، الریـاض، : مع بیان التطبیق الجـاري فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة، ، الناشـر

 .٤٠٧م، ص٢٠٠٠ -ه١٤٢٠األولى،: الطبعة 



        
 

 

 
 
 
 

٨١٥

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

 يقصد به توزيع االختصاص بني اجلهات :االختصاص الوالئي أو الوظيفي - ١

لفة داخل الدولة الواحدة اليت تنشئ جهات قضائية متعددة توزع القضائية املخت

  .)١(بينها والية القضاء فتخول كًال منها قدراً من هذه الوالية

ويقصد به توزيع القضايا بني احملاكم اخلتلفة التابعة للجهة : االختصاص النوعي  - ٢

  .)٢(القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى

جمموعة القواعد اليت تعنيِّ :  به يف النظام السعودي يقصد:االختصاص المكاني  -٣

احملكمة املختصة من بني حماكم نوع واحد، موزعة يف املدن والبلدان للنظر يف 

توزيع العمل بني احملاكم على أساس :" ، كما ُعِرف بأنه )٣("قضية معينة

 .)٤("جغرايف

ددة من الزمن؛ تقييد والية القاضي مبدة حم: ويقصد به :االختصاص الزماني -٤

 .)٥(ساعة أو يوماً أو شهراً أو سنة أو أكثر، حسب ما ينص عليه عقد التولية

                                                           

دار العدالة للنشر والتوزیـع، : شریف الطباخ، الموسوعة الشاملة في الدفوع المدنیة، الناشر )(١

 .٤٣م، ص٢٠١٥القاهرة، الطبعة األولى،

كمــال عبــد الواحــد الجــوهري، موســوعة مقومــات التمیــز والكفــاءة فــي أداء اعمــال المحامــاة،  )(٢

 .١٤٩م، ص٢٠١٥نونیة، القاهرة،المركز القومي لإلصدارات القا: الناشر

ه، ١٤٠٣معهد اإلدارة العامة، الریاض، : عبد الرحمن عیاد، أصول علم القضاء، الناشر )(٣

، عبـــداهللا بـــن عبـــد العزیـــز الـــدرعان، القواعـــد اإلجرائیـــة فـــي المرافعـــات الـــشرعیة، ، ٢٥٦ص

حمـــد ، ناصـــر بـــن م١٢١ه، ص١٤١٣األولـــى،: مكتبـــة التوبـــة، الریـــاض، الطبعـــة: الناشـــر

الغامدي ، االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بیان التطبیـق الجـاري فـي المملكـة 

 .٣٠٢ه، ص١٤٢٨العربیة السعودیة، ، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة ، 

مكــة ،  ، شــرح نظــام المرافعــات الــشرعیة وفــق آخــر التعــدیالتإبــراهیم بــن حــسین الموجــان) (٤

 .١٣٦ صه،١٤٣٦المكرمة، الطبعة األولى، 

محمــد عبــد الــرحمن البكـــر، الــسلطة القــضائیة وشخــصیة القاضـــي فــي النظــام اإلســـالمي،  )(٥

ـــــي، القـــــاهرة، الطبعـــــة : الناشـــــر    = ،٥١٦ه، ص١٤٠٨األولـــــى، : الزهـــــراء لإلعـــــالم العرب



        
 

 

 
 
 
 

٨١٦

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

واالختصاص ال جيوز خمالفته، وكل فعل يقع باملخالفة لذلك يعطي للخصم احلق يف أن 

يدفع بعدم االختصاص وكذلك للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثري دعوى بعدم 

والتعدد يف جهات التقاضي يرتتب ، )١(ا الدعوىاإلختصاص يف أي حالة تكون عليه

، عليه مشاكل عدة وأمهها مشكلة التنازع يف اإلختصاص القضائي بني تلك اجلهات

عدم القدرة على مباشرة عمل قضائي معني، :"وميكن تعريف تنازع االختصاص بأنه 

اص وتنازع االختص، )٢("ألن املنظم جعله من اختصاص سلطة أو هيئة قضائية أخرى

  :ال يعد وليد الصدفة ولكنه ينتج عن وجود عدة أسباب وهي 

عند تعدد اجلهات القضائية يف البلد الواحد نتيجة التساع مساحتها وحاجتها إىل  - ١

  .وجود جهات قضائية متعددة وهنا حيصل التنازع فيما بينها نتيجة التعدد

ءهم ومدى معرفتهم عند تعدد القضاة يف احملكمة الواحدة مع تنوع اجتهادا�م وآرا - ٢

 .باألنظمة

اختالف القضاة يف فهم األنظمة نتيجة عدم إصدار اللوائح التنظيمية الشارحة هلا،  - ٣

 .أو نتيجة التأخر يف إصدارها

تداخل بعض القضايا غري الواضحة واملعروضة على القضاة مع قضايا أخرى مما  - ٤

 .يصعب من حتديد اجلهة املختصة �ا

                                                                                                                                           

 عبـد الـرحمن بـن عبـد العزیـز القاســم، النظـام القـضائي اإلسـالمي مقارنـًا بـالنظم الوضــعیة =

عربیـــة الـــسعودیة، رســـالة دكتـــوراة، الناشـــر، مطـــابع خالـــد لألوفـــست، وتطبیقـــه فـــي المملكـــة ال

 .٥٤١م، ص١٩٧٣ه، ١٣٩٣األولى، : الریاض، الطبعة 

م، ١٩٧٨مطبعــــة األمانــــة، مــــصر، : أصــــول إجــــراءات القــــضاء اإلداري، الناشــــر: ینظــــر )(١

، ٢، عزالـــدین الدیناصـــوري وحامـــد عكـــاز، التعلیـــق علـــى قـــانون المرافعـــات، ، الجـــزء٢٨ص

 .١٠٦٠، ص٢٠٠٧الدار الجامعیة، اإلسكندریة، : ، الناشر ١٣ط

دار الفكـر : قضاء اإللغاء، الناشـر: سلیمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، القسم األول )(٢

 .٦٧٩م، ص١٩٧٦العربي، مصر، 



        
 

 

 
 
 
 

٨١٧

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

من حيث اإلختصاص مث إحالتها إىل القاضي على هذا عدم التدقيق يف القضايا  - ٥

 .)١(النحو

يتحقق تنازع االختصاص و ، وتنازع االختصاص قد يكون إجيابياً،  وقد يكون سلبياً 

عندما ترفع الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضائية، وتقضى كل منها (السليب 

ألخرى، وتلك أخطر صور بعدم واليتها بنظرها، تأسيسا على أ�ا يف والية اجلهة ا

التنازع، وما مل يتم فض هذا التنازع كان معىن ذلك أن تبقى املنازعة قائمة بغري قضاء 

  .)٢()حيسمها، وذلك مظهر بغيض من مظاهر سلبية الوالية وإنكار العدالة

  

  : عدم صالحية القاضي كمصدر للحكم القضائي السلبي -ثانياً 

ارات تتعلق حبماية القضاة وضمان عدم تأثرهم وعدم صالحية القاضي ترجع إىل إعتب

بالعواطف الشخصية جتاه أحد اخلصوم، على أنه جيب التفرقة يف هذا اإلطار بني 

  : حاالت عدم الصالحية وحاالت رد القاضي أو تنحيه وذلك على النحو التايل

  :حاالت عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى -١

 نظام املرافعات الشرعية يكون القاضي ممنوعاً من وطبقا لنص املادة الرابعة والتسعني من

  :نظر الدعوى ومساعها ولو مل يطلب ذلك أحد اخلصوم يف األحوال اآلتية

                                                           

التنظــیم القــضائي الجدیــد فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة، دراســة مقارنــة بالفقــه اإلســالمي،  )(١

مكتبـــة القـــانون واالقتـــصاد، الریـــاض، : ن بـــراك بـــن عبـــد المحـــسن الفـــوزان، الناشـــرمحمـــد بـــ

 ، تنـــــازع وتـــــدافع االختـــــصاص القـــــضائي دراســـــة مقارنـــــة بـــــین الـــــشریعة٣٢٣ه، ص١٤٣٠

والقــانون، عبــدالرحمن بــن محمــد العنقــري، بحــث تكمیلــي للحــصول علــى درجــة الماجــستیر، 

 .٩٠-٨٧صه، ١٤٢٥جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

نظام القضاء في المملكة العربیة الـسعودیة، عبـد المـنعم عبـد العظـیم جیـره، الناشـر مطـابع  )(٢

 .٤٨٢ه، ص١٤٠٩معهد اإلدارة العامة، الریاض، 



        
 

 

 
 
 
 

٨١٨

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  .إذا كان زوجاً ألحد اخلصوم أو كان قريباً أو صهراً له إىل الدرجة الرابعة  - أ 

 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد اخلصوم يف الدعوى أو مع زوجته  - ب 

ذا كان وكيًال ألحد اخلصوم، أو وصياً، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو   إ  - ج 

كان زوجًا لوصي أحد اخلصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة 

 .إىل الدرجة الرابعة �ذا الوصي أو القيم

ه على إذا كان له مصلحة يف الدعوى القائمة أو لزوجته أو ألحد أقاربه أو أصهار   - د 

 .عمود النسب أو ملن يكون هو وكيالً عنه أو وصياً أو قيماً عليه

 إذا كان قد أفىت أو ترافع عن أحد اخلصوم يف الدعوى أو كتب فيها ولو كان   - ه 

ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبريًا أو حمكماً، 

 .)١(ن إجراءات التحقيق فيها أو كان قد أدى شهادًة فيها، أو باشر إجراًء م

    ويف حالة خمالفة القاضي لذلك واإلصرار على نظر الدعوى فإن يكون خالف نص 

تلك املادة مبا يؤدي إىل إبطال احلكم من جانب احملكمة األعلى درجة، وال يصحح 

، وذلك ألن عدم صالحية القاضي )٢(هذا البطالن إتفاق اخلصوم أو رضاهم باحلكم

لتعلقه حبسني سري القضاء، فال جيوز االتفاق على وى من النظام العام لنظر الدع

  .)٣(خمالفته

وحاالت رد القاضي وردت يف املادة السادسة :حاالت رد القاضي أو تنحيه  -٢

  :والتسعني من نظام املرافعات الشرعية واليت جاء فيها 

                                                           

، )/ ١م( رقـم الكـریم الملكـي بالمرسـوم مـن نظـام المرافعـات الـشرعیة ، الـصادر) ٩٤( المادة )(١

 ه ـ  ٢٢/ ١ / ١٤٣٥  وتاریخ 

ــــرحیم عثمــــان، الناشــــرشــــرح قــــانون اإلجــــراءات الجنائیــــة ، : ر ینظــــ)(٢ الهیئــــة : آمــــال عبــــد ال

 .٢٧٨-٢٧٤، ص١٩٨٨المصریة العامة للكتاب، القاهرة،

ـــم القـــضاء فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، نبیـــل : ینظـــر  )(٣ أصـــول المرافعـــات الـــشرعیة وعل

 ٦١-٦١منشأة المعارف، اإلسكندریة، ص: إسماعیل عمر، الناشر



        
 

 

 
 
 
 

٨١٩

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  :يجوز رد القاضي ألحد األسباب االتية   - أ 

  .ی مماثلة للدعوى اليت ينظرهاإذا كان له أو لزوجته دعو  - 

إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد اخلصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى  - 

املنظورة أمام القاضي ، ما مل تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر 

 .الدعوى املنظورة أمامه

رجة الرابعة، إذا كان ملطلقته اليت له منها ولد، أو ألحد أقاربه أو أصهاره إىل الد - 

خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد اخلصوم يف الدعوى، أو مع زوجته، ما مل 

 .تكن هذه اخلصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده

 إذا كان أحد اخلصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد اخلصوم أو  - 

 .عدهمساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو ب

 إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته احلكم  - 

 .دون حتيز

وإذا  " : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه  -  ب

كان رد القاضي يعين منعه من نظر الدعوى إذا توافرت حالة من حاالت الرد 

  .)١(الواردة يف نظام املرافعات

  
  :لخامس حجية الحكم القضائي السلبي ونفاذهالمبحث ا

 تعين أنه مىت حقق مقصود القانون يف احلالة    احلجية كوصف للحكم القضائي

املعروضة فإنه حيوز االحرتام ، وذلك يف مواجهة احملكمة اليت أصدرته أو أمام احملاكم 

                                                           

انظر في هذا الشأن دراسـة تفـصیلیة بعنـوان رد القاضـي عـن نظـر الخـصومة فـي الـشریعة  )(١

اإلســالمیة وتطبیقاتهــا علــى قــانون المرافعــات الیمنــي، إبــراهیم محمــد حــسین الــشرفي، رســالة 

 . م١٩٩٠دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٠

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

م مبا األخرى، فال يقبل بعد ذلك رفع نفس الدعوى من أحد اخلصوم ووجب التسلي

 التعرف على حجية احلكم ، ومن مث كان لزاماً  )١(قضى به القضاء دون حبث جمددًا 

القضائي ونفاذه من خالل بيان معىن  باحلجية، مث املقصود حبجية احلكم القضائي 

  :السليب ، وشروط متتع احلكم القضائي السليب باحلجية ، وذلك على النحو التايل

  ماخوذة من اُحلجة بضم احلاء ،  : حجية في اللغةال: المقصود بالحجية: أوًال

أي غلبه ، )٢(»َفَحجَّ آَدُم ُموَسى َمرَّتـَْنيِ «: وهي الدليل والربهان، ومنه حديث 

أما  ، )٣(اُحلجة الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة: باحلجة ؛ وقال األزهري

عليها نذكر من فقد تعددت التعريفات الواردة :حجية الحكم القضائي اصطالحا

إمكانية حق أو :" ذلك  ففي تعريف معجم املصطلحات القانونية للحجية بأ�ا 

                                                           

، ١٩٧٧طبعـــة جامعـــة الكویـــت، م: قـــانون القـــضاء المـــدني الكـــویتي، فتحـــي والـــي، الناشـــر )(١

 .٢٦٧ص

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامـه  )(٢

  محمـــد زهیـــر بـــن ناصـــر الناصـــر،: تحقیـــق محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــداهللا ،،البخـــاري، 

 ، بــاب وفــاة كتــاب أحادیــث األنبیــاء، هـــ١٤٢٢ األولــى، : الطبعــة دار طــوق النجــاة،:الناشــر

 ).٣٤٠٩(رقم ) ١٥٨/ ٤(موسى وذكره بعد 

 الفارابي الجوهري حماد بن إسماعیل نصر العربیة،  أبو وصحاح اللغة تاج الصحاح: ینظر )(٣

 الشرح غریب في المنیر المصباح ،)٢٢٨/ ٢(، لسان العرب )٣٠٤/ ١() هـ٣٩٣: المتوفى(

) هـــ٧٧٠ نحــو: المتـوفى (العبــاس  أبـوالحمــوي، ثـم الفیــومي علــي بـن محمــد بـن الكبیـر،  أحمــد

 التنزیــل غرائــب فــي األنــوار بحــار مجمــع ، م) ١٢١/ ١(بیــروت،  – العلمیــة المكتبــة: الناشــر

 الكجراتـــي الَفتَِّنـــي الهنـــدي الــصدیقي علـــي بـــن طـــاهر الـــدین، محمــد األخبـــار، جمـــال ولطــائف

 ١٣٨٧الثالثـة، : الطبعةالعثمانیة،  المعارف دائرة مجلس مطبعة: ، الناشر)هـ٩٨٦: المتوفى(

 عبـــد بـــن محّمـــد بـــن القـــاموس، محّمـــد جـــواهر مـــن العـــروس تـــاج ،)٤٥١/ ١(م، ١٩٦٧ - هــــ

بیـــدي الفـــیض، الملّقـــب الحـــسیني، أبـــو الـــرّزاق : المحقـــق) هــــ١٢٠٥: المتـــوفى (بمرتـــضى، الزَّ

  ،)٤٦٤/ ٥(الهدایة،  دار: المحققین، الناشر من مجموعة



        
 

 

 
 
 
 

٨٢١

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

عمل أو وضع قانوين أو واقعي يف بيان مفاعيله القانونية جتاه أشخاص ثالثني 

بإجبارهم على االعرتاف بوجود وقائع وحقوق وأعمال حيتج �ا ، وعلى احرتامها  

ويف تعريف آخر يف الفقه ، )١("لى حتّمل نتائجهاكعناصر من النظام القانوين، وع

الدفع بعدم جواز مساع الدعوى وبعدم قبوهلا لسبق :" العريب عرفها البعض بأ�ا 

  .)٢("الفصل فيها

  إذا كان احلكم القضائي : المقصود بحجية الحكم القضائي السلبي : ثانيًا

كمة املختصة بالنظر يف السليب يتمثل فيما يصدر من قول أو فعل من اجلهة أو احمل

اخلصومة املعروضة أمامها، أو يف الدعوى املنظورة لديها، حبيث يكون هذا احلكم 

متصًفا بصفة اإللزام قاطًعا للخصومة وحامسًا للنزاع، ويقضي بإلزام املدعي باالمتناع  

عن شيء معني أو تركه، فإن حجية احلكم القضائي السليب تعين أن يتمتع احلكم 

بإلزام املدعي باالمتناع عن شيء معني أو تركه بنوٍع من احلرمة حبيث يعترب الصادر 

هذا احلكم مبوجبها متضمناً قرينة تشهد بأنه قد صدر صحيحاً من حيث إجراءاته 

فال يقبل إثبات عكس ذلك، فاحلكم يعرب عن احلق والصواب يف الدعوى من 

  .)٣(حيث املوضوع

  : الحكم القضائي السلبي مايلي   ويترتب على التعريف السابق لحجية -

                                                           

: انونیــة، جبــرار كورنــو، ترجمــة منــصور القاضــي، الناشــرمعجــم المــصطلحات الق: ینظــر  )(١

م، ١٩٩٨األولـــــــى، : المؤســـــــسات الجامعیـــــــة للنـــــــشر والتوزیـــــــع، بیـــــــروت، لبنـــــــان، الطبعـــــــة 

 .٦٦٨-٦٦٧ص

عــامر جــودت حــسن ، حجیــة األحكــام ، بحــث مقــدم إلــى المعهــد القــضائي، وزارة العــدل،  )(٢

 .٦م، ص١٩٩١

دار النهـضة : مرافعـات المدنیـة والتجاریـة، الناشـررمزي سـیف ، الوسـیط فـي شـرح قـانون ال )(٣

، التعلیــق علــى نــصوص قـــانون ٧٢٦-٧٢٥، ص١٩٦١العربیــة، القــاهرة، الطبعــة الثالثـــة، 

  ٢٣١، ص١٩٨٦منشأة المعارف باإلسكندریة، : اإلثبات، أحمد أبو الوفا، الناشر



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٢

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  أن احلكم القضائي السليب يكتسب حجية مبجرد صدوره، وتتمثل هذه

احلجية يف متتعه بنوٍع من احلرمة، سواء أكان احلكم القضائي حضوريًا أم 

غيابياً، ابتدائيًا أم �ائياً، فاحلكم الصحيح يعترب عنوانًا للحقيقة مبجرد 

  .)١(صدوره

 القضائي السليب تتناول أمرين مها حجية األمر املقضى به أن حجية احلكم 

ويعين ذلك أن احلكم مىت صدر فإنه يعترب حجة فيما قضى به، وذلك 

 .)٢(بالتسليم به وعدم املنازعة فيه

  السليب جتعل منه قرينة ال تقبل إثبات العكس، احلكم القضائي حجية  أن

ان حجة على ما قضى فمىت صدر صحيحًا من ناحية الشكل واملوضوع  ك

 .)٣(به

  أن حجية احلكم القضائي السليب ال متنع من التمسك بالطعن يف احلكم 

 .)٤(بأحد الطرق العادية أو االستثنائية

                                                           

الثقـــافي، عمـــان، دار : محمـــد ســـعید نمـــور ، أصـــول اإلجـــراءات الجزائیـــة، الناشـــر: ینظـــر  )(١

، حامد شـاكر محمـود الطـائي ، العـدول فـي االجتهـاد القـضائي ، دراسـة ٥٢٣م، ص٢٠٠٥

األولـــــى، : المركـــــز العربـــــي للنـــــشر والتوزیـــــع القـــــاهرة، الطبعـــــة : تحلیلیـــــة مقارنـــــة ، الناشـــــر

 .٨١م، ص٢٠١٨/ ه١٤٣٩

األنظمــــة علـــي شـــفیق الـــصالحى ومحمــــد بـــن عبـــد العزیـــز المعــــارك ، الـــدعاوى اإلداریـــة و ) (٢

مكتبــة القــانوص واالقتــصاد، الریــاض، : القــضائیة فــي المملكــة العربیــة الــسعودي، ، الناشــر

 . ١٩٨م،، ص٢٠١١ه،١٤٣٢

منــــشأة المعــــارف، االســــكنداریة، : أحمـــد أبــــو الوفــــا، المرافعـــات المدنیــــة والتجاریــــة، الناشـــر) (٣

 . ٧١٤، ص١٩٧٧الطبعة الثانیة، 

، صفة النهائیة في القرار اإلداري، دراسة مقارنـة ،  شمريرشا عبد الرازق جاسم ال: ینظر  )(٤

 .٨٥، ص٢٠١٦المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة األولى، : الناشر



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٣

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

  حجية احلكم القضائي السليب يقتصر أثرها على الواقعة اليت صدر فيها

ك احلكم، فال ميتد أثرها إىل غريها من الوقائع حىت لو كانت مماثلة لتل

 .)١(الواقعة

  حجية احلكم القضائي السليب حتول بني اخلصوم وبني جتديد النزاع بدليل

عكسي سواًء بطريقة مباشرة كما يف رفع دعوى مبتدأة باملسألة أو بطريقة غري 

 .)٢(مباشرة كما يف رفع دعوى ببطالن احلكم الذي قضي له باحلجية

 يف رفع دعوى أصلية أو حجية احلكم القضائي السليب  متنح حق التمسك �ا 

 .)٣(مستجدة يف نزاع جديد

  ًفهذه الشروط تنقسم :شروط تمتع الحكم القضائي السلبي بالحجية :   ثالثا 

اىل شروط متعلقة باحلكم ذاته، وأخرى تتعلق بالدفع حبجية األحكام وميكن بيا�ا 

  :فيما يلي 

 يحوز على يشترط في الحكم القضائي لكي :الشروط المتعلقة بالحكم ذاته

  :الحجية ما يلي

ويقصد بذلك أن يكون احلكم صادرا من جهة  :أن يكون حكما قضائياً  .١

فالواجب أن تكون احملكمة اليت أصدرت احلكم قد ، قضائية ذات إختصاص 

                                                           

الجنادریـــة للنـــشر : األحكـــام القـــضائیة وطـــرق الطعـــن فیهـــا ، الناشـــر  حـــسن محمـــد وهـــدان،)(١

 .٨٨صم، ٢٠١٢والتوزیع، عمان، األردن، 

المطبعــة العالمیــة، مــصر، : أصــول اإلثبــات فــي المــواد المدنیــة ، الناشــر ن مــرقس، ســلیما)(٢

، انقــــضاء الخــــصومة بالــــصلح  طلعــــت یوســــف خــــاطر، ٥٨، ص١٩٥٢الثانیــــة،: الطبعــــة 

: دار الفكــــر والقــــانون للنــــشر والتوزیــــع، المنــــصورة، مــــصر،  الطبعــــة : القــــضائي ، الناشــــر

 .١٩٧،  ص٢٠١٤األولى، 

دار النهــضة العربیــة ، : ، أصــول وقواعــد المرافعــات ، الناشــر ر زغلــولأحمــد مــاه: ینظــر )(٣

 .٩٤٨، ص٢٠٠١القاهرة، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٤

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

خصها املنظم بالفصل يف املنازعات القضائية مبوجب سلطا�ا القضائية ال 

 اليت تصدر عن اهليئات اإلدارية ، وميتد ليشمل القرارات)١(سلطا�ا الوالئية

فال يشرتط أن يصدر احلكم من جهة قضائية ذات االختصاص القضائي، 

أو   باملفهوم الضيق، بل ميتد ليشمل مجيع جهات القضاء العادي واإلداري،

  . )٢(اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي وغريها

كم القضائي أن يكون  وإمنا يشرتط يف احل :باتًا وقاطعاً  أن يكون الحكم  .٢

احلكم الذي ال رجوع فيه : حكمًا باتاً، واحلكم البات يتضمن معنيان أحدمها

ومن مث فإن اإلجراءات أو األحكام ،)٣(مبعىن أنه استنفذ طرق الطعن كافة

التحضريية أو التمهيدية املتعلقة بالدعوى كما يف تعيني خبري أو استدعاء أحد 

من قبل األحكام احلائزة للحجية، فهي ال الشهود لسماع شهادته  اليعد 

تؤدي مباشرة إىل احلكم وال تفصح عن اّجتاه احملكمة فيما خيص موضوع 

 .)٤(الدعوى

                                                           

محمـــد مـــاهر ابـــو العنـــین، الـــدفوع فـــى نطـــاق القـــانون العـــام الـــدفوع امـــام القاضـــى االدارى ) (١

دار النهـــضة العربیـــة للطبــــع : ، الناشـــروالتـــادیبى والدســـتورى وفقـــا الحكـــام محكمــــة الـــنقض

 .٨٢، ص٢٠٠٣زیع، والنشر والتو 

منــشأة المعــارف، اإلســكندریة، : عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة ، الــدفوع اإلداریــة، الناشــر )(٢

 .١٧٦، ص٢٠٠٧

 جــودة حــسین جهــاد، الــوجیز فــي شــرح قــانون اإلجــراءات الجزائیــة لدولــة اإلمــارات العربیــة )(٣

حمیــد الرواتبــي، عبــد ال،.١٦١_١٦٠، ص٢٠٠٦أكادیمیــة الــشرطة دبــي، : المتحــدة، الناشــر

: مفهــوم اتــصال القــضاء فــي فقــه القــضاء، خمــسون ســنة مــن فقــه القــضاء المــدني، الناشــر 

 .١٠٤٥، ص٢٠١٠مركز النشر الجامعي تونس، 

ـــ مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مــرتین عــن ذات الفعــل )(٤  ســمیر عالیــة ، قــوة القــضیة المقــضیة ـــ

مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیـع، ال:  أمام القضاء الجزائي دراسة مقارنة، الناشر

 .١٠٧ ، ص١٩٨٧بیروت، الطبعة الثانیة، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٥

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

 :أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم دون أسبابه  .٣

 إن حجية احلكم القضائي السليب ترتبط ارتباطا وثيقًا مبنطوق احلكم ووقائعه دون 

  .)١( كانت هذه األسباب مكملة للحكمأسبابه ، اإل إذا

  يقصد بالدفع حبجية احلكم :الشروط المتعلقة بالدفع بحجية األحكام: ثانيًا

القضائي الدفع الذي يتمسك فيه صاحبه بسبق صدور حكم يف الدعوى حىت 

وحىت حتوز األحكام احلجية البد من أن يتوفر ، )٢(متنع احملكمة من نظرها مستقبالً 

  :)٣(جية بعض الشروط وهذه الشروط هي كالتايل يف الدفع باحل

تعين أن الدعوى اليت يتمسك فيها حبجية احلكم السليب فيها :  وحدة الخصوم -١

قائمة بني خصوم الدعوى اليت صدر فيها ذلك احلكم، فال جيوز أن يتمسك �ا من 

لصادر ، فحجية احلكم السليب ا)٤(هو خارج على اخلصومة حبجة أن املصاحل متشا�ة

ال يلتزم �ا إال اخلصوم املمثلني فيها، ألن من الظلم أن تعطى لألحكام حجية على 

  . )٥(شخٍص مل ميكن طرفاً يف الدعوى ، ومل تتح له فرصة الدفاع عن حقوقه

                                                           

دار زهـــران للنـــشر :   أیمـــن محمـــد ممـــدوح الفـــاعوري، أســـباب انقـــضاء الخـــصومة، الناشـــر)(١

 .٢١٣صم، ٢٠١٢/ ه١٤٣٣: والتوزیع، عمان، الطبعة األولى

دار : فـــصل فیهـــا، الناشـــرعلـــي عـــوض حـــسن، الـــدفع بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوى لـــسبق ال )(٢

 .١٤، ص١٩٩٦المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 

دار الفكر العربي ، اإلسكندریة، :   إبراهیم أحمد سید، حجیة األحكام فقهًا وقضاءًا، الناشر)(٣

  . وما بعدها١٨ ، ص ٢٠٠١طبعة 

 الجدیـدة، دمـشق المطبعـة: عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائیـة، الناشـر: ینظر )(٤

 .١١٤٧، ص١٩٨٧، الطبعة الرابعة، 

جاســـم خـــریبط خلـــف، حجیـــة األحكـــام والقـــرارات الجزائیـــة، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة : ینظـــر )(٥

 .١٠٤م، ص١٩٩٩القانون، جامعة بغداد، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٦

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

وهي مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها حمكمة املوضوع ، : وحدة الموضوع -٢

خلصم أو املصلحة اليت يسعى إىل حتقيقها من واملوضوع هو احلق املطالب به من قبل ا

 ، والعربة يف احتاد املوضوع هي مبا يرد يف حكم احملكمة، واحتاد موضوع الدفع )١(رفعها

مع موضوع الدعوى يتطلب من احملكمة أن تتحقق من أن ما سيصدر منها يف الدعوى 

ختالف بني املوضوع  وذلك ألن األ،)٢(اجلديدة متوافق مع الدعوى السابقة أو تكرار له

  .)٣(يف كليهما يعين عدم وجود قوة للدعوى احملكوم فيها

، )٤(مل تتفق كلمة الفقه القانوين يف حتديد املقصود بسبب الدعوى:وحدة السبب  -٣

فقد ذهب البعض إىل أن املقصود بسبب الدعوى هو ما يتمسك به املدعي من 

 للحق أو الفائدة القانونية اليت واقعة قانونية أو مادية ، مبا ينشأ سندًا أو أساس

فيكون املقصود بوحدة السبب يف الدفع وفقاً هلذا االجتاه أن يكون ، )٥(يطالب �ا

                                                           

علــي عـــوض حـــسن، الــدفع بعـــدم جـــواز نظــر الـــدعوى لـــسبق الفــصل فیهـــا، مرجـــع ســـابق،  )(١

والفقــه،  القـضاء ضـوء فـي والجنائیـة المدنیــة األحكـام ي، حجیـة، عبـد الحمیـد الـشوارب١٢٩ص

 .١٧٥م، ص١٩٨٦باإلسكندریة، مصر،  المعارف منشأة: الناشر

ــــــات، ج)(٢ ــــــة اإلثب ــــــروت، : ، الناشــــــر٤  حــــــسین المــــــؤمن، نظری ، ١٩٧٧مطبعــــــة الفجــــــر، بی

 .٢٠٣ص

الرابطــة حــسن مــصطفى حــسین، الحكــم الجزائــي وأثــره فــي ســیر الــدعوى اإلداریــة و :  ینظــر)(٣

للنـشر والتوزیـع، القـاهرة، الطبعـة : المركـز العربـي : الوظیفیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الناشـر

 .١٤١صم، ٢٠١٨/ ه١٤٣٩األولى، : 

أحمـــد الـــسید الـــصاوي، الـــشروط الموضـــوعیة للـــدفع بحجیـــة الـــشيء المحكـــوم فیـــه، رســـالة  )(٤

 .١٠٣: ٧٩م، ص١٩٧١دكتوراة، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر، 

، منــشورات الحلبــي ٢عبــد الــرازق الــسنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد، ج) (٥

ــــذهبي، ٦٩٧م، ص١٩٩٨الثالثــــة، : الحقوقیــــة، بیــــروت، لبنــــان، الطبعــــة  ،  إدوار غــــالي ال

دار غریــب للطباعــة، القــاهرة، مــصر، : حجیــة الحكــم الجنــائي أمــام القــضاء المــدني، الناشــر

 .٧٠، ص١٩٨٠



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٧

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

األساس القانوين أو الواقعة القانونية اليت يستند عليه اخلصم واحداً يف كال احلالتني 

) ١(لقانونكالعقد أو العمل غري املشروع أو اإلثراء بال سبب أو ا) احلكم والدفع(

هو جمموع الوقائع اليت  : بينما اتجه البعض اآلخر إلى أن سبب الدعوى، 

يستند إليها املدعي يف طلباته دون اعتبار إىل تكييفه للوقائع أو استناده إىل نّص 

  .)٢(أو مبدأ قانوين معني

  
  المبحث السادس  تسبيب الحكم القضائي السلبي

فة أسبابه ، وتوفر شروطه ، واإلملام بأحوال   إن إصدار احلكم القضائي يستلزم معر 

الواقعة ومالبسا�ا اليت لظروفها أثرًا كبريًا يف تقدير صحة احلكم يف الدعوى املطلوب 

احلكم فيها ، وال يتأيت ذلك إال بنظر القاضي واجتهاده هذا من جهة ، ومن جهة 

ا صدر احلكم أخرى فإن من مرامي احلكم أن يكون موافقًا للحق واحلقيقة ، فإذ

ووفقًا للمدلول ، القضائي السليب وكان مقرونًا بأسبابه ، ومستوفيًا لشروطه كان حجة

اللغوي للتسبيب والذي هو ما يوصل إىل الشيء ، فإن أسباب احلكم يف القضاء 

والتسبيب ، )٣(تكمن فيما تسوقه احملكمة من أدلة واقعية وحجج قانونية لتربير حكمها

 الواقعية والقانونية اليت يستند إليها منطوق احلكم ، وذكر هو احلجج واألسباب

                                                           

: محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعـات فـي التـشریع المـصري، الناشـر )(١

 .٢٥٠، ص٢/، ج١٩٥٨المطبعة النموذجیة، القاهرة، 

بلحـاج العربـي، دعـوى المـسئولیة التقـصیریة فـي القـانون القـضائي الجزائـري، مقـال : ینظر  )(٢

ــــة واالقتــــ ــــوم القانونی ــــة الجزائریــــة للعل ــــشور بالمجل ــــر، العــــدد من ــــسیاسیة، الجزائ ، ٢صادیة وال

ــــة ٤٠٤_ ٤٠٣، ص١٩٩٤ ــــدعاوي المدنی ــــي ال ــــاخ، حجیــــة األحكــــام ف ، شــــریف أحمــــد الطب

 .٨٧، ص٢٠٠٧دار المصطفى لإلصدارات القانونیة، القاهرة، : والجنائیة، الناشر 

ى عبــدالقادر الــشیخلي ، الحكــم القــضائي مــن النظریــة إلــى التطبیــق ، الطبعــة األولــ:  ینظــر(٣)

 .٢٦٠م ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ص٢٠١٤هـ ـــــ ١٤٣٥



        
 

 

 
 
 
 

٨٢٨

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

ويف الفقه القانوين فإن فكرة التسبيب هي إحدى ،)١(األسباب شرط لصحة احلكم 

املقومات اليت يقوم عليها القانون اإلجرائي وتقوم على دعامتني أساسيتني ، أوهلا أن 

ء ألنه من خالله يعرض القاضي التسبيب إجراء والثانية أنه نتيجة ، فالتسبيب إجرا

جمموعة االعتبارات والدوافع القانونية والواقعية اليت قادته إىل النتيجة اليت خلص فيها 

يف قضائه ، ومن ناحية أخرى فإن التسبيب نتيجة ألنه خالصة الصراع الذهين الذي 

نيط به دار يف عقل القاضي ويقينه عندما كان يبحث عن احلكم املناسب للنزاع الذي أ

   )٢(الفصل فيه 

  تتعدد الفوائد العائدة من تسبيب احلكم :فوائد تسبيب الحكم القضائي السلبي

  :القضائي السليب ، ومن أهم فوائد تسبيب احلكم القضائي السليب ما يلي 

 ، وجعل أحكامهم حمل احرتام كال الطرفني ، ألنه يقدم عدم تحيز القضاة .١

، مما يؤدي �م إىل احرتامه عن اقتناع للخصوم برهانا على عدالة احلكم 

 ).٣(بعدالته

 إن الغرض األساس من وراء فرض تسبيب األحكام على : توفر حماية للقاضي .٢

اختالف أنواعها ودرجا�ا هو محاية القاضي نفسه مصدر احلكم، أو محاية الدائرة 

 أن إن كانت مجاعية فحىت يُقنع القاضي الغري باملنطوق الذي توصل إليه وجب

يسرد مجلة من األسباب وجمموعة علل وبراهني تؤكد صحة وعدالة وموضوعية ما 

 .وصل إليه

                                                           

ــــ ١٤٢٠مجمـــع اللغـــة العربیـــة ، معجـــم القـــانون ، :  ینظـــر(١) ــــ الهیئـــة ١٩٩٩هــــ ــــ م ، القـــاهرة ــ

 .٢٩٨العامة لشئون المطابع األمیریة ، ص 

 ســابق ، عبــدالقادر الــشیخلي ، الحكــم القــضائي مــن النظریــة إلــى التطبیــق ، مرجــع:  ینظــر(٢)

 .٢٦٤ص

 ، تــــسبیب األحكـــــام ٦٠٧/ ٤علــــي حیــــدر ،درر الحكــــام شـــــرح مجلــــة األحكــــام ، :  ینظــــر(٣)

 ١٠٤-٩٩: القضائیة في الشریعة اإلسالمیة ، عبد اهللا آل خنین 
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 ، وذلك بدراسة نقاط النزاع تمكين القضاة من التروي في الحكم قبل إصداره .٣

 .دراسة وافية ليستخرجوا منها احلجج اليت يرتبون عليها أحكامهم

ة التابعة للجهات القضائية من  والشئون الفنياألنظمة تمكين رجال الفقه وشراح .٤

 .)١(القيام ببحث علمي الجتاهات القضاء ، وإعداد البحوث ، ومراجعة األحكام

 الطعن فيه أمام احملكمة  عندتمكين الخصوم من دراسة أسباب الحكم .٥

 .املختصة

 مما ال شك فيه أن فرض التسبيب يف األحكام القضائية تعود :حماية المتقاضي .٦

 املتقاضي فيعرف أطراف النزاع وذوي املصلحة مجلة األسباب فائدته أيضا على

اليت دفعت القاضي للنطق باحلكم فإذا حكم القاضي حببس أو بتعويض للطرف 

املضرور كشف يف حكمه عن السبب الذي أدى به إىل إصدار هذا احلكم 

فاحلكم إذا كان يف منطوقه نتيجة أو احلل احلاسم يف النزاع املعروض على 

 .)٢(.يالقاض

 ، القضاء العليا من ممارسة حقها وفرض رقابتها على األحكام تمكين جهة  .٧

فإلزام القاضي بتسبيب حكمه ال شك عملية تسهل على اجلهة القضائية اليت 

تتوىل فحص احلكم أو القرار من تقرير مدى صحته وسالمته وقوته فبمجرد 

ار تتمكن جهة الرقابة من إطالعها على مجلة األسباب الواردة يف احلكم أو القر 

 فحصها وتقديرها

  
  

                                                           

 الـــصادر فـــي ٦٤/ مـــن نظـــام القـــضاء الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م٨٩المـــادة:  ینظـــر(١)

 .ه١٤/٧/١٣٩٥

ة مـــن الئحـــة تمییـــز األحكـــام الـــشرعیة الـــصادرة بموجـــب قـــرار مجلـــس المـــادة الثالثـــ:  ینظـــر(٢)

 .ه١/٤/١٤١٠في ٦٠الوزراء رقم 



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٠

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
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 المبحث السابع تفسير الحكم القضائي السلبي

ام الذي يشوب واملقصود بتفسري احلكم القضائي السليب هو إزالة الغموض أو اال�

منطوق احلكم الصادر يف الفصل يف النزاع املعروض أمام احملكمة، ووسيلة تفسري 

منطوق احلكم القضائي السليب يكون من خالل دعوى التفسري اليت ترفع أمام احملكمة 

  .اليت أصدرت احلكم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى القضائية

  

فعات الشرعية ولوائحه التنفيذية حمتوياً ألهم مسائل وقد جاء تفسري احلكم يف نظام املرا

تفسري احلكم القضائي ومنها احلكم القضائي السليب، إذ ُعنِوَن الفصل الثاين من النظام 

ونص يف املادَّة الثالِثة َوالسَّبـُْعني بـَْعَد املائِة منه على أنه ) تصحيح األحكام وتفسريها(بـــ

 أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من احملكمة اليت إذا وقع يف منطوق احلكم غموض( 

،  )١( )أصدرته تفسريه، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى

ُعْون بـَْعَد املائِة احلكم الصادر بالتفسري متمـمًا للـحكم  فيما عدَّت املادَّة الرابَِعة َوالسَّبـْ

يدون احلكم (م األصلية فنصت على أنه األصلي وأكدت لزوم تدوينه على نسخة احلك

) أو قضاة(الصادر بالتفسري على نسخة احلكم األصلية، ويوقعها وخيتمها قاضي 

احملكمة اليت أصــدرت احلكم، ويعـد التـفــسري متمـمًا للـحكم األصلي ويسري عليه ما 

  .)٢()يسري على هذا احلكم من القواعد اخلاصة بطرق االعرتاض

 هذه املادة أنه قد حيدث خطأ مادي يف منطوق احلكم الصادر من     ويتبني من

احملكمة أو بعض األخطاء الكتابية أو األخطاء احلسابية ففي هذه احلالة تتقدم احملكمة 

من نفسها بتصحيح هذا اخلطأ الواقع يف املنطوق الصادر للحكم من احملكمة أما إذا  

نطوق احلكم فيتقدم ذوي الشأن بدعوى كنا بصدد تفسري الغموض وإزالة اال�ام يف م

                                                           

 .المادَّة الثاِلثة َوالسَّْبُعون َبْعَد المائِة من نظام المرافعات الشرعیة :  ینظر(١)

 .المادَّة الراِبَعة َوالسَّْبُعون َبْعَد المائِة من نظام المرافعات الشرعیة :  ینظر(٢)



        
 

 

 
 
 
 

٨٣١

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

تفسري أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم لتفسريه وايضاح الغموض واال�ام الوارد يف 

  .منطوق احلكم

     وجاءت املادة احلادية والسبعني بعد املائة والئحتها التنفيذية مماثلة لنص املادة 

بقرار -تتوىل احملكمة "  أنه امللغاة سالفة الذكر بشأن تصحيح األحكام ، فنصت على

 تصحيح ما قد يقع يف - تصدره بناء على طلب أحد اخلصوم أو من تلقاء نفسها

صك احلكم من أخطاء مادية حبتة كتابية أو حسابية، وُجيرى هذا التصحيح على 

احملكمة اليت أصدرته بعد تدوين القرار ) أو قضاة(نسخة احلكم األصلية، ويوقعه قاضي 

   :فيما نصت الالئحة لهذه المادة على ما يلي، "ية يف ضبط القض

 تصحيح األخطاء املادية البحتة اليت تقع يف صك احلكم، كتابية أو - ١٧١/١

، ) ١(حسابية، يكون من الدائرة مصدرة احلكم يف ضبط القضية نفسها من غري مرافعة

 صاحلاً للتنفيذ ومن وأما الدائرة املختصة بالتفسري فهي الدائرة اليت أصدرت حكماً �ائياً 

مث ختتص دوائر التدقيق بتفسري األحكام املؤيدة منها وختتص الدوائر االدارية بتفسري 

، ) ٢(األحكام الصادرة منها وأصبحت �ائية بفوات مواعيد الطعن دون االعرتاض عليها

ومن حيث األصل فيجوز تفسري مجيع األحكام وال يقصر على نوع دون آخر ، فهو 

ألحكام ، وقد أشارت الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية السابق إىل أن جلميع ا

ومل يشر نظام ، )٣("تصحيح األحكام وتفسريها يشمل صكوك الدعاوى واإل�اءات" 

اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية إىل ما يتعلق بتفسري احلكم القضائي يف القضاء 

                                                           

والئحتهـــــا  مـــــن نظـــــام المرافعـــــات الـــــشرعیةالمـــــادة الحادیـــــة والـــــسبعین بعـــــد المائـــــة  :ینظـــــر) ١(

 ).١/ ١٧١(التنفیذیة

دراسة تطبیقیـة علـى صـیاغة األحكـام (علیوة فتح الباب، صیاغة األحكام القضائیة :  ینظر(٢)

 القـضاء م، دائـرة٢٠١٧، الطبعـة الثانیـة )القضائیة االداریـة فـي مـصر واالمـارات والـسعودیة

 .١٧٥ أبو ظبي ، ص –

  .)١٦٨/٤(الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة السابق المادة : ینظر )  ٣(



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٢
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 صور احلكم القضائي السلبي 

م الواردة يف نظام املرافعات الشرعية سالفة الذكر بنص اجلزائي ، فعليه فتطبق األحكا

" املادة الثامنة عشرة بعد املائتني من نظام اإلجراءات اجلزائية واليت نصت على أنه 

تطبق األحكام الواردة يف منظام املرافعات الشرعية فيما مل يرد فيه حكم يف هذا النظام 

  ).١ ("وفيما اليتعارض مع طبيعة القضايا اجلزائية 

  
  ضوابط الحكم القضائي السلبي: المبحث الثامن

أن الضوابط هلا معىن واسع وشامل لكل ما حيصر وحيبس ، سواء أكان بالقضية الكلية 

، ) ٢(، أم بالتعريف ، أم بذكر عالمة الشيء ، أم بالتقسيم ، أم بالشروط واألسباب 

عدد من حيث عائدية وتأسيسًا على ما تقدم فإن ضوابط احلكم القضائي السليب تت

الضابط ، فمنها ما يعود إىل لفظ احلكم القضائي السليب ، ومنها ما يعود إىل معناه ، 

  .وبيان ذلك كالتالي ومنها ما يعود إىل لغته ، ومنها ما يعود إىل شكله ، 

 فال يقبل أن تكون صيغة الحكم القضائي السلبي دالة على الجزم والتأكيد: أوالً 

ال اظن أن لك حقًا جتاه املدعى :  كما إذا كان نص حكم القاضي الرتدد والشك ،

عليه ، فهذا ال يعترب حكمًا ألن احلكم ال يتم بألفاظ الشك ، فال بد من اجلزم 

   ).٣(والتأكيد 

اختيار  أن تكون صيغة الحكم القضائي السلبي دالة على الحكم من حيث: ثانيًا 

 به واحملكوم عليه واحملكوم له ، فيتعني أن  على احملكوماأللفاظ ووضوحها وداللتها

تكون العبارة مفيدة للفصل يف الدعوى وطلبا�ا ، وأن تكون واضحة بعيدة عن 

                                                           

 .الثامنة عشرة بعد المائتین من نظام اإلجراءات الجزائیةالمادة  :ینظر) ١(

 ، دار محمد عثمان شبیر ، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة اإلسالمیة:  ینظر(٢)

  . ١٩م ، ص٢٠٠٦هـ ـــ ١٤٢٦النفائس للنشر والتوزیع ـــ األردن ، الطبعة األولى ، 

سمیح عواد الحسن ، نظریة الحكم القضائي في الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي :  ینظر(٣)

 . ٤٥٦م ، ص٢٠١٤هـ ـــ ١٤٣٥، دار النوادر اللبنانیة ، الطبعة األولى ، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٣

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
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اإلمجال واللبس واإليهام واإل�ام والغموض ، ومن اإليضاحات اليت تلحق احلكم 

صرف القضائي السليب بيان الدائرة أو القاضي حاكم القضية على تتوجه الدعوى حال 

  ).١(النظر عن دعوى املدعي كون العني ليست بيده 

أن تكون صيغة الحكم القضائي السلبي موجزة موافقة للدعوى أو الطلب : ثالثًا 

 أسباب احلكم وحجته ، فتحذف األلفاظ اليت ال يتعلق �ا معىن والوقائع متناسقة مع

 من األلفاظ ما جيعل ويكتفى مبا يدل على املراد من غري زيادة يف األلفاظ ، ويتخري

  عبارة احلكم جامعة مانعة 

غة العربية  اللبمفراداتاإللتزام في صيغة الحكم القضائي السلبي : رابعًا 

واملصطلحات الشرعية واألنظمة املرعية ، فاللغة اليت يلتزم القاضي بأن حيرر حكمه �ا 

  ).٢(هي اللغة العربية 

إذ أن النطق باحلكم  السلبي علنيًا ، أن يكون النطق بالحكم القضائي: خامسًا 

اشرتط له املنظم أن يكون يف جلسة علنية بتالوة منطوقة أو بتالوة منطوقه مع أسبابه ، 

وهذا بعد أن يدوَّن يف ضبط املرافعة مسبوقًا باألسباب اليت بين عليها احلكم مث يوقع 

باحلكم هو تالوة منطوق واملراد بالنطق ، عليه ناظر القضية سواء كان واحدًا أو أكثر 

قراءته بصوت عال يف اجللسة وال : احلكم ، أو تالوة منطوقه مع أسبابه ، ويقصد به 

وقد نص على ، )٣(يشرتط أن يقرأ بالكامل بل يكفي أن يقرأ منطوقه يف اجللسة العلنية 

                                                           

 شروطه وآدابه وآثاره ، دار -محمد بن سعد آل خنین ، الحكم القضائيعبداهللا بن : ینظر) (١

ـــ دار الحــضارة للنــشر والتوزیــع ، الطبعــة األولــى هـــ ، ص ١٤٤٠الــصمیعي للنــشر والتوزیــع ــ

١٣٩. 

 شــروطه وآدابــه وآثــاره ، -عبــداهللا بــن محمــد بــن ســعد آل خنــین ، الحكــم القــضائي: ینظــر) (٢

 .١٤٣مرجع سابق ، ص 

 سمیح عواد الحسن ، نظریة الحكم القضائي في الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي : ینظر(٣)

  .٤٩٤ ، مرجع سابق ، ص



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٤
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ينطق باحلكم يف جلسة علنية " ذلك كما يف نظام املرافعات الشرعية إذا نص على أنه 

تالوة منطوقه أو بتالوة منطوقه مع أسبابه، وجيب أن يكون القضاة الذين اشرتكوا يف ب

املداولة حاضرين تالوة احلكم، فإذا حصل ألحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع 

   .)١("على احلكم املدون يف الضبط

 ، ألن ويف مجيع األحوال جيب النطق باحلكم يف جلسة علنية ، وإال كان احلكم باطالً 

النطق باحلكم هو نتيجة اخلصومة فيجب أن يكون علنيًا ، وينطق به نطقًا ظاهرًا يف 

جلسة مفتوحة ويف مواجهة اخلصوم حىت ولو كانت جمريات اخلصومة متت يف جلسات 

   .)٢(سرية 

  

                                                           

 . المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعیة:ینظر)  ١(

 ،٢٠٠٨الشرعیة ،  المرافعات في اإلجرائیة القواعد  الدرعان العزیز عبد بن اهللا عبد: ینظر ) ٢(

 المرافعــات، مؤســسة  قــانون فــي األحكــام الوفــا، نظریــة ابــو ، احمــد ) ١٤٥ ( التوبــةص مكتبــة

 شـــرح فـــي الوســـیط القـــصاص محمـــد عیـــد ،  ) ٩٢ ( ص ١٩٧٧، والنـــشر للطباعـــة المعـــارف

. د،  ) ٥٤٣ ( ص٢٠١٠والتوزیــع  ،  والنــشر للطباعــة العربیــة النهــضة دار المرافعــات قــانون

 جامعــــة - الحقـــوق كلیــــة : والتجاریــــة ، الناشـــر المدنیـــة المرافعــــات  قـــانون االنـــصاري، كتــــاب

 ، دون٢٠٠٦لـــسنة  المدنیـــة المحاكمـــات ربیـــع ،  أصـــول حـــسن. د ،) ٤٨٣ (ص٢٠١٧بنهـــا

، عبــد الناصــر أبــو البــصل نظریــة الحكــم  القــضائي فــي الــشریعة  ) ٢/٧٥٠  ( نــشر مكــان

 ) . ٤٠٧(هـ ص ١٤٢٠ األردن ، الطبعة  األولى – دار النفائس ––والحكم 



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٥

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

 :   

  :توصلت البحث إلى صور الحكم القضائي السلبي ومنها ما يلى

 تقسيم األحكام إىل نوعني من حيث من صور احلكم القضائى السلىب - 

أحكام حضورية وهي اليت حيضر احملكوم عليه جلسات املرافعة، (املواجهة وهى

ويكفي ليكون احلكم حضوريًا أن ميكن احملكوم عليه من الدفاع عن نفسه 

حىت ولو مل حيضر كل اجللسات وإجراءا�ا، ويف كل األحوال جيب أن تكون 

ية حبضور أطراف الدعوى، وأحكام غيابية وهي تالوة احلكم يف جلسة علن

اليت إذا مل حيضر اخلصم املكلف باحلضور أو مل يرسل عنه وكيال حسب ما 

ميليه الشرع والنظام والقانون، ومع ذلك فإن النظام القضائي السعودي مل يتح 

ولكن أجاز النظام إصدار أحكام ، جماًال لألحكام الغيابية يف القضايا اجلزائية 

ابية يف غري القضايا اجلزائية كما نصت على ذلك عدة مواد من نظام غي

 )املرافعات الشرعية 

من حيث مدى قبوهلا للطعن فيها تقسم  من صور احلكم القضائى السلىب - 

أحكام ابتدائية، وهي اليت تصدرها حماكم الدرجة األوىل وجيوز (األحكام إىل 

 أو متييزها حبسب اللفظ الذي الطعن فيها أو االعرتاض عليها أو استئنافها

يستخدمه النظام ولذلك نص نظام املرافعات الشرعية على هذا النوع من 

األحكام، وأحكام �ائية وهي اليت ال جييز النظام االعرتاض عليها، سواء  

 ).كانت صادرة من حماكم أول درجة أو حماكم الدرجة الثانية

الصادر من القاضي كتابة ؛ يراد بصيغة احلكم القضائي السليب هو اللفظ  - 

ومل خيتلف الفقهاء يف املذاهب ، للفصل امللزم بني املتنازعني خلصومة بينهما 



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٦

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

األربعة قاطبة يف أنه ال يلزم ملا يعرف لديهم بقضاء الرتك أو عدم االستحقاق 

صيغة معينة جيب االلتزام �ا ، كما أن الفقهاء مل يشرتطوا صيغة معينة بل 

ستعمل فيما يقرره القاضي يف قضاء الرتك لعل من أمهها ذكروا عدة صيغ ت

إنك ممنوع من (، )أنت ممنوع من املنازعة مع املدعى عليه(، )ليس لك حق (

 ).معارضة املدعى عليه

احلكم القضائي السليب غري خمتزل يف صيغة معينة ، بل مىت ما جاء بصيغة  - 

�ا قطع اللدد ذات عبارة جازمة غري معلقة على ثبوت أمر آخر يتأتى 

واخلصومة وكانت العبارة مفيدة للفصل يف الدعوى وطلبا�ا واضحة الداللة 

 .مفهومة املعىن بعيدة عن اإلمجال واللبس واإليهام واإل�ام والغموض

لكي حيوز احلكم على احلجية يشرتط أن يكون صادرًا من جهة قضائية ،  - 

ية وغريها ، وأن يكون سواء أكانت حمكمة عامة أم احوال شخصية ، أم جزائ

احلكم صادرًا مبوجب سلطة احملكمة األصلية ال سلطتها الوالئية أو اإلداريـة، 

ويشرتط يف منطوق احلكم القضائي كذلك أن يكون صادرَا من حمكمة هلا 

 والية الفصل يف موضوع احلكم الذي أصدرته

ة القضائية أن منطوق احلكم هو الذي تثبت له احلجية، ألنه تتمثل فيه احلقيق - 

غري أنه يشرتط يف ثبوت حجية الشيء احملكوم فيه ملا يرد يف منطوق احلكم 

  .أن يكون قد ورد فيه بصيغة احلكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة

أن احلكم القضائي السليب جيد مصدره يف النظام السعودي وذلك من خالل  - 

وإذا كان احلكم معرفة املقياس الذي من خالله ميكن القول بسلبية احلكم ، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٧

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

القضائي السليب يتضّمن نفي شيء عن شيء، أو املنع من فعل شيء، أو 

  .تركه 

أن مصدر احلكم القضائي السليب قد يرجع إىل عدم صالحية القاضي لنظر  - 

الدعوى ىف حالة عدم االختصاص كمصدر للحكم القضائي السليب، وعدم 

 .صالحية القاضي كمصدر للحكم القضائي السليب

كم القضائي السليب يكتسب حجية مبجرد صدوره، وتتمثل هذه أن احل - 

احلجية يف متتعه بنوٍع من احلرمة، سواء أكان احلكم القضائي حضوريًا أم 

غيابياً، ابتدائيًا أم �ائياً، فاحلكم الصحيح يعترب عنوانًا للحقيقة مبجرد صدوره 

 . 
  

  

  

  

  



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٨

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

اا  
دار الفكر العريب ، :  قضاءاً، الناشرإبراهيم أمحد سيد، حجية األحكام فقهًا و  - 

   . ٢٠٠١اإلسكندرية، طبعة 

 إبراهيم املشهداين، املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز ، القسم التجاري ، - 

  .۱۹۹٤مطبعة اجلاحظ، بغداد ، العراق، 
، ۳إبراهيم املشهداين، املختار من قضاء حمكمة التمييز ، قـسم املرافعـات املدنيـة، ج - 

  .۱۹۹۹ الزمان ، بغداد ، العراق، مطبعة

،  ، شرح نظام املرافعات الشرعية وفق آخر التعديالتإبراهيم بن حسني املوجان - 
  .ه١٤٣٦مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

إبراهيم حممد حسني الشريف،القاضي عن نظر اخلصومة يف الشريعة اإلسالمية  - 

راة، كلية احلقوق، جامعة وتطبيقا�ا على قانون املرافعات اليمين، رسالة دكتو 
  . م١٩٩٠القاهرة، 

ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد،  بداية ا�تهد و�اية  - 

: بدون طبعة، تاريخ النشر:  القاهرة، الطبعة–دار احلديث : املقتصد، الناشر
  ٤ م، ج٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

 َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأِيبْ ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ، اْألَْشَباهُ  - 

َفَة النـُّْعَماِن، وضع حواشيه وخرج أحاديثه دار الكتب : زكريا عمريات، الناشر: َحِنيـْ
  . م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩األوىل، : لبنان، الطبعة –العلمية، بريوت 

ية، منشأة املعارف، االسكندار : أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، الناشر - 

  .١٩٧٧الطبعة الثانية، 
امحد ابو الوفا، نظرية األحكام يف قانون  املرافعات، مؤسسة املعارف للطباعة  - 

  ، ) ٩٢(  ص ١٩٧٧، والنشر

أمحد السيد الصاوي، الشروط املوضوعية للدفع حبجية الشيء احملكوم فيه، رسالة  - 
  .م١٩٧١دكتوراة، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة، مصر، 

دار النهضة العربية ، : زغلول ، أصول وقواعد املرافعات ، الناشرأمحد ماهر  - 

  .٢٠٠١القاهرة، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٣٩

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

أمحد هندي، أسباب احلكم املرتبطة باملنطوق، دراسة مقارنة بني القوانني املصرية  - 

  .۲۰۰۵والكويتية والفرنسية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
دار غريب : نائي أمام القضاء املدين، الناشرإدوار غايل الذهيب، حجية احلكم اجل - 

  .١٩٨٠للطباعة، القاهرة، مصر، 

اهليئة املصرية : ، الناشر ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية آمال عبد الرحيم عثمان - 
 ١٩٨٨العامة للكتاب، القاهرة،

 -كلية احلقوق : االنصاري، كتاب قانون  املرافعات املدنية والتجارية ، الناشر  - 

 ) ٤٨٣(ص ٢٠١٧ة بنهاجامع
ـــة، ج -  ـــة والتجاري ـــة، موســـوعة املرافعـــات املدني ـــة، ۳أنـــور طلب ، دار املطبوعـــات اجلامعي

  .۱۹۹۳اإلسكندرية، مصر ،

دار زهران للنشر : أمين حممد ممدوح الفاعوري، أسباب انقضاء اخلصومة، الناشر - 
  .م٢٠١٢/ ه١٤٣٣: والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد، املبدع يف شرح برهان الدين ابن مفلح،  - 

 -  هـ ١٤١٨األوىل، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بريوت : املقنع، الناشر
  .٨ م، ج١٩٩٧

بلحاج العريب، دعوى املسئولية التقصريية يف القانون القضائي اجلزائري، مقال  - 

، ٢قتصادية والسياسية، اجلزائر، العدد منشور با�لة اجلزائرية للعلوم القانونية واال
١٩٩٤.  

تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو  - 

جمموعة من احملققني، : احملقق) هـ١٢٠٥: املتوىف(الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي 
 ،)٤٦٤/ ٥(دار اهلداية، : الناشر

لكة العربية السعودية، دراسة مقارنة بالفقه التنظيم القضائي اجلديد يف املم - 

مكتبة القانون : اإلسالمي، حممد بن براك بن عبد احملسن الفوزان، الناشر
  ه١٤٣٠واالقتصاد، الرياض، 

جاسم خريبط خلف، حجية األحكام والقرارات اجلزائية، رسالة ماجستري، كلية  - 

  .م١٩٩٩القانون، جامعة بغداد، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٤٠

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

ختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه اجلامع املسند الصحيح امل - 

حممد زهري بن ناصر : وأيامه ، البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا ، حتقيق
  هـ١٤٢٢األوىل، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناصر، الناشر

: جربار كورنو، معجم املصطلحات القانونية، ، ترمجة منصور القاضي، الناشر - 

  .م١٩٩٨األوىل، : جلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة املؤسسات ا
جودة حسني جهاد، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات  - 

عبد ،.١٦١_١٦٠، ص٢٠٠٦أكادميية الشرطة ديب، : العربية املتحدة، الناشر

نة من فقه احلميد الرواتيب، مفهوم اتصال القضاء يف فقه القضاء، مخسون س
  .م٢٠١٠مركز النشر اجلامعي تونس، : القضاء املدين، الناشر 

( ، دون مكان نشر  ٢٠٠٦حسن ربيع ،  أصول احملاكمات املدنية لسنة  - 

٢/٧٥٠ ( ، 
اجلنادرية : حسن حممد وهدان، األحكام القضائية وطرق الطعن فيها ، الناشر - 

  .م٢٠١٢للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

ني، احلكم اجلزائي وأثره يف سري الدعوى اإلدارية والرابطة حسن مصطفى حس - 
للنشر والتوزيع، القاهرة، : املركز العريب : الوظيفية، دراسة حتليلية مقارنة، الناشر

  .م٢٠١٨/ ه١٤٣٩األوىل، : الطبعة 

  .١٩٧٧مطبعة الفجر، بريوت، : ، الناشر٤حسني املؤمن، نظرية اإلثبات، ج - 
شمري ، صفة النهائية يف القرار اإلداري، دراسة مقارنة ، رشا عبد الرازق جاسم ال - 

  .٢٠١٦املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل، : الناشر

دار : رمزي سيف ، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، الناشر - 
التعليق على ، ٧٢٦- ٧٢٥، ص١٩٦١النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

منشأة املعارف باإلسكندرية، : نصوص قانون اإلثبات، أمحد أبو الوفا، الناشر

١٩٨٦.   
: قضاء اإللغاء، الناشر: سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، القسم األول - 

  م١٩٧٦دار الفكر العريب، مصر، 

املية، مصر، املطبعة الع: سليمان مرقس، أصول اإلثبات يف املواد املدنية ، الناشر - 
  .١٩٥٢الثانية،: الطبعة 



        
 

 

 
 
 
 

٨٤١

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

مسيح عواد احلسن ، نظرية احلكم القضائي يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،  - 

  .م ٢٠١٤هـ ـــ ١٤٣٥دار النوادر اللبنانية ، الطبعة األوىل ، 
مسري عالية ، قوة القضية املقضية ــــ مبدأ عدم جواز احملاكمة مرتني عن ذات الفعل  - 

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر :  اء اجلزائي دراسة مقارنة، الناشرأمام القض

   .١٩٨٧والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، 
دار : شريف أمحد الطباخ، حجية األحكام يف الدعاوي املدنية واجلنائية، الناشر  - 

  .٢٠٠٧املصطفى لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

دار العدالة للنشر :  الدفوع املدنية، الناشرشريف الطباخ، املوسوعة الشاملة يف - 
  .م٢٠١٥والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل،

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  - 

  )هـ٣٩٣: املتوىف(
دار الفكر : طلعت يوسف خاطر ، انقضاء اخلصومة بالصلح القضائي ، الناشر - 

  .٢٠١٤األوىل، :  والتوزيع، املنصورة، مصر،  الطبعة والقانون للنشر

 ، دار ١عابد فايد عبد الفتاح ، نظام االثبات يف املواد املدنية والتجارية ، ط  - 
   .٢٠٠٦النهضة العربية ، القاهرة ، 

عامر جودت حسن ، حجية األحكام ، حبث مقدم إىل املعهد القضائي، وزارة  - 

  .م١٩٩١العدل، 
، منشورات ٢وري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، جعبد الرازق السنه - 

  .م١٩٩٨الثالثة، : احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة 

عبد الرمحن بن عبد العزيز القاسم، النظام القضائي اإلسالمي مقارنًا بالنظم  - 
خالد الوضعية وتطبيقه يف اململكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة، الناشر، مطابع 

  .م١٩٧٣ه، ١٣٩٣األوىل، : لألوفست، الرياض، الطبعة 

معهد اإلدارة العامة، الرياض، : عبد الرمحن عياد، أصول علم القضاء، الناشر - 
  .ه١٤٠٣

منشأة املعارف، : عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، الدفوع اإلدارية، الناشر - 

  .٢٠٠٧اإلسكندرية، 



        
 

 

 
 
 
 

٨٤٢

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

، ٢٠٠٨عد اإلجرائية يف املرافعات الشرعية ، عبد اهللا بن عبد العزيز الدرعان  القوا - 

  ، ) ١٤٥( مكتبة التوبةص 
عبد املنعم عبد العظيم جريه، الناشر مطابع معهد اإلدارة العامة، الرياض،  - 

  .ه١٤٠٩

 دار ––عبـــــد الناصـــــر أبـــــو البـــــصل نظريـــــة احلكـــــم  القـــــضائي يف الـــــشريعة واحلكـــــم  - 
  .. هـ ١٤٢٠ األردن ، الطبعة  األوىل –النفائس 

بد الناصر موسى أبو البصل ، نظرية احلكم القضائي يف الشريعة والقانون، دار ع - 

  . م١٩٩١ هـ، ١٤١٢النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 
املطبعة اجلديدة، دمشق ، : عبد الوهاب حومد، أصول احملاكمات اجلزائية، الناشر - 

  .١٩٨٧الطبعة الرابعة، 

 االختصاص القضائي دراسة مقارنة بني عبدالرمحن بن حممد العنقري، تنازع وتدافع - 
الشريعة والقانون ، حبث تكميلي للحصول على درجة املاجستري، جامعة نايف 

  ه١٤٢٥العربية للعلوم األمنية، 

عبدالقادر الشيخلي ، احلكم القضائي من النظرية إىل التطبيق ، الطبعة األوىل  - 
  .م ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ٢٠١٤هـ ١٤٣٥

:  بن عبد العزيز الدرعان، القواعد اإلجرائية يف املرافعات الشرعية، ، الناشرعبداهللا - 

  .ه١٤١٣األوىل،: مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة
 شروطه وآدابه وآثاره ، دار - عبداهللا بن حممد بن سعد آل خنني ، احلكم القضائي - 

  .هـ١٤٤٠ىلالصميعي للنشر والتوزيع دار احلضارة للنشر والتوزيع ، الطبعة األو 

 شروطه وآدابه وآثاره ، دار - عبداهللا بن حممد بن سعد آل خنني ، احلكم القضائي - 
  .هـ١٤٤٠الصميعي للنشر والتوزيع ،دار احلضارة للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل

عبدا�يــد ســليمان، تأديــب املوظــف واحكــام احملــاكم االداريــة، دار النهــضة العربيــة،  - 

  ٢٠٠٠القاهرة، 
، ٢الديناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون املرافعات، ، اجلزءعزالدين  - 

  ٢٠٠٧الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : ، الناشر ١٣ط

علي حيدر ، درر احلكام شرح جملة األحكام ، دار عامل الكتب للطباعة والنشر  - 
  .  ٤م ، م٢٠٠٣ - ه ١٤٢٣والتوزيع ، طبعة خاصة 



        
 

 

 
 
 
 

٨٤٣

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

زيز املعارك ، الدعاوى اإلدارية واألنظمة علي شفيق الصاحلى وحممد بن عبد الع - 

مكتبة القانوص واالقتصاد، : القضائية يف اململكة العربية السعودي، ، الناشر
  .م٢٠١١ه،١٤٣٢الرياض، 

: علي عوض حسن، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، الناشر - 

  .١٩٩٦دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، مرجع علي عوض حسن - 

، عبد احلميد الشواريب، حجية األحكام املدنية واجلنائية يف ضوء ١٢٩سابق، ص

  .منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر: القضاء والفقه، الناشر
دراسة تطبيقية على صياغة األحكام (عليوة فتح الباب، صياغة األحكام القضائية  - 

م، دائرة ٢٠١٧، الطبعة الثانية )ية االدارية يف مصر واالمارات والسعوديةالقضائ

   أبو ظيب –القضاء 
عيد حممد القصاص الوسيط يف شرح قانون املرافعات دار النهضة العربية للطباعة  - 

   ) ٥٤٣( ص ٢٠١٠والنشر والتوزيع  ، 

كويت، مطبعة جامعة ال: قانون القضاء املدين الكوييت، فتحي وايل، الناشر - 
١٩٧٧.  

كمال عبد الواحد اجلوهري، موسوعة مقومات التميز والكفاءة يف أداء اعمال  - 

  .م٢٠١٥املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة،: احملاماة، الناشر
اهليئة العامة : م ، القاهرة ١٩٩٩هـ ١٤٢٠جممع اللغة العربية ، معجم القانون ،  - 

  .لشئون املطابع األمريية 

ار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، مجال الدين، حممد طاهر بن جممع حب - 
مطبعة جملس : ، الناشر)هـ٩٨٦: املتوىف(علي الصديقي اهلندي الَفتَِّين الكجرايت 

  ،)٤٥١/ ١(م، ١٩٦٧ -  هـ ١٣٨٧الثالثة، : دائرة املعارف العثمانية، الطبعة

املرافعات يف التشريع املصري، حممد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي، قواعد  - 
  .٢/، ج١٩٥٨املطبعة النموذجية، القاهرة، : الناشر

دار الثقايف، عمان، : حممد سعيد منور ، أصول اإلجراءات اجلزائية، الناشر - 

، حامد شاكر حممود الطائي ، العدول يف االجتهاد القضائي ، ٥٢٣م، ص٢٠٠٥



        
 

 

 
 
 
 

٨٤٤

 ة للبنات باإلسكندرية ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
 صور احلكم القضائي السلبي 

:  للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة املركز العريب: دراسة حتليلية مقارنة ، الناشر

  .م٢٠١٨/ ه١٤٣٩األوىل، 
حممد عبد الرمحن البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي،  - 

  ه١٤٠٨األوىل، : الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، الطبعة : الناشر

سالمية ، دار حممد عثمان شبري ، القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإل - 
  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦ األردن ، الطبعة األوىل ، - النفائس للنشر والتوزيع 

حممد ماهر ابو العنني، الدفوع ىف نطاق القانون العام الدفوع امام القاضى االدارى  - 

دار النهضة العربية : ، الناشروالتاديىب والدستورى وفقا الحكام حمكمة النقض
  .م٢٠٠٣للطبع والنشر والتوزيع، 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،  أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث  - 

/ ١( بريوت، –املكتبة العلمية : الناشر) هـ٧٧٠حنو : املتوىف(احلموي، أبو العباس 
١٢١(،  

منتصر علوان كرمي ، منطوق احلكم القضائي يف القانون األردين، دراسة مقارنة  - 

  .، جامعة دياىل ٢٠١٥جملة دياىل بالقانون العراقي واملصري، 
ناصر بن حممد بن مشري الغامدي، االختصاص القضائي يف الفقه اإلسالمي مع  - 

مكتبة الرشد، الرياض، : بيان التطبيق اجلاري يف اململكة العربية السعودية، ، الناشر

  .م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠األوىل،: الطبعة 
لقضاء يف اململكة العربية نبيل إمساعيل عمر، أصول املرافعات الشرعية وعلم ا - 

 .منشأة املعارف، اإلسكندرية: السعودية ، الناشر
  

  
  


