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  ) ٢٦( قسم العدالة الجنائية                                  نموذج رقم 

 اإلسالميالتشريع الجنائي : تخصص 

 

  دكتوراه          ماجستير        ملخص رسالة

  النظر في نظام المرافعات الشرعية السعودي إعادةالتماس : عنوان الرسالة 

  )دراسة مقارنة( 

 .ناصر بن عبدالعزيز الماضي :  الطالب إعداد

 .محمد السيد عرفة / د  : إشراف

   : 
 .مشرفاً ومقرراً                         محمد السيد عرفة /  د  .١

 .عضواً              خالد بن عبداهللا اللحيدان            /  د  .٢

 .عضواً            فهد بن حمود العنزي                 /  د  .٣

 .م ٨/٦/٢٠٠٥هـ الموافق ١/٥/١٤٢٦: تاريخ المناقشة 

  : 
األصل هو أن تقف املنازعات عند حد تغليباً، الستقرار املراكز النظامية أو الشرعية على دواعي العدالـة، فمـا دامـت                      

بالتمييز أو كانـت مواعيـد   الدعوى قد نظرت أمام حمكمة أول درجة و صدر حكم يف موضوعها مث طعن يف ذلك احلكم             
الطعن دون طعن وأصبح احلكم ائياً واكتسب بذلك صفة القطعية بأن ال جتوز العودة إىل الدعوى ثانية، إال إذا صـرخت                     

  . و ذلك يف حالة التماس إعادة النظرالعدالة صراخاً شديداً

   : 
يفرض ضرورة  للناس، ومن مث فظهور حاالت تتناقض مع العدل         إن غاية القضاء هي حتقيق العدل، و األمن واالطمئنان           .١

 . باب االعتراض عليها، وهذا ما يتم من خالل التماس إعادة النظرفتح
 خطأ موضوعي بأن خيطئ يف تقدير الوقائع، ويكون هذا اخلطأ قـد             هإن القاضي بشر، وقد يشوب احلكم الذي أصدر        .٢

م يصدر على النحو الذي صدر به لو مل يقع القاضي يف هذا اخلطأ، لذا فإنه                أدى إىل التأثري يف قراره حبيث ما كان احلك        
 .ميكن الطعن يف احلكم بطريق التماس إعادة النظر بغية إصالح هذا اخلطأ، ورفعه عن املتضرر

 .إن التماس إعادة النظر يف األحكام القضائية النهائية هو طريق طعن غري عادى يهدف إىل حمو احلكم السابق  .٣
عسون عن طلبه،   ا فال يتق  إتباعهالطريق، و طرق    ه  ا تظهر يف إبراز هذا احلكم يف النظام اجلديد حىت يعلم الناس هذ            كم .٤

 .وإبراز للقضاة، و رجال العدالة، وذلك حتقيقاً ملصاحلهم

  : 
 .بيان املقصود بالتماس إعادة النظر، وحتديد طبيعته .١
قانون املرافعات  يف همقارنة أحكام التماس إعادة النظر يف اململكة العربية السعودية مبثيل حاالت التماس إعادة النظر، و شرح .٢

 . اتي، للخروج بنتائج  وتوصاملدنية والتجارية املصري



 ).املواعيد، واحملكمة املختصة به(إجراءات التماس إعادة النظر من حيث توضيح  .٣
 .إعادة النظربيان اآلثار املترتبة على قبول أو ورفض التماس  .٤
 . يف احملاكم السعودية اللتماس إعادة النظريبيان التطبيق القضائ .٥

  : 
 ما املقصود بالتماس إعادة النظر؟  وما هي طبيعته ؟ .١
بقانون املرافعات املدنيـة والتجاريـة      ما حاالت التماس إعادة النظر يف نظام املرافعات الشرعية السعودى مقارنة             .٢

 ؟املصري
  .بقانون املرافعات املدنية والتجارية املصريما إجراءات التماس إعادة النظر يف نظام املرافعات الشرعية السعودى  .٣
قـانون املرافعـات املدنيـة      ما اآلثار املترتبة على قبول أو رفض االلتماس يف إعادة النظر يف النظام السعودى و               .٤

 ؟والتجارية املصري
 .اس إعادة النظر يف اململكة العربية السعودية؟ما مدى التطبيق القضائي اللتم .٥

  : 
 : مقارناستقرائي تحليلي: األول

 وكذلك قوانني   ,حيث يعتمد الباحث هذا املنهج بالرجوع إىل نصوص نظام املرافعات الشرعية السعودي ولوائحه التنفيذية             
 جيـوز فيهـا، ومـدة       مس إعادة النظر فيها، واألحوال اليت      يلت  لبيان األحكام النهائية اليت    ؛بعض الدول العربية مثل مصر    

 يصـدر يف    ي تتبع فيه، وبيان األثر باملترتب على رفض االلتماس، واحلكم الـذ           االلتماس بإعادة النظر، واإلجراءات اليت    
 .موضوع الدعوى بعد قبوله

 :منهج تحليل المضمون: والثاني
بيان بعض احلاالت التطبيقية اليت عرضت علـى        ب وذلك   ,ليل املضمون  منهج حت  الدراسة التطبيقية حيث سيتبع الباحث يف     

 .القضاء 

  : 
إن كالً من نظام املرافعات الشرعية السعودي وقانون املرافعات املدنية والتجارية املصري، نظما االلتماس كطريق                .١

ظام السعودي، واليت ال جيوز الطعـن عليهـا     ا بالتمييز يف الن   نتهائية واليت ال جيوز الطعن عليه     طعن يف األحكام اال   
 .باالستئناف يف القانون املصري، حيث أن النظام السعودي ال يأخذ باالستئناف كطريق من طرق الطعن

أن كالً من نظام املرافعات الشرعية السعودي وقانون املرافعات املدنية والتجارية املصري قد أخـذا بااللتمـاس                  .٢
 توافر سبب من أسباب االلتماس وفقاً للحاالت اليت حددها كالً من نظام املرافعات              كطريق يتوقف استعماله على   

 .الشرعية يف اململكة العربية السعودية، وقانون املرافعات املدنية والتجارية املصري
مي، أن التماس إعادة النظر له أساسه يف القرآن الكرمي ويف سنة الرسول عليه الصالة والسالم، ويف الفقه اإلسال                  .٣

 .مما يؤكد سبق أحكام الشريعة اإلسالمية وتفوقها على أحكام األنظمة والقوانني الوضعية
أن التماس إعادة النظر طريق اعتراض غري عادي على األحكام، يتأسس على احتمال خطأ القاضـي يف تقـدير                    .٤

 .وقائع الدعوى، وهو يقدم إىل نفس احملكمة اليت أصدرت احلكم امللتمس فيه
هم ما مييز التماس إعادة النظر أنه ليس عدوالً من القاضي عن رأيه واجتهاده، بل هو وسيلة ـدف إىل                    أن من أ   .٥

 .تصحيح ما شاب حكم القاضي من خطأ يف الواقع
السعودي،  األحكام اليت تقبل الطعن عليها بااللتماس هي األحكام النهائية حسبما حدده نظام املرافعات الشرعية              .٦

 .املدنية والتجارية املصريوقانون املرافعات 

 



  ل التمهيديالفص

 

١

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 المقدمة
 

لين،      رف المرس ى أش الم عل الة والس المين، والص د هللا رب الع الحم
ة اهللا ين، ورحم اتم النبي داةوخ ه   المه ى آل د، وعل يدنا محم المين س  للع

 :وصحبه أجمعين، أما بعد
دماء، وتُ    ففي القضاء الشرعي تُ      ه األعراض، وتُ     عصم ال حفظ  صان ب

ه،                الحقوق، وينقطع  طمع    ى حق أمن الضعيف عل ره، وي  القوى في حق غي
 .ويتحقق  العدل، ويسود األمن

ووسيلته قواعد منضبطة موحدة تحدد لجميع األشخاص طريقًا واحدًا         
دعوى،    ي ال ات، والفصل ف دة لإلثب راءات موح اء، وإج ى القض اء إل لاللتج

ه   بما يحفظ للقضاء م     )جبرًا(وإصدار األحكام، والتشكى منها، وتنفيذها       كانت
 .وللخصوم حقوقهم

م            وقد   صدر نظام المرافعات الشرعية السعودى بالمرسوم الملكى رق
اريخ ٢١/م ـ، ٢٠/٥/١٤٢١ وت ث ه ه حي ى من ادة األول ى أننصت الم  : عل
ام الشريعة اإلسالمية                " ا أحك تطبق المحاآم على القضايا المعروضة أمامه

ى األ      دره ول ا يص نة وم اب والس ه الكت ا دل علي ًا لم ة ال   وفق ن أنظم ر م م
ذا                     ا ورد في ه ا بم د في إجراءات نظره تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقي

 .)١("النظام 
ت ا آان اب    ولم ي الكت ا نصوص ف ي وردت به ة الت د اإلجرائي القواع

نة قليل  ات  ةوالس ق باإلثب ا يتعل دًا، وأغلبه ا  ج ة ، أم ائل اإلجرائي د المس  فق
 .لقضائية في الواليات العامة ومنها السلطة اوردت

ات وخصوصها     : " رحمة اهللا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     عموم الوالي
يس            ُي وما يستفيده المتولى بالوالية    اظ واألحوال والعرف، ول تلقى من األلف

 .)٢("لذلك حد في الشرع
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  ل التمهيديالفص

 

٢

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

ك ى ذل ور ,وعل داد األم ي ع دخل ف ات أو اإلجراءات ت  فالمرافع
ا     االجتهادية التي يجوز في شأنها أن تصدر السل    ة م طة المختصة في الدول

تراه مالئمًا من أحكام تنظمها أو قواعد تحدد آيفية مباشرة الدعوى واآلثار            
وق  ة القضائية للحق ن الحماي ا م ب عليه ي تترت ي  الت ة ف ز النظامي والمراآ

 .المجتمع حقق العدل واألمن فييالمعامالت خاصة مما 
د أحس  ذا فق عودي نله نظم الس ام المر  الم در نظ ث أص ات حي افع

عودي  رعية الس منًا  الش ام متض ع   األحك تالءم م ي ت ة الت وراإلجرائي   التط
ذي  الملحوظ ة      ال ه المملك ة السعودية     وصلت إلي ا يحفظ   ،   العربي  للقضاء   مم
ه وقهم ,مكانت وم حق ق     ,  وللخص ي تتعل ك الت ام تل ذه األحك م ه ن أه وم

 .سةهذه الدراوهو موضوع ,  على األحكام بالتماس إعادة النظرباالعتراض
 

 الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اإلطار المنهجي للدراسة: الفصل التمهيدي
 

 .مشكلة الدراسة: أوًال
 .أهمية الدراسة: ثانيًا
 أهداف الدراسة: ثالثًا
 . الدراسةأسئلة: رابعًا



  ل التمهيديالفص

 

٣

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 .حدود الدراسة: خامسًا
 .منهج الدراسة: سادسًا
 .الدراسات السابقة: سابعًا
 .سةمفاهيم أهم مصطلحات الدرا: نًاثام

  . الدراسةخطة: تاسعًا



  ل التمهيديالفص

 

٤

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 الفصل التمهيدي
 اإلطار المنهجي للدراسة

 
من تي ل، ض ذا الفص اه ة، وأهميته كلة الدراس ا ,مش دافها، آم  وأه

ا   الدراسة،   أسئلة   يتضمن العديد من     اهيم     ومنهجه  والدراسات السابقة ومف
ة،  طلحات الدراس رح  مص ور المقت ول ال  والتص ا   لفص و م ة، وه دراس

 -: على النحو اآلتي تباعًايوضحه الباحثس
 

 -:مشكلة الدراسة: أوًال
و   ل ه اً    األص د تغليب د ح ات عن ف المنازع ز  أن تق تقرار المراآ  الس

النظامية أو الشرعية على دواعي العدالة، فما دامت الدعوى قد نظرت أمام            
م        ك الحك ي ذل ن ف م طع وعها ث ي موض م ف در حك ة و ص ة أول درج محكم

د   التمييز أو آانت مواعي ًا واآتسب ب م نهائي الطعن دون طعن وأصبح الحك
ة، إال إذا صرخت                    دعوى ثاني ى ال ودة إل بذلك صفة القطعية بأن ال تجوز الع

ديداً   راخًا ش ة ص ر    العدال ادة النظ اس إع ة التم ي حال ك ف إن   و ذل ذا ف ، له
و ذي يطرح ه رئيس ال د : السؤال ال ام بع ي األحك ادة النظر ف هل تجوز إع

ن  تنفادها طرق الطع ذه  اس ه ه ا ستجيب علي ذا م ا؟ ه د تمييزه ة وبع العادي
ًا        عودي مقارن رعية الس ات الش ام المرافع الل نصوص نظ ن خ ة م الدراس

 .بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
 

  -:أهمية الدراسة: ثانيًا
 -:تتمثل في األمور اآلتية

ا               - ١ ان للن دل، و األمن واالطمئن س، ومن    إن غاية القضاء هي تحقيق الع
دل     ع الع اقض م االت تتن ور ح م فظه تح ث رورة ف رض ض اب يف  ب

 .االعتراض عليها، وهذا ما يتم من خالل التماس إعادة النظر
أن                  - ٢ أ موضوعي ب ذي أصدر خط م ال د يشوب الحك  إن القاضي بشر، وق

ي   أثير ف ى الت د أدى إل أ ق ذا الخط ون ه ائع، ويك دير الوق ي تق يخطئ ف
ع               قراره بحيث ما آان الحكم     م يق و ل ه ل  يصدر على النحو الذي صدر ب

القاضي في هذا الخطأ، لذا فإنه يمكن الطعن في الحكم بطريق التماس      
 .)١(إعادة النظر بغية إصالح هذا الخطأ، ورفعه عن المتضرر
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אאא،١،١٩٩٥،٤٢١K



  ل التمهيديالفص

 

٥

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

  إن التماس إعادة النظر في األحكام القضائية النهائية هو طريق            - ٣
م السا           تمس     طعن غير عادى يهدف إلى محو الحك ز المل ود مرآ بق ليع

ـزاع                    م، ومواجهة الن ل صدور الحك ه قب ان علي ا آ في الخصومة إلى م
د  ن جدي رعية       )١(م ات الش ام المرافع ه نظ ص علي ق ن ه طري ا أن ، آم

 .ةالسعودي ألول مر
ذا          - ٤ م الناس ه ى يعل د حت ام الجدي  آما تظهر في إبراز هذا الحكم في النظ

راز للقضاة، و          عسون ا فال يتق   اتباعهالطريق، و طرق     ه، وإب  عن طلب
 .رجال العدالة، وذلك تحقيقًا لمصالحهم

ات  الحاالت عملية من خالل      آما تبدو أهمية الدراسة في تناولها        – ٥ تطبيق
 .السعوديةالقضائية في المملكة العربية 

 

 -:أهداف الدراسة: ثالثا
 -:إلى بيان ما يليتهدف هذه الدراسة 

 .ادة النظر، وتحديد طبيعته بيان المقصود بالتماس إع- ١
 حاالت التماس إعادة النظر، و مقارنة أحكام التماس إعادة النظر           شرح - ٢

عودية بمثيل   ة الس ة العربي ي المملك ي هف ة   ف ات المدني انون المرافع ق
 . اتي، للخروج بنتائج  وتوصوالتجارية المصري

د، وا  (إجراءات التماس إعادة النظر من حيث       توضيح   – ٣ ة  المواعي لمحكم
 ).المختصة به

 . بيان اآلثار المترتبة على قبول أو ورفض التماس إعادة النظر- ٤
 . في المحاآم السعودية اللتماس إعادة النظري بيان التطبيق القضائ- ٥
 

 -: الدراسةأسئلة: رابعًا
ة       ذه الدراس عى ه ي تس ئلة الت تلخص األس ة ت ى اإلجاب ي  إل ا ف  عنه

 -:األسئلة التالية
 لمقصود بالتماس إعادة النظر؟  وما هي طبيعته ؟ ما ا- ١
ات الشرعية السعودى               - ٢ ام المرافع  ما حاالت التماس إعادة النظر في نظ

 ؟بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصريمقارنة 
رعية    – ٣ ات الش ام المرافع ي نظ ر ف ادة النظ اس إع راءات التم ا إج  م

  ؟لتجارية المصريبقانون المرافعات المدنية واالسعودى 
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  ل التمهيديالفص

 

٦

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

ادة النظر            - ٤  ما اآلثار المترتبة على قبول أو رفض االلتماس في إع
 ؟قانون المرافعات المدنية والتجارية المصريفي النظام السعودى و

ة - ٥ ة العربي ي المملك ادة النظر ف ا مدى التطبيق القضائي اللتماس إع  م
 .السعودية؟

 

 :حدود الدراسة: خامسًا
 : ليوتنقسم إلى ما ي

ادة النظر            حيث :احلدود املوضوعية  - ١ اول التماس إع  أن البحث يتن
التمييز  ن ب ل الطع ره، مث ث ,دون غي ي  سيوضح  حي ه ف مضمونه، وأحكام

 .النظام السعودي مقارنًا بأحكام القانون المصري
ــة - ٢ ــدود املكاني ث :احل ة   حي ة العربي ق بالمملك ث يتعل  أن البح

اآم صادرة عن المح   التطبيقية على أحكام    السعودية، حيث سيجري الدراسة     
 .دون غيرها  العربية السعوديةفي المملكة
الفترة التي تلت صدور                حيث  :احلدود الزمنية  - ٣  أن البحث يتعلق ب

رة                 ى الفت د إل ن يمت م فل نظام المرافعات الشرعية السعودي وتطبيقه، ومن ث
 . التي سبقت تطبيقه

 :منهج الدراسة: سادسًا
 :باحث منهجينسوف يتبع ال

 : مقارناستقرائي تحليلي: األول
حيث يعتمد الباحث هذا المنهج بالرجوع إلى نصوص نظام المرافعات          

ة     ة           ,الشرعية السعودي ولوائحه التنفيذي دول العربي وانين بعض ال ذلك ق  وآ
ا، واألحوال          ي لبيان األحكام النهائية الت    ؛مثل مصر  ادة النظر فيه  يلتمس إع

ه،     يمدة االلتماس بإعادة النظر، واإلجراءات الت       يجوز فيها، و   يالت ع في  تتب
ذ  م ال اس، والحك ض االلتم ى رف ب عل ر بالمترت ان األث ي يوبي در ف  يص

 .موضوع الدعوى بعد قبوله
 

 :منهج تحليل المضمون: والثاني
ة   حيث سيتبع الباحث في         ل المضمون      الدراسة التطبيقي نهج تحلي  , م

ك  ةبوذل ان بعض الحاالت التطبيقي ى القضاء وتناولت بي ي عرضت عل  الت
ة   ذه الدراس ايا (موضوع ه ر قض م ,)عش انون    ث ي ق ا ورد ف ك بم ارن ذل يق

ة المصري،  ة والتجاري ات المدني ات  المرافع ة المرافع وانين وأنظم رًا ألن ق  نظ
  القوانين في آل من     مثلقد تأثرت به    في معظم البالد العربية     المدنية والتجارية   

ارا   ر واإلم ت وقط اق      الكوي ه االتف ان أوج ك لبي وريا، وذل راق وس ت والع
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ال

 .واالختالف وصوًال إلى الوجه األمثل اللتماس إعادة النظر
 -:الدراسات السابقة:  سابعًا

ي    ا يل أتعرض فيم ائل  س دة رس ادة    لع اس إع وع التم ت موض تناول
 :زمنيًا من القديم إلى الحديث، وذلك على النحو التالي النظر، حيث سأرتبها

ة ىالدراس وان : األول اس    " :بعن بب اللتم وم آس ش الخص غ
ة             ،"إعادة النظر  ى آلي قامت بها سنية أحمد محمد يوسف، حيث قدمت إل

 .م١٩٩٠عام ,  جامعة اإلسكندرية  للحصول على درجة الدآتوراه-الحقوق
ث  * د  حي اب تمهي ى ب الة إل مت الرس ي  يقس ت ف مين، تناول ــاب  وقس الب

 : ي أربعة فصول هالتمهيدي
اس : ل األولالفص*  ف االلتم ة    ,تعري بابه، ولمح ية، وأس ماته األساس  وس

 . عنهتاريخية
شروط قبول الطعن بالتماس إعادة النظر، وخصومته، والحكم        : الفصل الثانى * 

 .فيه
 .آثار الطعن بالتماس إعادة النظر: الفصل الثالث *
ره من طرق الطع             : الفصل الرابع  * ن التمييز بين التماس إعادة النظر وغي

 .غير العادية
 :  وقسمته إلى بابينالقسم األول الغشوتناولت في 

 : الغش بوجه عام، وعرضت فيه أربعة فصول هي: الباب األول
 .تعريف فكرة الغش: الفصل األول
 .التمييز بين الغش والعيوب المشابهة: الفصل الثاني
 .المبدأ والجزاء: الفصل الثالث
 .إثبات الغش: الفصل الرابع

 : وقسمته إلى فصلين.الغش يف قانون املرافعات: ب الثاينوالبا
 .الغش ونصوص قانون المرافعات: الفصل األول
 .التمييز بين الغش اإلجرائي والغش الجنائي: الفصل الثاني
 .الغش في التماس إعادة النظر: والقسم الثاني

م              ادة النظر ث وفي تمهيد، عرضت لخصائص وشروط الغش في التماس إع
 :لبابينعرضت 
 :خصوم الطعن بالتماس إعادة النظر وقسم إىل ثالثة فصول: الباب األول

 .الخصوم األصليين: الفصل األول
 .التمثيل أمام القضاء: الفصل الثانى
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 .التدخل واختصام الغير: الفصل الثالث
 :  في فصلين,دور حسن النية يف الرابطة القانونية: والباب الثاين
 .آقاعدة عامة تحكم الرابطة بين الخصوم" سن النيةح"مبدأ : الفصل األول
 .القاضى والخصوم: الفصل الثانى
 : في ثالثة فصول,الغش الصادر من اخلصوم: والباب الثالث
 .الغش الصادر من الخصوم األصليين: الفصل األول
 .الغش الصادر من ممثلى الخصوم: الفصل الثانى
 .الغش الصادر من المتدخل: الفصل الثالث
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ال

 :وأهم نتائج الدراسة
 -:ثم توصلت هذه الدراسة إلى نتائج معينة، أهمها 

ألحكام االنتهائية  ا  أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في            - ١
ى         وم عل ا تق ي مجمله ى ف ر، وه بيل الحص ى س ددة عل باب مح ألس
م المطعون                 ا الحك ائع التي استند عليه أ في الوق اك خط أساس أن هن

 .فيه
 الغش"  هو  واتساعاً  شموالً ها أن أهم أسباب االلتماس بإعادة النظر وأآثر       - ٢

".  
ة الغش     - ٣ ة من القضاء في محارب دد، وأن رغب يس للغش تعريف مح  ل

 .تحت آافة صوره وأشكاله يستند على قاعدة أن الغش يفسد آل شئ
ة وسيلة بقص         "  أن الغش في قانون المرافعات هو        - ٤ ة بأي ر الحقيق د تغيي

ش         و غ انون، وه ع الق ارض م روعة تتع ر مش لحة غي ق مص تحقي
دم   ى ع ب عل د وشروط خاصة يترت اة مواعي مشروط بوجوب مراع

ستنادًا إلى أن الغاية من الشكل ال تتحقق        امراعاتها بطالن اإلجراءات    
  ."اال باحترام القانون وليس باالحتيال عليه 

ادة  يز الطعن بالتماس إ   أن الشروط الالزم توافرها في الغش الذي يج    - ٥ ع
 : ي أربعة شروط آالتاليالنظر ه

 . أن يكون صادرًا من الخصم اآلخر في الدعوى-أ
 . أن يكتشف بعد صدور الحكم-ب
 . على الحكم الصادر أن يكون مؤثرًا-جـ
تمس أ    -د م المل ن الخص ع م أ وق اك خط ون هن ون ي أال يك  أال يك

 .الملتمس هو المتسبب في المخالفة
ز د ة  وتتمي ذه الدراس ن ه تى ع ي راس تى ف اولأن دراس اس تتن  التم

ا  ه بينم ل حاالت ي آ ات الشرعية السعودى ف ام المرافع ي نظ ادة النظر ف إع
ا   ار إليه الة المش ت الرس د تناول ي   ق ر ف ادة النظ اس إع االت التم دى ح إح

د    ى غش الخصوم، وق ة المصرى، وه ة والتجاري ات المدني انون المرافع ق
تفد ذه تاس ق ه ن عم ي م ي بحث الة ف ا . الرس ًاآم التي أيض ز رس  تتمي

ة            ة العربي  ,بالمقارنة بين النظام السعودى والقانون المصري وبعض األنظم
ا   ن أنه ًال ع ي     فض ر ف ادة النظ اس إع االت التم ى لح ب التطبيق ين الجان تب

 .المملكة العربية السعودية
وان  :الدراسة الثانية  ا      ,‘‘نقض األحكام القضائية  ’’: بعن ام به د   ق أحم
ه      –حيث قدمت إلى آلية الشريعة       , بن محمد الخضيري   ة   – قسم الفق  جامع
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وراه         –اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       ى دآت  الرياض  للحصول عل
 .هـ١٤٢٢/١٤٢٣في الفقه 

د  ة، وتمهي ى مقدم الة إل م الرس واب, وقس ة أب ى , وخمس ة عل وخاتم
 :النحو التالي

ضوع، والمنهج المتبع في الدراسة،      تناول فيها أسباب اختيار المو     :المقدمة
 .وخطة البحث

ان      :التمهيد ه مبحث اني       : القضاء : األول:  في ه، والث ه وواليت م : حقيقت : الحك
 .حقيقته ومجاله
 .حقيقة النقض ووضعه الشرعي وواليته: والباب األول
 .النقض في محل االجتهاد والضرورة: والباب الثاني
 .أسباب النقض: والباب الثالث

 .إجراءات النقض وآثاره:  الرابعوالباب
ز ومجلس القضاء                : والباب الخامس  ة التميي ام محكم ام في نظ نقض األحك

 .األعلى في المملكة العربية السعودية
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ال

 :وأهم نتائج الدراسة
 -: ثم توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 
م أو إبطاله من قبل القاضي الذي صدر منه الحك     :  نقض الحكم القضائي   - ١

 .من غيره ممن له والية ذلك عن وجود سببه
ين     - ٢ دور ب ه ي ببه، وحكم ود س ن وج روع ع ائي مش م القض  نقض الحك

 .اإليجاب والتحريم واإلباحة
ة            - ٣ ه والي ًال للقضاء وأن تكون ل م أن يكون أه اقض للحك  يشترط في الن

 .النقض، وأن يقطع باستحقاق الحكم للنقض
ادة النظر إال             هذه الدر يالحظ الباحث أن    و م تتعرض اللتماس إع اسة ل

ان دور   بفي جزئية يسيره في بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ب           ي
 .محكمة التمييز فيه في حدود صفحتين

تي   ز دراس رف   وتتمي عى للتع ا تس م    بأنه ى الحك راض عل ى االعت عل
ا               الصادر   ات الشرعية آطريق ع ام المرافع دي بالتماس إعادة النظر في نظ

ًا وقضاءً        ة  بعد الحكم النهائي، وبيان ماهيته، وأرآانه، وشروطه فقه  مقارن
ان التطبيق في                  ة مع بي ة العربي ة والتجاري ات المدني وانين المرافع ببعض ق

 .المملكة
وان  :الدراسة الثالثة   ,‘‘التماس إعادة النظر في األحكام القضائية     ’’: بعن

دخيل     وقام بها عبداهللا   د ال ل         , بن محم الي للقضاء لني د الع ى  المعه دمت إل ق
ن سعود اإلسالمية د ب ام محم ة اإلم اض، , درجة الماجستير من جامع الري

 . هـ١٤٢٢
 .وخاتمة, وأربعة فصول, وتمهيد, مقدمةحيث تضمنت 

اره، والدراسات              :تناول في المقدمة   ة الموضوع، وسبب اختي  أهمي
 .السابقة، ومنهج البحث

ادة النظر         : التمهيـد  وعرض في  زه عن    ,  لتعريف التماس إع وتميي
 .غيره

ه             : الفصل األول وتناول في    ادة النظر وشروطه، في الفق أرآان التماس إع
 .والنظام

ا بالتماس            : الثاني الفصلوعرض في     راض عليه ام التي يجوز االعت األحك
 .إعادة النظر

 .حاالت التماس إعادة النظر: الثالث والفصل
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ال

 .إجراءات التماس إعادة النظر وآثاره: بعالرا والفصل
 :وأهم نتائج الدراسة

 -:ثم توصلت الدراسة السابقة إلى عدة نتائج أهمها 
ة القضاء          - ١  أن التماس إعادة النظر أحد الصور الحديثة التي تضمن عدال

 .وتحقق مقصودة
ام هي           - ٢ م، وأطراف    :  أن أرآان التماس إعادة النظر في الفقه والنظ الحك

 .لدعوى، والصيغةا
روط - ٣ ي ا أن ش ر ه ادة النظ اس إع لحة،  : لتم فة، والمص ة، والص األهلي

 .وعدم التناقض في الطلب، وتعيين المحل واحتمال ثبوته
ام              - ٤  األحكام التي يجوز االعتراض عليها بالتماس إعادة النظر هي األحك

:  هي  ال يجوز االعتراض عليها بااللتماس     التي  وأن األحكام   , النهائية
ذي    م ال ه، والحك وم علي ه المحك ذي قبل م ال ة، والحك ام االبتدائي األحك

  .فات ميعاد االعتراض عليه بالتمييز
ارن مع نظم  ا ستتناول الجانب التطبيقي والمق ز دراستي بأنه وتتمي

ة  فة خاص ة وبص دول العربي ي ال ات ف ة المرافع ات المدني انون المرافع ق
 .ةرية مصر العربيووالتجارية في جمه
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ال

 -:مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة: ثامنًا
  :المقصود بالنظام – ١

ام    : النظام فـي اللغـة     -أ   هو الترتيب واالتساق      ): بالكسر   ( النظ
أليف وأصله ؤ: والت ه اللؤل نظم ب ذي ي ر ف .الخيط ال أي : نتظماونظمت األم

ه ر مختلف في د أي نهج غي ام واح ى نظ ه فاستقام وهو عل ع )١(أقمت ، وجم
 .)٢(نظم وأنظمة وأناظيم: النظام

 :النظام في االصطالح -ب 
ى             : "  بأنه عرفه البعض  ا عل ام التي اصطلح شعب م مجموعة األحك

رام   ة االحت ا واجب ذا       , أنه ي ه ترآة ف اة المش يم الحي ذ لتنظ ة التنفي وواجب
 .)٣(" الشعب

م تقتضيه السياسة        : نظام المرافعات الشرعية السـعودى     -ج   حك
 مقاصد اإلسالم الكلية ومبادئه العامة، وعدم معارضته      الشرعية التفاقه مع  

راءات التقاض  ين إج يلى، وب دليل تفص ي  يل ذها ف ادرة وتنفي ام الص  واألحك
 .)١(قضايا األموال والحقوق الخاصة

ويقصد به في هذه الدراسة نظام المرافعات الشرعية للمملكة العربية          
م          ا ) ٢١/م(السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رق ـ  ٢٠/٥/١٤٢١ريخ  وت ه

 .آما صدرت اللوائح التنفيذية له
                                                           

F١Eאאא،W?א?W
א،Wא،אאא،،א١،١٤٢٤J

٢٠٠٢FK١٢L٦٨٦E؛،א،אאאאW
א،א٧٧٠א،،א،אא

אאF١L٢٨٢EK
F٢E،אא،א،אא،אא

אא،אא١א،١٣٨١،١٩٩٦،F٢L٩٤١Eא،
אK

F٣EKאא?אא?{،،אא١،١٣٨٨J
١٩٦٨،אא٢١K

F١EK،אאא?אאאא?،
،אא،١א،٢٠٠٢،١٥K
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ــة-د  ــة والتجاري ــات المدني ام بيقصد  : نظــام المرافع نظ
ة         د القانوني وع القواع ع مجم اه الواس ة بمعن ة والتجاري ات المدني المرافع

ائية   لطة القض ة للس اآم    ,المنظم واع المح ين أن ث تعي ن حي كيلها, م  , وتش
ها اتها ,واختصاص يب قض روط تنص وقهم , وش اتهم وحق ة , وواجب المبين

ة               ة التجاري دعاوى المدني ع ال اع في رف  ,لإلجراءات واألوضاع الواجبة اإلتب
ام    إذاولكن   .  وتنفيذ األحكام الصادرة في شأنها      ,والفصل فيها  ذا النظ  أخذ ه

يق   اص أو الض اه  الخ راءات      , بمعن ائل اإلج ى مس ر عل ه يقتص إن نطاق ف
ال قواعد        شكلياً نظامًاوهو يعتبر على هذا الوجه      , وحدها  يلزم وجوده ألعم

 .)١(القانون المدني والتجاري الموضوعية
 : المقصود بالحكم – ٢

 بضم الحاء وسكون الكاف       "الُحكم"وردت آلمة   : الحكم في اللغة   -أ  
ا       ددة منه ان متع ة لمع ة العربي زم   : "القضاء ", في اللغ م يل زم أو ل , سواء ل

ك الحكم مصدر قول م: ف نهم يحك م بي ه  , أي قضى, حك م علي ه وحك م ل وحك
ة    نهم     ,باألمر حكما وحكوم إن وحكمت بي ام        ف م والجمع حّك اآم وحك وفي  ,  ح

ى      ,أسماء اهللا تعالى الحكم الحكيم     ا بمعن اآم " وهم وهو القاضي فهو      , "الح
م       ب الحك ي طل مه ف اه وخاص اآم دع ى الح ه إل ل وحاآم ى فاع ل بمعن , فعي

 .)٢(امفوضت الحكم إليه، وجمع ُحكم أحك :وحكمته
دل        ًا      , وخصص بعض اللغويين الحكم بالقضاء بالع ، )٣(ال قضاء مطلق

 .واإلحاطة, اإلتقان, اإلبرام: ومنها

                                                           

F١EK،?אא?،א،א٥،١٩٧٤،٨١K
F٢E،אאא?،א،אאאא

،א١٣٨١אJ١٩٦١،١٢٦،אא،א،א،
،אא،٣،١٤٠٤J١٩٨٤F٥L١٩٠٢Eא،א،

F١٢L١٤٠–١٤١E،אאא،א،
،،אא،א،אאKF٢L٤٨٧E،א،

،אא،،אאא٢א،١٤١٦J١٩٩٥،
F١L١٤٥E؛،א،אאאא،א١٣٠٦J

١٨٨٨،F٨L٢٥٢E؛،،אא،א،א١٤٠٦،٢٣٢K
F٣E،אאאא،א،א،١٩٦٧א،F٤L١١١EK



  ل التمهيديالفص

 

١٥

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 .)١(وأصله إبرام الفتل إذا آان ذا طاقين, هو اإلحكام: فاإلبرام
د أحاط    ف, وبلغ عمله أقصاه  , فيقال لمن أحرز شيئًا آله    : أّما اإلحاطة  ق

 .)٢(به
 . واإلحاطة قريبة مما ذآر من معان سابقةوهذه المعاني لإلبرام

ه            : في االصطالح الشرعي    الحكم –ب   اء بأن ه بعض الفقه د عرف فق
ه بطريق                  " فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في حكم

 .)٣("اإللزام
ه  :لدى شراح القانون الوضعي   لحكم  ا -ج رار تصدره     فيقصد ب ل ق آ

رار  : ولذلك عرفه بعضهم بأنه   , ليهاالمحكمة متعلقا بالدعوى المرفوعة إ     الق
ا وفق               ة مشكلة تشكيال صحيحا في خصومة رفعت إليه الصادر من محكم

سواء آان صادرًا في موضوع الخصومة أو في شق منه          , قواعد المرافعات 
 .)٤("أو في مسألة متفرعة عنه

م        " : الحكم القضائي النهائي   -د هو القرار القضائي الذي يتضمن حك
ريعة أو من        الش ة، ويتض اض ذو والي ن ق روح م زاع المط ي الن ام ف  النظ

 .)٥(" وسائل الطعن العادية فيهدالفصل في النزاع، ويكون مكتوبًا، واستنف
  : المقصود بالمصلحة– ٣

 

 : المصلحة لغة-أ 
لحة الح , المص دة المص لح, واح د :واستص يض استفس لحة, نق : والمص

                                                           

F١E،א،אF١٢L٥٠EFKE
F٢Eא،אF٧L٢٨٠E،FKE
F٣EK،?אאאאאא

א?،،،א،אא٢،١٤٢٠،٦٤٣K
F٤E?אאאאאאא?

٦٤٤K
F٥EK?אאא?אא،א،

،٢٠٠٠א،١٥K



  ل التمهيديالفص

 

١٦

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 .)١(المنفعة

 : المصلحة اصطالحاً-ب 
ا            هي األم  دا له ،  )٢(ور المحمية من قبل الشارع والذي رتب جزاء مؤي

ي         ام، وه ا النظ ي يحميه لحة الت ة أي المص ون نظامي ا أن تك ي إم وه
ة الحق              ا أن   , الموجودة في الحال والمباشرة  والمشروعة وهى مرداف وإم

ة                  ة حاضرة أي الموجودة في الحال دون المستقبلة أو المحتمل , تكون قائم
ان متخذ اإلجراء            خصية أي وإما مباشرة وش   تكون مباشرة وشخصية إذا آ

 التي ال تتعارض مع        :وإما مشروعة  أي   , هو دون غيره صاحب الحق فيه     
 .)٣(النظام العام أو اآلداب

 
 : االختصاص- ٤

ا أو                 " هو   ا لمقره اآم من سلطة القضاء تبع ما لكل محكمة من المح
 .)٤( " لنوع القضية

  : السبب-٥
ل  : السبب لغة  -أ   ره      , الحب ى غي ه إل ل شيء يتوصل ب ، وفي  )٥(وآ

≈çµ ®: التنزيل العزيز sΨ ÷ s?# u™ uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ ó© x« $ Y7 t6 y™ ∩∇⊆∪ yì t7 ø? r' sù $ ·7 t6 y™ 〈)٦(. 

 .أحد أقسام الحكم الوضعي : السبب اصطالحاً–ب 
                                                           

F١E،אא،אאW،א،א٦،
١٤١٩J١٩٩٨،٢٢٩אאאא٥٢٠؛K

F٢EKW?אאאאאא
א?{٣٠٤K

F٣E،אא،א،א١،١٩٩٩،٢٥٥K
F٤Eא،٢١٥K
F٥E،אאF١L٤٢٧E،אא،،אא

،א،١٤٠٢،F١L٤٤٥،٤٤٨،٤٤٩Eא،אאא،
،אאא،אאW،אאא٢،١٤٠٤

–١٩٨٣F١L٢٠٠EFKE
F٦Eא،אW٨٤،٨٥K
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١٧

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 .بأنه ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير: وعرفه الحنفية
ه آ   :  وعرفه الشافعية  دليل السمعي      بأن ل وصف ظاهر منضبط دل ال

 .على آونه معرفا الحكم الشرعي
اء  رف الفقه ي ع بط  دل    :وف اهر منض ن وصف ظ ارة ع بب عب الس

ا             م شرعي طردي وت حك والسببية هي   , الدليل الشرعي على آونه معرفا لثب
 .  )١(آجعل القتل العمد والعدوان سببا إليجاب القصاص, عتبار الشيء سبباا
 

                                                           

F١EK،א،،אא،،א٢٣אK
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١٨

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 :اب الحكم أسب- ٦
ا                  ة لحكمه ة وحجج قانوني ة واقعي ة من أدل  .)١(هي ما تسوقه المحكم

ة    ام الكلي ه القضائي من األحك ه حكم ى علي ا بن ر القاضي م والتسبيب هو ذآ
م                  ا بطرق الحك ة ثبوته ائع القضائية المؤثرة وآيفي وأدلتها الشرعية وذآر الوق

   .)٢(المعتبرة
 

 : اإلعالن- ٧
ها القانون أو النظام حتى يصل إلى علم من          هي إجراءات معينة يقرر   

 .)٣(يجب إبالغهم طبقًا ألوضاع معينة
 

 : التماس إعادة النظر- ٨
هو الطعن الذي به يرفع المحكوم عليه الحكم النهائى أمام المحكمة التي                 

ز أصدرته  ة التميي ى محكم انون  أو إل ام أو الق ددها النظ ة ع ًا ألسباب معين طالب
 . )٤(ذا الحكمإلعادة النظر في ه

 

 : الصفة–٩
 .)٥(أمكن وصفه:واتصف بالشيء, الحلية : الصفة لغة-أ 

ى         : الصفة في اصطالح الفقهاء    -ب   أن ينضبط الموصوف عل
ه ير , وج اوت اليس د الوصف إال التف ى بع ال يبق د األصوليين هي , )٦(ف وعن

ة وال          رط وال غاي يس بش تص ل ر مخ ظ آخ ى بلف ترك المعن ظ مش د لف تقيي
يلهم     , بها النعت فقط آالنحاة   يريدون   م       "ويشهد لذلك تمث  ,"بمطل الغني ظل

                                                           

F١E،א٢١٥K
F٢EK،א،אאאא،א١،

١٤٢٠،١٥K
F٣E،א٢١٦K
F٤E،א٢١٦K
F٥E،אאאK،אא،א،אא

١٤١٩J١٩٩٢،F٢L٣٧٣E،FאKE
F٦EאאF٢L٣٧٣E،FאKE
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١٩

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 . )١( وقد جعلوه صفة-فقط–مع أن التقييد به إنما هو باإلضافة 
دعوى هو نفسه          " هى    : الصفة فـي النظـام     -ج   ع ال آون راف

ة     ون المرفوع ق، وآ ن صاحب الح ًا ع ه أو ونائب دعى ب ق الم صاحب الح
 .)٢( " منه الحق أو نائبًا عنهعليه الدعوى هو نفسه المطلوب

 

 : طرق الطعن-١٠
اء                " هى   ه بقصد إلغ وم علي ا المحك أ إليه الوسائل القضائية التي يلج
 .   )٣( "لهيالحكم أو تعد

 

 : الطلبات- ١١
 .)٤( "حاصل ما يتقدم به الخصم ويلتمس الحكم به في الدعوى" هي 

 : التصور المقترح لفصول الدراسة: تاسعًا
 :مهيديالفصل الت

 .اإلطار المنهجي للدراسة

 . مفهوم التماس إعادة النظر:الفصل األول

 األحكام القابلة واألحكام غير القابلة اللتماس إعادة النظر في    :الفصل الثاني 
ام  رعية نظ ات الش عودي المرافع ة  الس ة والتجاري ات المدني انون المرافع وق

 .المصري
ادةإ التماس حاالت :الثالــث الفصــل امالنظر ع ات الشرعية في نظ   المرافع
 . قانون المرافعات المدنية والتجارية المصريو السعودي

ام         :الفصل الرابع  ات الشرعية      إجراءات التماس إعادة النظر في نظ  المرافع
 .  وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصريالسعودي

ا    الدراسة التطبيقية، ونتناول فيها عشر قضايا مح       : الفصل الخامس  وم فيه ك
                                                           

F١Eאא?אא?אאא،،١،١٤١١J
١٩٩١،٧٢אא،٤١K

F٢E،א٢٢٤K
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٢٠

ر في نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـ
ال

 .بعد إعادة التماس النظر
 .وتتضمن  نتائج البحث و توصياته:  الخاتمة

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 الفصل األول

 مفهوم التماس إعادة النظر
 :وفيه  ثالثة مباحث 

 

 .تعريف التماس إعادة النظر: األول المبحث •
ث • انى المبح ادة  : الث اس إع ور التم ائص وص اس وخص أس

 .النظر
 .ما قد يختلط بهعادة النظر عإتمييز التماس : الثالث المبحث •
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٢٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 

 :تمهيد وتقسيم
 

د  ة أن تحدي وم االحقيق ات  مفه ام المرافع ي نظ ر ف ادة النظ اس إع لتم
عودي   رعية الس ي والش انونف اتق ة  المرافع ة والتجاري ري  المدني  المص

ف  تلزم التعري ارن،  يس هوالمق راح   ب دى ش ات  ل ام المرافع ن نظ ل م آ
ة      ا يستلزم أيضاً       )١(الشرعية السعودي والنظم القانونية المقارن د    ، آم  تحدي

ه يةخصائصه و,أساس ن   ه وصور, األساس ه م تلط ب د يخ ا ق زه عم ، وتميي
ى   إأنظمه أخرى، األمر الذي يقتضي تقسيم هذا الفصل          ى      ل ة مباحث عل ثالث

 -:النحو التالي
 .التعريف بالتماس إعادة النظر: المبحث األول
 .أساس وخصائص وصور التماس إعادة النظر: المبحث الثانى
  بهما قد يختلطعادة النظر عإتمييز التماس : المبحث الثالث

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

F١Eאאאא
אאא،אאאאאא
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٢٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 
 
 
 

 المبحث األول
 تعريف التماس إعادة النظر

   :مطلبان وفيه
 

 .التعريف بالتماس إعادة النظر في اللغة العربية: المطلب األول
 .التعريف بالتماس إعادة النظر في االصطالح: المطلب الثاني

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وتقسيمتمهيد
ادة النظر مصطلح فقهي و          انوني، مرآب من        التماس إع  من   عدد  ق

ات،  إن الكلم م ف ن ث وي وم انبين اللغ ى الج وف عل تلزم الوق ه يس تعريف
ا           اً  سأوضحه واالصطالحي لهذا المرآب العلمي، وهو م ين  في     تباع  المطلب

 -:التالي على النحو ,التاليين
 .التعريف بالتماس إعادة النظر في اللغة العربية: المطلب األول
 .عريف بالتماس إعادة النظر في االصطالحالت: المطلب الثاني
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٢٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 في اللغة العربية التعريف بالتماس إعادة النظر :المطلب األول
 

ب    إ ي مرآ طالح علم ر اص ادة النظ اس إع طالح التم ث ، )١(ن اص حي
ن  ي        يمك م الجزئ الل الفه ن خ ة م ة العربي ي اللغ ه ف اتتعريف ذا لمكون  ه

ا، أحيا  المصطلح، حيث أن المعاني الجزئية       ًا   له المعني العلمي        ن وحي ب ا ت م
 . أو االصطالحي له

ة ثالث       يترآب    مصطلح التماس إعادة النظر   ف ات لغوي  : هي  من جزئي
ى         منها والنظر، ولكل    , واإلعادة ,االلتماس ة، استخدام ومعن  في اللغة العربي
 .بما يتفق واستخدام هذا المصطلح العلميوسأستعمل معانيهم خاص، 

ة    ة، آلم ب،        "االلتماس" فبداي ا الطل ى به تلمُّس يعن رة    : وال التطلب م
ه                بعد أخرى،    ه التصريح ل فيقال التمس فالن من فالن رئيسه، أي طلب من

د                  رة بع تلمس هو التطلب م بأمر معين، فااللتماس بمعنى طلب الشيء، وال
ا        "، وبيع المالمسة هو أن يقول       أخرى إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بينن
 .)٢("بكذا

ي، أي يكون              وااللتماس يت  صور أن يكون من سلطة أدني لسلطة أعل
، وهو في هذا يقترب من الدعاء، حيث        )٣( من جهة أعلى منه    الملتمس طالباً 

ن     ا يمك دعاء، آم ه بقصد الترجي وال ى من و أعل ن ه تمس الشخص مم يل
تصوره أيضا بين األنداد، إذ يكون للشخص أن يلتمس من صديقه أو زميله             

ن ا يتصور م اره، آم رًاأو ج ى تعبي ى لألدن ي  األعل رام واألدب ف  عن االحت
 .الحوار

ــاس ب: االلتم ر , الطل ادة النظ اس إع ات(والتم انون المرافع ي ق ) ف
ة التي أصدرته، ألسباب          . طريق الطعن في الحكم النهائي     ى المحكم يرفع إل

                                                           

F١Eאא?Wאאאא?،
،אא١٤٢٢،٤K

F٢Eא،אF٦L٢٥٢،٢٥٣E،FE،،אא
א،،אא،אW١٤١٥J١٩٩٥،٢٥٢K

F٣EאאWאא?אאאא?
٥،אאאא،א
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٢٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)٢()١()مج(عددها القانون، يطلب به إعادة النظر في هذا الحكم 
ل الشيء،         ،"اإلعادة"أما آلمة     بمعنى التثنية في األمر، أي تكرار فع

دء    أي عوداً  د ب د،           , بع ر من جدي اد فأ أي طرح األم رة       هع ل الشيء م  أي فع
 .، ويكون هنا أمام نفس الجهة األولى)٣(ثانية

د،                 وفي االصطالح العام   رار الشيء أو طرحه من جدي ا تك  يقصد به
ي االصطالح  ا ف رار ال يقصد به ة تك ة أن آلم ع مالحظ د م رة بع ادة م  اإلع

رة س     )٤(م ي نف اس ف ون االلتم ال يك ن، ف ى الطع ن عل ل الطع ث ال يقب ، حي
 .الدرجة إال مرة واحدة

ك  ى ضوء ذل ادة وعل ة للم ة التنفيذي ن الالئح ى م رة األول  نصت الفق
عودى   )١٩٥( رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ ه ,  م ى أن ت  ":عل  إذ حكم

ي م ابق ف م الس درت الحك ي أص ة الت ول المحكم د قب دعوى بع وع ال وض
ادة   ه بالتماس إع راض علي ال يجوز االعت ز، ف ة التميي االلتماس من محكم

 ".النظر مرة أخرى 
ا  ادة  آم انون ) ٢٤٧(نصت الم ن ق ة  م ة والتجاري ات المدني  المرافع
ى أنالمصري  ذي   ":عل م ال اس أو الحك رفض االلتم در ب ذي يص م ال  الحك

 .)٥("طعن في أيهما بااللتماس يصدر في الدعوى بعد قبوله ال يجوز ال
ى          فقد استقرت   وعلى ضوء هذا     نقض المصرية، عل ة ال  أحكام محكم

بق      ذي س م ال ي الحك ر ف ادة النظ اس إع ن بالتم واز الطع دم ج دة ع أن قاع
الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة االتباع على إطالقها، ولو            

ل        ى أص وم عل انون، وتق ي الق ص ف ا ن ر به م يج د  ل ن قواع وهري م ج
 .)٦(المرافعات، يهدف إلى استقرار األحكام ووضع حد للتقاضي

                                                           

F١E،א٨٣٨א،FאKE
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٢٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ذا المصطلح  ي ه وارد ف ادة ال وم اإلع م، يتضح أن مفه ومن ث
س       ى نف رى عل رة أخ زاع م رح الن ادة ط ه إع ود من ون المقص ي، يك العلم

يس مفهوم            زاع، ول اح        المحكمة التي سبق لها نظر الن ر مت ادة أن األم اإلع
 .رى، إذ أن ذلك أمر غير مقبول من الناحية القانونية والمنطقيةلمرات أخ

ا التأمل       "النظـر "أما المقصود بكلمة    ة، فيقصد به ة العربي  في اللغ
راء أصل صحيح، يرجع                 اوالمعاينة، يقول    ون والظاء وال ارس أن الن ن ف ب

 .)١(فروعه إلى معنى واحد، هو تأمل الشيء ومعاينته
لنظر، أي النظرة إلى الشيء سواء آان طلق على محل اآما أنها ُت

جمادا أو حيوانا، إذ النظر هو تأمل الشيء بالعينين،  فتقول نظرت إلى هذا 
، وفي لغة )٢(أو ذاك، والعين يطلق عليها الناظرة، والناظر هو الحافظ

 عطف : عطف عليه، ونظر قلبه إليه بمعنى:العرب تقول نظر إليه بمعنى
Ÿω ® :نى الرحمة، يقول تعالىعليه، آما أنها تأتي بمع uρ ã ÝàΖ tƒ öΝ Îκös9 Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 

Ÿω uρ óΟÎγ‹ Åe2 u“ ãƒ 〈)٣(والنظرة هي األجل يقول تعالى ، :® βÎ) uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο u ô£ãã îο uÏà sΨ sù 
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٢٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

4’ n<Î) ;ο u y£÷ tΒ 〈)١(. 
د    ن جدي ا م ألة ومعاينته ل المس النظر تأم ام يقصد ب ى الع ي المعن وف

، وهو المقصود من استخدامها في اصطالح       )٢(موضوع الحكم لكشف حقيقة   
ة       ة المحكم ر هيئ ا، أن تنظ د منه ون القص ث يك ر، حي ادة النظ اس إع التم
ر من  ة أن تغي ع، بغي ا استجد من واق ى نحو م رة أخرى، عل الموضوع م

 .وجهة نظرها السابقة
ل      ة، ب ل أو المعاين ر أو التأم رد النظ ا مج ود منه يس المقص  إذ ل

والمقصو ة،  د ه ع الصحيح للمنازع ي ضوء الواق زاع ف ر موضوع الن  نظ
ي، أن           رة األول والذي آان من شأن علم القاضي به عند نظرة للنزاع في الم

 .يتغير وجه النظر في الدعوى، على نحو يخالف ما سبق وقضى به
أ  ول ب ى الق ي  ويخلص الباحث إل ر ف ادة النظ اس إع ن مصطلح التم

ل من الناحية اللغوية عن طلب المحكوم عليه في          آأص يعبر،  الثالثجزئياته  
ا      الحكم من نفس الهيئة التي أصدرت الحكم، أن تُ         عيد النظر فيه في ضوء م

ن       ان م دعوى، لك ا لل د نظره ة عن ا المحكم و علمته ائع، ل ن وق اآتشف م
ا  ر م ا تنتهي لغي ان يجعله ذي آ ر ال ا، األم ا له ر وجه نظره أنها أن يتغي ش

 . في موضوع النزاعانتهت إليه في فصلها
 

 في االصطالح  التعريف بالتماس إعادة النظر: المطلب الثاني
 

اً        ادة     لم يتضمن نظام المرافعات الشرعية السعودي تعريف  اللتماس إع
ة            )٣(النظر ة المقارن ، آما لم تتضمن التشريعات والقوانين في األنظمة العربي
ًا الً تعريف ت مح ألة ليس ي مس ه، وه ي، ل الف الفقه اريف  أن إذ للخ  التع

للمصطلحات القانونية ال شأن لألنظمة أو القوانين والتشريعات بها، بل هي   
ام          إلى أن  ، ونظراً هامن شأن شراح   ات الشرعية السعودي نظ ام المرافع  نظ

قضائي إسالمي، فإنه يرد في تأصيل أحكامه إلى ما ورد في الفقه اإلسالمي            
انون في األنظ  حاشر من أحكام، آما أن      ام       الق ة مع نظ ة المقارن ة القانوني م

ادة النظر   التماس المرافعات الشرعية السعودية، هم المنوط بهم تعريف       إع
 . في تلك األنظمة

يل    ن التوص ه يمك ذا؛ فإن ف ل ى تعري ادة   إل اس إع ق اللتم ي دقي  فقه
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٢٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ه في      والنظر، من خالل استعراض موقف الفقه اإلسالمي         موقف الفق
انون    لسعودي، ثم موقف   ظل نظام المرافعات الشرعية ا     ذه      شراح الق  من ه

 -: على النحو اآلتي تباعًاسأتناولهالمسألة، وهو ما 
  :تعريف التماس إعادة النظر في الفقه اإلسالمي: أوال

دم    ن ع رغم م ى ال طلح  عل المية مص ريعة اإلس اء الش تخدام فقه  اس
م           ه ل كله، وأن ث ش ن حي ديث م طلح ح ه مص ر، إذ أن ادة النظ اس إع التم

تخد ي يس ةم إال ف ون  المصطلحات القانوني انوا يعرف م آ رة، إال أنه  المعاص
 .)١(الدفع بعد الحكم يتضمن نفس الفكرة، وآانوا يطلقون عليه دفعًا

ع، إذا                تقوم  و أ في الواق اك خط ى أن هن ادة النظر عل فكرة التماس إع
اً   ه مبني ون في م المطع ان الحك اس الغش أو آ بب االلتم ان س ة آ ى ورق  عل

اً       او أن هناك خطأ في تقدير الواقع، إذ       مزورة، أ  ان االلتماس مبني ى    ما آ  عل
ادة النظر            ذا يكون اللتماس إع ه، وفي ه انون أو تأويل الخطأ في تطبيق الق
رعية   ات الش ام المرافع ي نظ روف ف و مع ا ه المي، وآم ه اإلس ي الفق ف

ع رجوع  ,السعودي رة من اس عن فك ف االلتم تقل، إذ يختل ي مس ان ذات  آي
ه القاضي  ه أو رأي ي حكم ا ,ف اول آم المي تن ه اإلس ألة الفق ر مس ع نظ  من

اب والسنة   القاضي في حكم غيره في حالة ابتناء الحكم على           اع   الكت واإلجم
اب اهللا            , الصحيح قياسالو م لنص في آت ة الحك ة مخالف  وجواز ذلك في حال

اع الصحابة رضوان اهللا       ه وسلم أو إلجم أو سنة رسول اهللا صلى اهللا علي
 .م أجمعينعليه

رأي              آما اتفق الفقهاء على أنه إذا قضى القاضي المجتهد في حادثة ب
رأي                        ر ال د رأى غي ان ق ة، وآ ة مماثل ه حادث م رفعت إلي اده، ث أداه إلى اجته

اء األول     نقض القض اني وال ي الرأي الث ي ب ه يقض رأي  أن، إذاألول، فإن  ال
اد يخط م قض   ئاجته ر حك ن نظ ع قاضي م ر، ومن ل البش ه  ويصيب آ ى ب

اب اهللا أو                        م لنص صريح في آت ة الحك ة مخالف ك في حال ازة ذل غيره، وإج
 . )٢(سنة رسول اهللا أو إلجماع الصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعين

                                                           

F١Eאא?Wאאאא?{٨K
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٣٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ك الصورة التي يصورها              والحقيقة أن االلتماس يختلف عن تل
ام، إذ   ي األحك نقض ف ة أو ال ه للمراجع ببه نأ الفق دد س اس يتع ا , االلتم  بم

ى                      يعني أن  ه عل د أصدر حكم ان ق ا آ ع م ذا الواق ة ه ه لو علم القاضي بحقيق
يس    اس ل ابق، فااللتم و الس ن القاضي النح ًا م س  رجوع ي نف ن رأي ف  ع

ه                  م القاضي البتنائ ا شاب حك ى تصحيح م الوقائع، بل هو وسيلة تهدف إل
ر             في  ه وجهة نظر   تعلى خطأ في الواقع لو علم القاضي به قبل حكمه لتغي

 .وض عليهالنزاع المعر
ار    الشريعة اإلسالمية نظاموقد عرف فقهاء    م، وباعتب د الحك  الدفع بع

اره نوع      لذلك فإنهم لم يصرحوا بتعريف للدفع أو          من   ًانظام االلتماس باعتب
 .الدعوى
ى ورد  و ذا المعن ي ه ة،  ف ام العدلي ة األحك ي مجل اسف ف لاللتم  تعري

 .)١("ى المدعياإلتيان بدعوى من قبل المدعي عليه لدفع دعو" :بأنه
ام يصدق               ه تعريف ع ويالحظ على التعريف اللتماس إعادة النظر، أن
داؤها من المدعي                      دفوع التي يتصور إب ره من ال ى غي على االلتماس وعل
ي  ه ف دعي علي وع الم ي دف ك ف ا يتصور ذل اء نظر الخصومة، آم ه أثن علي

ل ن مرح ائيه  الطع ام القض ى األحك ري   عل ذ الجب ا والتنفي ا له ا وفق  نونلق
 .المصريالمدنية والتجارية المرافعات 
رد " :في الموسوعة الفقهية تعريف التماس إعادة النظر، بأنه       ورد  و

 .)٢("آالم المدعي وإبطال دعواه
ابق    ف آس ذا التعري ى ه ظ عل ى    هويالح دق عل ام يص ف ع ه تعري  أن

ام،            مثلما ,التماس إعادة النظر    يصدق على غيره من طرق الطعن في األحك
ابق ا أنإذ ف الس دقلتعري ام أو   يص ا النظ ي آفله ائل الت ل الوس ى آ  عل

اً           ك دفع اً   القانون للمدعي عليه في الدعوى، سواء آان ذل م      أو طعن  في الحك
ام  ل النظ ذ، إذ يكف دعي وأو إشكاال في التنفي ذه الوسائل للم ل ه انون آ  الق

 . مرآز المدعي في الخصومةبين مرآزه و التوازن يحدثعليه، حتى 
ه        الباحثينعرف بعض    ولقد ادة النظر، بأن دعوى من    " : التماس إع
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٣١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ه، يقصد                    ه خصما عن ه أو ممن ينتصب المدعي علي قبل المدعي علي
 .)١("بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي

د          الواقع أن   و أت بجدي م ي ل   ,التعريف السابق اللتماس إعادة النظر ل  آ
 أنه حاول تصوره من المدعي       ما هنالك أنه حاول تعريف صورة الدفع، آما       

عليه أو من يقوم مقامه، وهو أمر ال خالف عليه، إذ يجوز للوآيل ما يجوز               
 .لألصيل

ه اإلسالمي       فى  يعرف رأ  لذا، فقد    ه      التماس  الفق ادة النظر، بأن  : إع
ى  " ة عل وم البين مه، فتق تحالف خص د اس ه بع ه ببين وم علي ان المحك إتي

 .)٢("استحقاق دعوى المدعي
ه                 يقترب  و ر أن ادة النظر، غي ة التماس إع التعريف السابق من حقيق
ر االلتماس                     هآسابق ى غي د، إذ يصدق التعريف السابق عل  ال يسلم من النق

ا             د يتصور في االستئناف آم من طرق الطعن في األحكام، فاإلتيان بالبينة ق
ادة النظر ي التماس إع ادة )٣(يتصور ف ى التماس إع ان يصدق عل ، وإن آ

  .الطعن باالستئناف نظامالنظر عن 
ن   رغم م ى ال رب وعل ف يقت ه تعري ادة   أن اس إع واب اللتم ن الص  م

ه       أخرى    من ناحية  النظر، إال أنه   يقصر االلتماس على حالة واحدة من حاالت
ذي من شأنه التضييق من نطاق         ر ال ددة، األم ادة   تطبيق المتع  التماس إع

ذي يتضمن ر، ال ة بت ,النظ ة المتعلق ب الحال ى جان ديم بين إل ن ,ةق د م  العدي

                                                           

F١EאWא?Wאאאאא?،אא،א،١،
١٩٢١،٥٤K

F٢E،אא?אאא?א،،
،א،א١٣٩٣א،אא،٣٥K

F٣Eאאאאאאאא
אאאאא،אא

אא،א،
אא،٢١٩،٢٢٠،٢٢١،٢٢٢،٢٢٣،٢٢٤،٢٢٥،

٢٢٦،٢٢٧،٢٢٨،٢٢٩،٢٣٠،٢٤٠،אאאאא
אאאאאאא

אאאK



  مفهوم التماس إعادة النظر: الفصل األول

 

٣٢

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ش أو     ى غ ه عل ل ابتنائ دعوى، مث ع ال ق بواق ي تتعل االت الت الح
 .)١(تزوير

 

نظام المرافعـات الشـرعية     طبقاً ل تعريف التماس إعادة النظر     : ثانياً

 :السعودي
ادة  ن) ١٩٢(نصت الم عودي  م رعية الس ات الش ام المرافع ى  نظ عل

االت ر،  ح ادة النظ اس إع تخدمة التم اراتمس ة،  العب ن "  اآلتي وز الطع يج
ة                 ة في الحاالت اآلتي ام النهائي ادة النظر في األحك ان     –أ  -:بالتماس إع  إذ آ

 .)٢(."…الحكم 
ذاوالمستفاد من ام هو  ه ادة النظر في األحك نص، أن التماس إع  ال

نه يجوز في   إ بل ,طريق الطعن في األحكام إلى جانب طريق الطعن بالتمييز        
 .لتمييزالحكم الصادر من محكمة ا

ه قاصر   ذ، إذ أن ر واجب التنفي م غي ر بحك ق األم ل إذا تعل و ال يقب فه
ام        ى أحك دق عل ا يص و م ذ، وه ة التنفي ة الواجب ام النهائي ى األحك ط عل فق

اً      ا نهائي م فيه ام الحك ل النظ ي جع ة، والت يرة القيم ة اليس اآم الجزئي ، المح
التمييز، وه              ل الطعن ب ا يتصور في       واألحكام غير اليسيرة والتي ال تقب و م

ة،               قناعةحالة   ة أو العام ة الجزئي  المحكوم عليه بالحكم الصادر من المحكم
دة التي حددها                األمر الذي ترتب عليه عدم اعتراضه أمام القاضي خالل الم

م خالل           ة رفضه للحك ذه  النظام، أو في حال دم الالئحة             ه م يق ه ل دة إال أن  الم
اد       من نظام ا   )١٧٨( وفقا للمادة    االعتراضية لمرافعات الشرعية خالل الميع
 .)٣(النظامالذي حدده 
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٣٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ام         الطعن بالتماس   وعلى الرغم من حداثة      ادة النظر في نظ  إع
بعض   اول ال د ح عودي، فق ات الشرعية الس هالمرافع هتعريف ق " :، بأن طري

م لسبب من األسباب                 يرفعاعتراض   ة التي أصدرت الحك  أمام نفس المحكم
 .)١("النظامالتي حددها 
د طريق االلتماس        هذا التعريف  ولكن ار التساؤل     إ ,، ينقصه تحدي ذ يث

ر  التساؤل            ؟ وهل هو طريق عادي أو غير عادي        :حوله د يثي ذي ق ر ال  األم
عن إمكانية الطعن بالتماس إعادة النظر في جميع األحوال، وهل هو طريق             
م            ه يكون في حك ز أم أن ة التميي ام محكم ل للطعن أم م القاب للطعن في الحك

 ؟مة التمييزمحك
ن الم  ه م ك فإن ى ذل ووعل ًارتص رأي  وفق ذا ال تم له ن  أن ي  الطع

ة من                 علىبااللتماس   وافر حال ة ت ة، في حال  حكم المحكمة الجزئية أو العام
ادة  ا للم ه وفق ا  )١٩٢(حاالت عودي، آم رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ  م

ز    الطعن به على أحكام   يتصور   ة التميي ر ال يمكن       ,)٢( محكم ه   وهو أم  تعميم
ي     ة ف ة والتجاري ائل المدني ي المس انونف ات ق ة   المرافع ة والتجاري المدني

ي    ادي ف ر ع ن غي ق طع و طري ر ه ادة النظ اس إع ث أن التم المصري، حي
ن         ل الطع ي ال تقب ة، والت ة والتجاري ائل المدني ي المس ادرة ف ام الص األحك

م حكم       ون الحك ك لك ان ذل واء آ تئناف، س ن  ال يقبًا انتهائيًاباالس ل الطع
 . محكمة االستئنافعن في األصل باالستئناف أو لكون هذا الحكم صادرًا

ة        عنأما بالنسبة لألحكام الصادرة       محكمة النقض في المسائل المدني
ى والتجارية، فهي ال تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر، فال يطعن             ام   عل  أحك

أي طريق من             طرق الطعن     محكمة النقض في المسائل المدنية والتجارية ب
ومن ناحية أخرى، فإن التعريف السابق غير دقيق،         ,العادية أو غير العادية   

ام     ي أحك ر ف ادة النظ اس إع ن بالتم ه الطع اء علي ور بن ث يتص ة  حي محكم
اً              محكمة التمييز أو  ائز وفق ر ج ر غي ة، وهو أم ة المقارن   النقض في األنظم
 .)٣( المصري المدنية والتجارية المرافعاتلقانون
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٣٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

  : المصريلدى شرَّاح القانونتعريف التماس إعادة النظر : الثاًث
ة            شراح القانون ف  عرَّ واد المدني  الطعن بالتماس إعادة النظر في الم

ا                    ك بهدف تصحيح م ام، وذل ر عادي في األحك والتجارية، آطريق طعن غي
 .)١(شاب حكم محكمة الموضوع من خطأ في تقدير الواقع

ز           فإنه آطريق طعن غي    ولذا   النقض أو التميي ر عادي يوازي الطعن ب
 .في بعض األحكام

وا حول      غير أن     استخدام اللفظ أو المصطلح        هؤالء الشراح قد اختلف
ادة النظر،             ك   والعلمي للتعبير عن المضمون السابق اللتماس إع  طريق آذل

ر ل ن غي ررهلطع ذي يق ادى ال ع، الع دير الواق ي تق أ ف ة الخط نن لمعالج  المق
ام            وصف األح  حيث ا األحك ادة النظر، بأنه ل الطعن بالتماس إع كام التي تقب

راً              ة، ونظ ام االنتهائي ا األحك بعض األخر، بأنه  النهائية، في حين وصفها ال
 في  لبسألهمية ما يترتب على استخدام المصطلحين، وما قد يثيره ذلك من            

رض   روري، ع ن الض ون م ه يك ة، فإن اة العملي اتالحي ة االتجاه  الفقهي
ذه   ه يتالفى ما وقعت في      تعريفاً حيث اقترح ر عام   صوة ثم أعقبها بت   السابق  ه

 -:  على النحو اآلتي الفقهية، وهو ما سنعرض له تباعًااالتجاهات
 

 : االتجاه األول– ١
ام الصادرة            احالبعض من الشرَّ  عرف   ادة النظر في األحك  التماس إع
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ادي     ر ع ن غي ق طع ه طري ة، بأن ة والتجاري ائل المدني ي المس ي ف  ف
أ في                األحكام الصادرة بصفة نهائية، بهدف إصالح الحكم مما شابه من خط
نن                    ا المق ة من الحاالت التي نص عليه تقدير الواقع، وذلك إذا توافرت حال

 .)١(على سبيل الحصر
ادة النظر،                 ثم ذا التعريف نطاق التماس إع فقصروه   حدد أصحاب ه

ا       من محاآم الدرجة األولى،      ة الصادر على األحكام  والتي ال يجوز الطعن فيه
 ."األحكام اإلنتهائية" باالستئناف، وهو ما يطلق عليها وصف

اآم       ام مح ا، أحك مل أيض ر يش ادة النظ اس إع اق التم ا أن نط آم
ة       ة     )٢(االستئناف أو محاآم الدرجة الثاني وافرت حال من الحاالت التي      ، إذا ت

ادة  تنص ا الم ات  )٢٤١( عليه انون المرافع ن ق ة و م ة المدني  التجاري
 .المصري

ات                ام المرافع وذلك مع مالحظة أن نطاق التماس إعادة النظر في نظ
الشرعية السعودي، يتسع من الناحية األفقية عن نظام التماس إعادة النظر           

ة   في قانون المرافعات   ام            المدنية والتجاري ه نظ ذي يختلف في  المصري، وال
ادة       التماس إعادة النظر في المسائل المدنية والتجار       ية عن نظام التماس إع

ات الشرعية السعودي يكون         :النظر في المسائل الجنائية    ففي نظام المرافع
ائزاً    ر ج ادة النظ اس إع ن بالتم ع    الطع ي ال تخض يرة الت ام اليس ي األحك  ف

ز ات    ,للتميي ي ف ام الت ه، واألحك وم علي ا المحك ع به ي قن ام الت ر  واألحك آخ
ا ن عليه اد للطع دو, ميع ام المص زاألحك ة التميي ن محكم ام ,قة م  واألحك

ة من حاالت أو سبب             وافرت حال ى ت ك مت الصادرة من محكمة التمييز، وذل
ادة  ي الم ا ف وص عليه ر المنص ادة النظ اس إع ن بالتم باب الطع ن أس م

 .هذا النظام من )١٩٢(
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

  هذه أن نظام المرافعات الشرعية السعودي قد نص في        ويالحظ
، بالنسبة لألحكام التي يجوز الطعن      "هائيةاألحكام الن "المادة على مصطلح    

تمس        " :، أنه فيها بالتماس إعادة النظر مقرراً     يجوز ألي من الخصوم أن يل
 .)١("..…إعادة النظر في األحكام النهائية في األحوال اآلتية 

ائي في ظل            ولقد حدد بعض الشراح       م النه ام    مفهوم الحك ذا النظ ، ه
 .)٢("الحكم الذي ال يقبل الطعن بالتمييزالحكم الواجب التنفيذ، وهو "بأنه 

ة مع         عنوهو ما يصدق على الحكم الصادر        ة والعام اآم الجزئي  المح
ه،    وم علي ن المحك ه م ه، أو  دونقبول راض من ادرة  اعت ام الص ن األحك  ع

ه،              وم علي ا المحك ة والتي رفضها واعترض عليه المحاآم الجزئية أو العام
ة االعتراض دم الالئح م يق ه ل هإال أن م المعترض علي ى الحك ، خالل )٣(ية عل

ادة           ه في الم ات الشرعية       )١٧٥(الميعاد المنصوص علي ام المرافع  من نظ
 .السعودي، أو في الحكم الصادر من محكمة التمييز نفسها

ادة    أما م              )٤١٧( الم ديم رق ات المصري الق انون المرافع  )٧٧( من ق
نة  م   م١٩٤٩لس انون رق ه بالق م إلغائ ذي ت نة  ل)١٣(، وال د،م١٩٦٨س  فق

ر    تاستخدم  ه            "الحكم النهائي " تعبي ذي يجوز الطعن علي م ال  لوصف الحك
ه في             ه عدل عن ة، إال أن ة والتجاري بالتماس إعادة النظر في المسائل المدني

ك   م١٩٦٨ لسنة   )١٣(قانون المرافعات الحالي، الصادر بالقانون رقم        ، وذل
ة وع  ن ثماني ر م تعماله للمصطلح أآث د أن دام اس ًابع رون عام لة، ش  متص

ادة     ي الم ري ف نن المص تعمل المق ث اس ات  )٢٤١(حي انون المرافع ن ق  م
الي م الح نة) ١٣( رق ــائي" مصطلح م١٩٦٨لس ــم االنته  لوصف "الحك

ة      ائل المدني ي المس ر ف ادة النظ اس إع ن بالتم ل الطع ي تقب ام الت األحك
 .والتجارية

انون     ولم يرد  ا يو    المصري   في األعمال التحضيرية للق ضح أساس     م
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

م   ومغايرة المقنن المصري للمصطلح السابق،          ا      من ث  ال يكون أمامن
أنإال  ول ب اس    الق ين التم ز ب نن المصري للتميي ة المق ره محاول ك يفس  ذل

ي          ر ف ادة النظ اس إع ة والتم ة والتجاري ائل المدني ي المس ر ف ادة النظ إع
 .المسائل الجنائية

ذا عود  وه رعية الس ات الش ام المرافع ى خالف نظ نظم  عل ذي ي ي، ال
ة دون             التماس إعادة النظر في المسائل المدنية والتجارية والمسائل الجنائي
ام لمصطلح               تمييز بينهم، األمر الذي يمكن على أساسه تبرير استعمال النظ

 محكمة عن، حيث يجوز التماس إعادة النظر في األحكام الصادرة          "نهائي"
ز         التمييز، وهو ما يعادل نظام إعادة النظر في         ة، حيث يجي  المسائل الجنائي

ام  قانون اإلجراءات الجنائية المصري الطعن بالتماس إعادة النظر في   األحك
 .محكمة النقضالصادرة عن 

اس    رف التم نقض المصرية، تع ة ال ام محكم ة أحك ظ أن غالبي ويالح
ه      ر عادي     "إعادة النظر في المسائل المدنية والتجارية، بأن طريق طعن غي

ام ال ي األحك بيل   ف ى س انون عل ددها الق ي ح باب الت ن األس بب م ة بس نهائي
 .)١("الحصر
ول،     و ادة النظر في              أن حقيقة الق د السابق لنطاق التماس إع  التحدي

ه، ال      ابق ل ف الس وم أو التعري ل المفه ي ظ ة، ف ة والتجاري ائل المدني المس
ه حيح  يواج انوني الص طلح الق تخدام المص الل اس ن خ كلة، إال م  أي مش
 "الحكم النهائي " على الرغم من وجاهة استعمال مصطلح            أنه ، إذ والدقيق

ر  د يثي ك ق ادة النظر، إال أن ذل اليللطعن بالتماس إع م السؤال الت  عن حك
  ؟هل تدخل ضمن الوصف السابق أم ال :بعض الحاالت

ؤالء  ى، فه ة أول ن ناحي د فم ن  ق ل الطع ي تقب ام الت روا عن األحك عب
ى        "األحكام النهائية " بالتماس إعادة النظر، بأنها    ، وهو تعبير ال يصدق عل
ل الطعن باالستئناف لصدورها في             ,أحكام محاآم الدرجة األولى    التي ال تقب
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ى ة األول اآم الدرج ائي للمح اص االنته دود االختص ان )١(ح ، وإن آ
 .يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر

ي ق      ق ف ائي يطل م النه ر الحك إن تعبي ة، ف ة ثاني ن ناحي انون وم
ة، وهي  ن العادي ن بطرق الطع ل الطع ي ال تقب ام الت ى األحك ات، عل المرافع

اد الطعن                عن األحكام الصادرة     ات ميع ام التي ف اآم االستئناف أو األحك  مح
ة    )٢(فيها باالستئناف  ة أو االبتدائي  وهو ما يصدق على أحكام المحاآم الجزئي

اتين المحك  ائي له دود االختصاص االنته ي ح ا يصدق الصادرة ف ين، آم مت
ادرة  ة الص ام االبتدائي ى األحك نعل ع ع ة، م ة واالبتدائي اآم الجزئي  المح
ن ة للطع ر قابل يرورتها غي اص ن  فيه اد الطع وات ميع تئناف لف  باالس

 .باالستئناف
م        ر الحك إن تعبي ة، ف ة ثالث ر  "النهـائي "ومن ناحي اقض  تعبي  مع  يتن

نن الم  تخدمه المق ذي اس ائي ال م االنته ر الحك باب تعبي د أس ي تحدي صري ف
 . مرافعات)٢٤١(التماس إعادة النظر في المادة 
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

  : االتجاه الثاني– ٢
دى شرَّ     استخدم   ات المصرى      الرأى الغالب ل انون المرافع ر   اح ق ، تعبي

ادة                 "الحكم االنتهـائي  " ل الطعن بالتماس إع ام التي تقب  في وصف األحك
انون  اللمصري في     ، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه المقنن ا       )١(النظر ق

ادة       ي الم ر ف ادة النظ اس إع ف التم الي، لوص انون  )٢٤١(الح ن ق  م
ى   ,)٢( المدنية والتجارية  المرافعات ذهب إل ادة     حيث ي  أن الطعن بالتماس إع

ر                 ة، هو طريق غي ة والتجاري النظر في األحكام الصادرة في المسائل المدني
ادي نع ة للطع ام االنتهائي ي األحك ا, ف دف تصحيح م أ   به ن خط ع م د يق  ق

 .بالنسبة لسلطة القاضي في تقدير الواقع
م  ر،      ث ادة النظ اس إع ن بالتم اق الطع اه نط ذا االتج حاب ه دد أص ح
ام  ــة"باألحك ادرة "االنتهائي ن الص ام    ع ى، واألحك ة األول اآم الدرج  مح
ل               عنالصادرة   ة االستئناف ال تقب ام محكم رين أحك  محاآم االستئناف، معتب

رى با   رة أخ ن م ام       الطع ع األحك س وض ي نف ي ف الي فه تئناف، وبالت الس
 .االنتهائية

م إن وصف الحك م ف ادة النظر ومن ث ن بالتماس إع ل الطع ذي يقب  ال
ة      مًاايعد استخد  ,على هذا النحو   ام االنتهائي  غير دقيق، حيث أن بعض األحك

و     ا ه ر، آم ادة النظ اس إع ن بالتم ل الطع تئناف، وال تقب ن باالس ل الطع تقب
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ي ا ال ف ي    الح تئناف ف ن باالس انون الطع ا الق ز فيه ي يجي االت الت لح
اً   ائي، وفق م االنته ادتين الحك ات  )٢٢٢( و )٢٢١( للم انون المرافع ن ق   م

ة ا ةالمدني ائي       لتجاري م االنته ي الحك ن ف االت الطع ي ح ري وه  المص
ة            باالستئناف، وذلك في حالة صدوره على خالف قواعد االختصاص المتعلق

م أو بطالن في اإلجراءات         بالنظام العام، وفي    ة وجود بطالن في الحك  حال
ائي صادراً           م االنته وة           أثر في الحكم أو آون الحك ائز لق م ح ى خالف حك  عل

 .)١(األمر المقضي به
ام الصادرة   وز وصف األحك ابقة ال يج ة الس نفس العل اآم عنول  مح

ول        ا سبق الق ة، فكم ام االنتهائي ا في نفس وضع األحك  إناالستئناف، بأنه
) ٢٢٢ و   ٢٢١م   ( األحكام االنتهائية تقبل الطعن باالستئناف استثناءً        بعض

ة       ة والتجاري ل الطعن بالتماس          من قانون المرافعات المدني  مصري، وال تقب
يم مصطلح              "الحكم االنتهائي "إعادة النظر، وهو ما يدلل على ضرورة تعم

 .للقول بالطعن بالتماس إعادة النظر
اه  ذا االتج رب من ه بعض ويقت استعريف ال هالتم ادة النظر، بأن   إع

ام القضائية لسبب من األسباب المحددة           " طريق طعن غير عادي في األحك
 .)٢("في النظام أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم

 

 تقدير االتجاهات السابقة والرأي المختار لتحديد المقصـود         :رابعاً

ة السـعودي   بالتماس إعادة النظر في نظام المرافعـات الشـرعي        

 :واألنظمة المقارنة
د،  ابقة من نق ات الس ه للتعريف ن توجيه ا يمك  يفضل الباحثوإزاء م

ة          ائل المدني ي المس ادرة ف ام الص ي األحك ر ف ادة النظ اس إع ف التم تعري
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

والتجارية، بأنه طريق طعن غير عادي في األحكام النهائية والواجبة          
ام الصادرة من     التنفيذ في نظام المرافعات الشرعية السعودي،       وهي األحك

ي   ام الت يرة واألحك ات اليس ي المنازع ة ف ة والعام اآم الجزئي االمح ع به   قن
ام الصادرة       واألحكام التي    المحكوم عليه    التمييز واألحك اد الطعن ب ات ميع ف

ا                       ة من الحاالت التي نص عليه وافرت حال ك إذا ت ز، وذل ة التميي من محكم
ام       من نظام ا   )١٩٢(النظام في المادة     لمرافعات الشرعية السعودي، واألحك

ات ام المرافع ي نظ تئناف ف ن باالس ة للطع ر القابل ةغي ة والتجاري   المدني
دود          ي ح ادرة ف ة الص ة واالبتدائي اآم الجزئي ام المح ي أحك ري، وه المص

ا ائي، م اص االنته ن  االختص ل الطع ي تقب ة الت ام االنتهائي دا األحك ع
ة  المرافعاتقانونن  م٢٢٢ و ٢٢١م (باالستئناف استثناءً    المدنية والتجاري

ري ن و)  المص بب م ك لس تئناف، وذل اآم االس ن مح ادرة م ام الص األحك
 .على سبيل الحصر)٢٤١(األسباب التي حددها القانون في المادة 

ع أن و ام     الواق ي األحك ر ف ادة النظ اس إع ابق اللتم ف الس التعري
ه لالتجاهات       الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، يتالفى م       ا يمكن توجي

تخدام        ي اس اقض ف ع التن ة ومن م بالدق ا يتس د، آم ن نق ابقة م ة الس الفقهي
ل التماس                ام التي تقب ع األحك المصطلح، حيث أنه يضع قاعدة موحدة لجمي

ات الشرعية السعودي         إعادة النظر في األحكام الصادرة وفقاً      ام المرافع  لنظ
اً       ة وفق انون  وفي المسائل المدنية والتجاري ات  لق ة     المرافع ة والتجاري   المدني

ام إحيث المصري،  ي نظ ه ف ذ من عدم م للتنفي ة الحك دى قابلي رة بم ن العب
ي        ه ف ن عدم تئناف م ن باالس ه للطع رعية أو قابليت ات الش انونالمرافع  ق

المرافعات المصري والمقارن، حتى يتصور قبول الطعن فيه بالتماس إعادة          
ون  رض لك ر أم ال، دون التع م نهائي النظ دد  ًا أم انتهائيًا الحك ه يح ا أن ، آم

ة                   ا يستبعد االلتماس في حال االلتماس بأنه طريق طعن غير عادي، وهو م
 .)١(آون الحكم يقبل الطعن بالطرق العادية آاالستئناف
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ال

 
  : وتقسيمتمهيد

ار المستحدثة              الحقيقة أن     فكرة التماس إعادة النظر ليست من األفك
انون على نظام المرافعات الشرعية السعودي، أو في            ة     ق ات المدني  المرافع

ة ا ل        والتجاري ا تمث ا أنه در م ة، بق ة المقارن ة القانوني ري أو األنظم لمص
داد ام        ًاامت در نظ ا مص المية، باعتباره ريعة اإلس ي الش ة ف د العام  للقواع

ى    سأقسملذا   ،)١(يالمرافعات الشرعية السعود   ة مطالب   هذا المبحث إل  ثالث
 -:على النحو اآلتي

 .أساس التماس إعادة النظر: المطلب األول
 .خصائص التماس إعادة النظر: نيالمطلب الثا

 صور التماس إعادة النظر: المطلب الثالث
 

 أساس التماس إعادة النظر: المطلب األول
اس    ع أس ادة  يرج اس إع ام التم رعية    نظ ات الش ام المرافع ي نظ ف

ا ورد في          االسالمية في الشريعة    أحكامإلى  السعودي،   ، آما أنه يجمع بين م
دعو        ا ت دل في           الشريعة اإلسالمية وم ة في الع ه الرغب انون إلي ات   ق  المرافع

 .لنظام السعوديباالمصري واألنظمة القانونية المقارنة المدنية والتجارية 
ذا  تحديدلذا، فإن دراسة أساس التماس إعادة النظر تستلزم        أساس ه

ام                       ل من نظ ان أساس االلتماس في آ م بي النظام في الشريعة اإلسالمية، ث
رعية ال ات الش عودي المرافع انونس ة وق ة والتجاري ات المدني  المرافع

ا          اً  سأتناوله المصري واألنظمة القانونية المقارنة، وهو م ى النحو     تباع  عل
 -: اآلتي

 

 :أساس التماس إعادة النظر في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول
وم السياسة             لما آان    ه من عل ه وترتيب علم القضاء وما يتعلق بتنظيم

 لولي األمر تحديد الشكل الذي يتناسب مع حاجة            ارك فيه الشرعية، التي يت  
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ذا الشأ  المصالح لما تمليه    العباد والبالد وفقاً   م   ،)١(ن المرسلة في ه فل
اً   تحدد الشريعة اإلسالمية شكالً      اً  أو طريق ين الناس    معين رًا   ؛ للتقاضي ب نظ

ام آ              ألن ذلك  ل  من األمور الحياتية التي يتغير شكلها وطابعها مع شكل ونظ
يم         م ينص الشارع الحك مجتمع وبحسب النظام السياسي الذي يسود فيه، فل
ام                    ة الطعن في أحك ة التقاضي أو شكله أو طريق بنصوص قطعية على آيفي
ة أو من مسائل السياسة                  القضاء، فكل هذه المسائل من المسائل االجتهادي

دي        ه الح يم          )٢(ثالشرعية آما يطلق عليها الفق رك الشارع الحك ولي   التي ت ل
اء              الخير والنم  ويحقق   ,األمر حق تنظيمها بما يعود على المجتمع المسلم ب

ك            ام، ومع ذل اب اهللا وسنة رسوله            للمجتمع أمنه وصالحه الع إن في آت × ف
وأقوال الصحابة والفقهاء ما يؤيد األخذ بنظام التماس إعادة النظر، وهو نفس          

ا انتهجه   انون م ة   المرافعات ق ة والتجاري ة،  المالمدني وانين المقارن صري والق
  -:  اآلتي على النحو تباعًاسيتناوله الباحث ما ذاوه

 

 :أساس االلتماس في القرآن الكريم: أوالً
د المية    لق ريعة اإلس ة الش د معرف ا يؤآ ريم م رآن الك ي الق  ورد ف

ام قاضي       ا أم ذي    آوإجازتها لمبدأ نقض األحكام وجواز مراجعته ر ال خر غي
 . قضيتا النعاج وقضية الحرث والغنم ذلكرة، مثالنظر القضية في أول م

ى        بقضية النعاج ففي القضية األولى المعروفة      ريم عل رآن الك ، دلل الق
عصم   ال يُ  نهأ ، إذ  معصوماً تصور خطأ القاضي في حكمه، حتى ولو آان نبياً        

 .أحد من الخطأ
ه  ان يقسم وقت ه السالم، آ ي أن سيدنا داود علي تلخص القضية ف وت
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ين الع ي ب نهم ف م بي ه للحك ه قوم دخل علي اس، ف ين الن م ب ادة والحك ب
دعوى دون التمهل في                 ع ال م لراف ة وحك محراب العبادة، فتوجس منهم خيف

 .)١(ٍوسماع أخيه، األمر الذي أوقعه في خطأ في الحكم، لحكمه دون تر
≅ö * ®: يقول تعالى yδ uρ y79s? r& (#àσ t7 tΡ ÄΝ óÁy‚ø9 $# øŒÎ) (#ρâ‘ §θ |¡ n@ z># uós Ïϑø9 $# ∩⊄⊇∪ øŒÎ) (#θè=yz yŠ 

4’ n? tã yŠ…ãρ#yŠ tí Í“ x sù öΝ åκ÷] ÏΒ ( (#θä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? ( Èβ$ yϑóÁyz 4© xö t/ $ uΖ àÒ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ / ä3÷n$$ sù $ uΖ sΨ ÷ t/ Èd, ysø9 $$Î/ 

Ÿω uρ ñÝ ÏÜô± è@ !$tΡ Ï‰ ÷δ$# uρ 4’n< Î) Ï™ !#uθ y™ ÅÞ¨u Å_Ç9 $# ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) !#x‹≈ yδ ©Ê r& …çµ s9 Óìó¡ Ï@ tβθ ãèó¡ Ï@ uρ Zπ yf÷è tΡ z’Í< uρ ×π yf÷è tΡ 
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¨βÎ) uρ #[ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ sÜn=èƒù: $# ‘Éó ö6 u‹s9 öΝ åκÝÕ÷è t/ 4’n? tã CÙ÷è t/ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ×≅‹ Ï=s%uρ 

$̈Β öΝèδ 3 £⎯ sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $ yϑ̄Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tGsù u x øótG ó™$$ sù …çµ −/ u‘ § yz uρ $YèÏ.# u‘ z>$ tΡ r& uρ ) ∩⊄⊆∪ $tΡ ö x tósù …çµ s9 y7Ï9¨sŒ ( ¨βÎ) uρ 

…ã& s! $ tΡ y‰Ζ Ïã 4’s∀ ø9 â“ s9 z⎯ ó¡ ãmuρ 7U$t↔ tΒ 〈)٢(  . 
هاد ن االستش تفاد م ات  إذ يس ذه اآلي ةبه يالكريم ذه ف  أن القضية  ه

و                تصور القرآن الكريم  ى ول ه حت  إمكانية وقوع الخطأ من القاضي في حكم
 . آان القاضي نبيا معصومًا

ق   ام عن طري ي األحك ن ف ز الطع ا يجي ريم م رآن الك ي الق ا ورد ف آم
 .)٣(المراجعة أو النقض
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 عن ابن مسعود    السنن الكبرى للبيهقى  وتتلخص القضية آما جاء في      

ال ه ق ال  :رضي اهللا عن رم، فق الغنم لصاحب الك ه السالم ب  قضى داود علي
ا نبي اهللا        :سليمان ذا ي ال .  غير ه ال     : ق ا ذاك ؟ ق وم عرضوا       : وم في أن الق

ر                 ا عرض األم الغنم، فلم م ألصحاب الحرث ب ة فحك على سيدنا داود الواقع
وم    عل نم، فيق رث لصاحب الغ رم أو الح دفع الك ليمان رأي أن ت يدنا س ى س

ا،                    رم فيصيب منه ى صاحب الك نم إل عليه حتى يعود آما آان، وأن تدفع الغ
 . )٢(حتى إذا ما آان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها

 

 :الشريفةأساس التماس إعادة النظر في السنة النبوية : ثانياً
ائعوردت آث ن الوق ر م د ي ة تؤآ ة التقريري نة النبوي ى الس دم  ف  ع

ق      ن طري ها ع ام ونقض ة األحك ام مراجع المية لنظ ريعة اإلس ة الش معارض
 .الطعن فيها
ه                ومن ة في الفق ة المعروف ك الواقع  أهم هذه الوقائع وأآثرها داللة تل

ال،        فيما روى أن علياً   التي تتلخص وقائعها     الزبية بقضية ه ق  رضي اهللا عن
ة لألسد فأصبحوا ينظرون ×عثني رسول اهللا ب وم زبي ر ق يمن، فحف ى ال  إل

ه               ا رجل فتعلق ب إليه بعد أن وقع فيها، فلما تدافعوا حول الحفرة، فوقع فيه
د،   ة أشخاص فجرحهم األس الحفرة أربع ع ب ى وق ث حت م ثال ق به ان وتعل ث

اء          ام أولي  األول فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا جميعا من جراحتهم، فق
ؤمنين             آلإلى أولياء ا   ر الم ى أمي ر إل خر فأخرجوا السالح ليقتتلوا، فرفع األم
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

م ال له يمن، فق ى قضاء ال ه وهو عل ى رضي اهللا عن ي قاض : عل إن
ى       بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو نافذ، وإن لم ترضوه فهو حاجز بينكم حت

م مني بالقضاء،                م     تأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو أعل أمر به  ف
ع               أن يجمعوا من الذين شهدوا الحادثة دية آاملة ونصف دية وثلث دية ورب
م،                         ه له ة لجذب ه ثالث ك فوق ه هل ة من أجل أن ع الدي دية، فقضى لألسفل برب
ه                وللذي يليه بثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان لجذبه لهما، وللذي يلي

ك       بنصف الدية من أجل أنه هلك فوقه واحد لجذبه له          م يهل ، ولألعلى الذي ل
وا رسول اهللا                فوقه أحد بالدية آاملة، فمنهم من رضى ومنهم من آره، فواف

دثوه × ه وح اروا إلي راهيم، فس ام إب د مق س عن الة جل ى الص ا قض ، فلم
ال                 رم اهللا وجه، فق ى آ ه عل ا قضى      " :×بحديثهم، قائلين بما قضى ب هو م

 .)١(× أجازه رسول اهللا: وفي رواية ,"بينكم
رم اهللا وجه            ورزواقعة الج  من األمثلة آذلك  و ي آ ا عل  التي قضى فيه

ل جمل                   ا في قت بالقصاص من آل القتلة، بقوله واهللا لو أنهم اشترآوا جميع
 .×ور واحد لقاتلتهم عليه، وهو ما أيده رسول اهللا زأو ج

الين        ا المصدر          ويستفاد من هذين المث ة باعتباره ازة السنة النبوي إج
ريم  بعد القرآن  اإلسالمي   للتشريعالثاني   ام       مسألة ،   الك ة األحك  جواز مراجع
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٤٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .  )١(والطعن فيها بالتماس إعادة النظر

  : أساس التماس إعادة النظر في الفقه اإلسالمي:ثالثاً
ا  ةأم ه  أدل ي الفق ام ف ي األحك ر ف ادة النظ اس إع روعية التم  مش
 :  منهافهى آثيرةاإلسالمي، 
ؤمنين عل      - ١ رم اهللا وجه       - ي عدول أمير الم  في قضية القصاب   - آ

ل يتشحط في                  ه قتي الذي وجد في خربه، وبيده سكين ملطخ بالدم، وبين يدي
 .)٢(دمه

ل رجل                       إذ دها أقب ه، وبع ر أمام د أن أق ه بع ر بقتل د أم  روى أن عليا ق
ا   وأقر أنه القاتل، وقال القصاب أنه خرج إلى حانوته مبكراً          رة، ولم  فذبح بق

بة لقضاء حاجته، وعندئذ وجد القتيل وشاهده العسس          أخذه البول أتى الخر   
اً                  ل الرجل طمع ه قت اني أن  والسكين بيده، فأيقن أنه مأخوذ به فأقر، وقال الث

ى القصاب، وإذ   العسس في ماله، وبينما هو يفر شاهد        صدر  ا يقبضون عل
 .خر فأقر بالحقآلحكم بقتله خشى أن يبوء بدمه هو ا
 ما الحكم – رضي اهللا عنهما -لحسن  وهنا قال أمير المؤمنين على ل

، وقد  فقد أحيا نفسًايا أمير المؤمنين، إن آان قتل نفسًا:  فقال؟هذا في 
⎯ô ®: قال تعالى tΒ uρ $ yδ$uŠôm r& !$uΚ ¯Ρ r' x6 sù $uŠ ômr& }¨$̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 〈)فأخلى سبيله ،)٣ 

 .وأخرج دية القتيل من بيت مال المسلمين
ر رضي اهللا         – ٢ ه عم ه في       ما قضى ب المسـألة المشـتركة أو      عن

ه                      )٤(الحمارية ات، حيث قضى رضي اهللا عن ا سميت في بعض الرواي ، آم
ر بالثلث لألخوة               ,السدس بالنصف ولألم   بللزوج   د قضى عم ا األخوة فق  أم

 .ألم ولم يقض بشيء لألخوة ألب
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٤٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 ملقى فراجعه في ذلك األخوة ألب قائلين له، هب أن أبانا حجراً         
نا أ  يم، ألس ي ال وة     ف رك األخ ائه وأش ي قض ر ف ع عم دة، فرج اء أم واح بن

 .األشقاء مع األخوة ألم
اء  –  ٣ ا ج ي م ي ف ه لقاض ر رضي اهللا عن اب عم ى هآت ة أب  بالكوف

عري  ى األش ك     " :موس ه رأي ت في وم فراجع ه الي يت ب اء قض ك قض ال يمنع
ه الحق           ه شيء،          ,فهديت فيه لرشدك، أن تراجع في ديم ال يبطل إن الحق ق  ف

 .)١("الحق خير من التمادي في الباطلومراجعة 
ان             إجماع - ٤  الفقهاء على أنه إذا حكم القاضي في حادثة بحكم، ثم ب

ا يوجب رد شهادة الشهود،                    ه أو بظهور م له خطأ الحكم بإقرار المقضي ل
زم    ال أو طالق، يل ي م ان ف أن آ ه، ب ن تدارآ د وأمك ي حق العب ان ف إن آ ف

ا    ع رد الم ه، م ي حكم وع القاضي ف ى    رج رأة إل ه والم ذ من ن أخ ى م ل إل
اً                مزوجها، وإن لم ي    ان حق ذ أو آ أن قضى بالقصاص ونف دارك ب  من   كن الت

ه في األول                حقوق اهللا تعالى يبطل هذا القضاء، وتجب الدية على المقضي ل
 .)٢(والضمان في بيت المال في الثانية

وط، أن – ٥ ي المبس رره السرخسي ف ا ق ه  " : م ين ل القاضي إذا تب
ه االستيحاء                 خطأ ف  ك، وال يمنع ي قضائه ينبغي له أن يظهر رجوعه عن ذل

الى يحفظه من الناس               والناس ال    ,من الناس وال الخوف، فاهللا سبحانه وتع
 .)٣("يحفظونه من عذاب اهللا تعالى

ه     فقهاء  سحنون وهو من   وقال ة، أن ر       " : المالكي م القاضي بغي إذا حك
ه نقضه       ك    )٤("ما يراه سهوا ل د ذل ا أآ ه   ، آم ن فرحون بقول م   " :اب إذا حك

ه           القاضي بقضية وآان الحكم مختلفاً      فيه وله فيه رأي حكم بغيره سهوا، فل
 .)٥("نقضه
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٥٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 أساس التماس إعادة النظر في نظام المرافعات الشرعية        : الفرع الثاني 
 :السعودي
ذ تأسيسها، في               م  ويق ة السعودية من ة العربي نظام القضاء في المملك

ه ال      مطلع القرن العشر   ور ل ام           ين، بقيادة المغف ز آل سعود ع د العزي ك عب مل
ق  ـه١٣١٩ م  ١٩٠٢المواف ث يحك المية، حي ريعة اإلس ام الش ى أحك م، عل

 .)١(بالشريعة اإلسالمية في آافة مسائل القضاء
ام التماس                   ات الشرعية السعودي بنظ ام المرافع د أخذ نظ ومن ثم فق

ا أس   و م ى نح ه عل تمد أساس ذي يس ر ال ادة النظ رآن إع ن الق ريم لفنا م الك
وم     ي المرس ك ف لمين، وذل اء المس اع فقه ية الصحابة وإجم نة وأقض والس

 .هـ١١/٢/١٣٥٥ الملكي في
رًا ر ونظ م يظه ه، ل ل ب ل العم ذا المرسوم قب اء ه ى إلغ ا ترتب عل  لم

د   د أن أعي ي القضاء السعودي، إال بع ادة النظر ف ام التماس إع اؤهإنظ  حي
ى             مرة أخرى في نظام المرافع     د عل ام جدي ه نظ ات الشرعية السعودي، إذ أن

داد                    ه آامت ررت األخذ ب ة السعودية، التي ق ة العربي نظام القضاء في المملك
د، حيث  ع يتضمنه من قواع ارض م ي ال تتع ه اإلسالمي، والت لقواعد الفق

ى تحقيق   تهدف قواعد الشريعة اإلسالمية في مجملها        اس،       ال ين الن دل ب  الع
ة  ل  وذلك عن طريق التوص    ين الناس      الى حقيق زاع ب إن    الن م ف  األخذ  ومن ث

ذا الهدف        بنظام التماس إعادة النظر     ل تحقيق ه وازي         يكف ه طريق م ، إذ أن
ه             للطعن بالتمييز لمخالفتها نص في آتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا علي

 .وسلم أو الجماع المسلمين
د     ام جدي ة               فهو نظ ة العربي رة في المملك ه ألول م م تطبيق السعودية   ت

، ـ ه  ١٤٢١ / ٥ / ٢٠المرافعات الشرعي السعودي الصادر في      طبقًا لنظام   
م    ي رق وم الملك ه بالمرس ذ ب بق األخ ث س اريخ و )١٠٩/م (حي  / ١ / ٢٣ت

نص    ، إال أن ـه١٣٧٢ ة ال ت طريق ه، وآان ل تطبيق ى قب د ألغ وم ق ذا المرس ه
د    بصورة إجمالية، حيث اآتفى المرسوم السابق بمجرد اإلشارة إلي           ه دون تحدي

 .صيل أخرىاأسبابه أو أية تف
ة        ب مقارنةومن ناحية أخرى، فإنه نظام قديم        ام القضاء في المملك نظ
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٥١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ل من الشريعة اإلسالمية المصدر األول            الذيالعربية السعودية،     جع
راً  -لنظام الحكم والقضاء في المملكة       اً        ونظ رار الشريعة اإلسالمية آتاب   إلق

م، لذا فإنه ليس بجديد على نظام القضاء في المملكة           لهذا النظا  وسنة وفقهاً 
 .العربية السعودية

ادة النظر             والمصدر السابق ليس بالمصدر الوحيد لقواعد التماس إع
واز      ي ج ث نص عل عودية، حي ة الس ة العربي ي المملك اء ف ام القض ي نظ ف

ا             ت التماس إعادة النظر في المادة الثانية واألربعين من نظام قواعد المرافع
م             وزراء رق  )١٩٠(واإلجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس ال

 .هـ١٤٠٩لسنة 
من د تض ق    ولق ا يتعل ل م عودي آ رعية الس ات الش ام المرافع  نظ

ى مفهوم           ,بالتماس إعادة النظر من أحكام وتفصيالت       ام عل حيث نص النظ
صوم أن  يجوز ألي من الخ     ": بقوله )١٩٢(التماس إعادة النظر في المادة      

 : يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية في األحوال اآلتية
ا أو بن         ي إذ آان الحكم قد بن     –أ   م تزويره ى  ي على أوراق طهر بعد الحك  عل

 .شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة
د                – ب   ان ق دعوى آ  إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في ال

 .إبرازها قبل الحكمتعذر عليه 
 . إذ وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم- ج 
 . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوه– د 
 . إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا– ـ ه
 . إذا آان الحكم غيابيًا– و 
 . " في الدعوى إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثال تمثيال صحيحا– ز 

ادة بمجموعة              ثم   ذه الم ات ه ام المرافع ة لنظ وضحت الالئحة التنفيذي
من المواد التي تناولت بالتفصيل آل أحكام التماس إعادة النظر في المسائل            

 .)١(المدنية والتجارية
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٥٢

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ث  رع الثال ات       : الف انون المرافع ي ق ر ف ادة النظ اس إع اس التم أس
 :المصري

ر     ادة النظ اس إع وم التم ى      يق ري، عل ات المص انون المرافع ي ق  ف
 -: مجموعة من األسس

، وفقا   يقوم عليه االلتماس من أسس في الشريعة اإلسالمية        ما: أوالً
ام    تور المصري الصادر ع ن الدس ة م ادة الثاني نص الم ذي م١٩٧١ل ، وال

المية   ريعة اإلس ن الش ل م درًايجع ادر  مص ن مص ي ا م ريع ف انون لتش ق
ة والت  ات المدني ةالمرافع ه   جاري ذا فإن ري، ل ن المص اس  يمك يس التم  تأس

ي  ر ف ادة النظ انونإع ات ق ةالمرافع ىالمصري،  والتجارية المدني  أساس عل
 .االلتماس في الشريعة اإلسالمية

 المدنية   المرافعات  قانون تأسيس التماس إعادة النظر في     يمكن :ثانياً
ة  ى      والتجاري ور  مـن الدسـت    )١٦٨(النص العـام للمـادة       المصري، عل

ى أن التقاضي حق            م١٩٧١ الصادر في سبتمبر        المصري ذي نص عل ، ال
التي   من الدستور نفسه      )١٦٩( المادة   ونص للناس آافة،    فولكوممصون  
نن       فولكم الدفاع أصالة أو بالوآالة       بأن يتقض ، األمر الذي يوجب على المق

ادي  وق الع رام حق دعوى    احت ر ال ة نظ ي مرحل ك ف ان ذل واء آ دفاع، س   ال
 أو آان ذلك بعد صدور الحكم فيها، عن طريق الطعن بااللتماس أو              وسيرها

 . االستئناف أو النقض
ة    المرافعات قانون تأسيس التماس إعادة النظر في       يمكن: ثالثاً  المدني
  والقـوانين السـابقة     هذا القـانون   على ما يذخر به    المصري،   والتجارية

 .)١(النظر، من نصوص قانونية تنظم الطعن بالتماس إعادة عليه
 

 : التماس إعادة النظرخصائص: المطلب الثاني 
  ـ  : فكرة التماس إعادة النظر وتنظيمه:الًأو

انون    ي ق ة ف ة والتجاري ائل المدني ي المس ر ف ادة النظ اس إع التم
ات ةالمرافع ة والتجاري ي    المدني ادي ف ر ع ن غي ق طع و طري  المصري، ه

ادة النظر ف      األحكام، يوازي الطعن     ات الشرعية     بالتماس إع ام المرافع ي نظ
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

انون      السعودي والطعن   ة في ق ة والتجاري بالنقض في المسائل المدني
أ                  م القاضي من خط المرافعات المصري، إذ يهدف إلى تصحيح ما شاب حك
رار القاضي، بحيث                    أثير في ق ى الت  في الواقع، إذا آان هذا الخطأ قد أدى إل

ه ا  أن و الس ى النح ه عل ه أن يصدر حكم ان ل ا آ ذا   م ي ه ع ف م يق و ل بق، ل
أ النقض  ، )١(الخط ن ب وازٍ  والطع ن م ق طع ام    طري ي نظ التمييز ف ن ب  للطع

ر أو نهي في            م ألم ة الحك ى مخالف وم عل المرافعات الشرعية السعودي، يق
النقض في       ف،  )٢( المسلمين وإلجماع ×آتاب اهللا وسنة رسوله      نظام الطعن ب

ة      المسائل المدنية والتجارية في قانون المرافعا      ت المصري يقوم على مخالف
 .)٣(الحكم للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله

م  ن ث دوم ادة   فق ت الم رعية    )١٩٢( نص ات الش ام المرافع ن نظ  م
ادة النظر في               ":السعودي، على أنه   تمس إع  يجوز ألي من الخصوم أن يل

  -:األحكام النهائية في األحوال اآلتية
ا أو بن        ظ أوراق    إذ آان الحكم قد بنى على      –أ   م تزويره ى   يهر بعد الحك  عل

 . من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورةيشهادة قض
د       –ب   ان ق دعوى آ ة في ال ى أوراق قاطع  إذا حصل الملتمس بعد الحكم عل

 .تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
 . إذ وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم-ج 
 . يطلبه الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوه إذا قضى الحكم بشيء لم–د 
 .  إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا– ـه
 . إذا آان الحكم غيابيًا–و 
 . " في الدعوى إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثال تمثيال صحيحًا–ز 

ادة   ا نصت الم ات )٢٤١(آم انون المرافع ن ق ة  م ة والتجاري   المدني
ه  ى أن ري، عل وم" :المص ام   للخص ي األحك ر ف ادة النظ وا إع  أن يلتمس

 :الصادرة بصفة انتهائية في األحوال اآلتية
 . إذا وقع من الخصم غش آان من شأنه التأثير في الحكم– ١

                                                           

F١EK،א?אאא?،٣٧٤،٧٥٧،؛
،א?אאאאא?،٥٠٩،٨١٥K

F٢EK،?אאאאאא
אאא?،٣٤٢K

F٣EK،א?אאא?،٣٨٣،٧٧٩؛Kא
،?אאאאא?،٥٣٣،٨٤٤K
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٥٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ا أو – ٢ ى عليه ي بن ر األوراق الت رار بتزوي م إق د الحك  إذا حصل بع
 .قضى بتزويرها

دو     – ٣ د ص اهد قضى بع هادة ش ى ش ى عل د بن م ق ان الحك ا  إذا آ ره بأنه
 .مزورة

دعوى                – ٤ ة في ال ى أوراق قاطع م عل د صدور الحك  إذا حصل الملتمس بع
 .آان خصمه قد حال دون تقديمها

 . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأآثر مما طلبوه– ٥
 . بعضه لبعض إذا آان منطوق الحكم مناقضًا– ٦
م يك               – ٧ اري ل ثالً  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتب يالً ن مم   تمث

 . وذلك فيما عدا النيابة االتفاقية, في الدعوىصحيحًا
د أدخل أو        , لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه        – ٨  ولم يكن ق

ه الجسيم             ,تدخل فيها  ه أو إهمال ه أو تواطئ ان يمثل ات من آ   بشرط إثب
")١(. 

 

 : التماس إعادة النظرخصائص: ثانياً
ر   ادة النظ اس إع ي   التم عودي وف رعية الس ات الش ام المرافع ي نظ ف

ع             ات المصري، يتمت دد المسائل المدنية والتجارية في قانون المرافع  من   بع
 عن   نها تميزه أيضاً   إالخصائص التي تميزه عن غيره من طرق الطعن، بل          

ا    و م ة، وه راءات الجنائي ائل اإلج ي مس ر ف ادة النظ اس إع  سأوضحهالتم
 -:التالى على النحو تباعًا
 : على األحكام غير عادياعتراضطريق  - ١

ا        ُي ه   عد التماس إعادة النظر آم ا شاب           سبق بيان ل تصحيح م  من قبي
ة    ة أول درج م محكم ك ال     حك ع، وذل دير الواق ي تق أ ف ن خط م  م اء حك بتن

م،                 د إصداره للحك ه عن ا  القاضي على خطأ أو توهم لو علم القاضي حقيقت م
 . على النحو السابق هذا الحكمرأصد

رعية ات الش ام المرافع م نظ ابق نظ اس الس ى األس عودي وعل  الس
ام    ال على أنه طريق عادى  ,التماس اعادة النظر   ى األحك راض عل ل  لالعت ، ب

ى  ه أعل ق ن راضطري ادي اعت ر ع ى غي ن عل ة الصادرة م ام النهائي  األحك
ك   ز، وذل ة التميي ام محكم ة أو أحك ة أو العام اآم الجزئي ًاالمح ى  تأسيس  عل

 .طأ القاضي في تقدير الواقعخاحتمال 
                                                           

F١EאF٢٤١EאאאאF١٣E١٩٦٨K
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٥٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 المرافعات الشرعية إذ يتمثل طريق الطعن في األحكام في نظام         
إن   ،  )١(السعودي، في اعتراض صادر ضده الحكم بالتمييز أو االلتماس         ذا ف  ل

 طريق الطعن في     ويتحددما أن يقبل الحكم أو يعترض عليه،        إ عليه   ملمحكو
وع          ى حسب ن م  الحكم بالتمييز أو بااللتماس عل م صادر         : الحك  وهل هو حك

 في دعوى تتجاوز   فإذا آان الحكم صادراً    ؟ قيمة معينه أم ال      ذاتفي دعوى   
ا  ان      ٥٠٠قيمته ا إذا آ التمييز، أم م ب ى الحك راض عل ون االعت ال، فيك  ري

م صادرًا ا الحك اوز قيمته يره أي ال تتج ي دعوى يس ون ٥٠٠ ف ال، فيك  ري
ادة النظ م بالتماس إع ى الحك راض عل ة من االعت وافرت حال ك إذا ت ر، وذل

 .)٢(حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر
ادة  نص الم التمييز، ت ن ب اد الطع بة لميع ام )١٧٦(وبالنس ن نظ  م

ا  ": السعودي، على أن    الشرعية المرافعات م       ديبدأ ميع ى الحك راض عل  االعت
ر الضبط               من تاريخ تسليم     ه في دفت ه وأخذ توقيع إعالم الحكم للمحكوم علي

دأ           أو من  م يحضر، ويب اد   التاريخ المحدد لتسلمه إذا ل ى    ميع راض عل  االعت
 ".الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وآيله

ظ ة أن ويالح م      الئح امي رق األمر الس ادرة ب ام الص ز األحك  تميي
ي ٢٤٨٣٦ ـ١٣٨٦ / ١٠ / ٢٩ ف هه ى أن نص عل ت ت ون : "، آان  يك

ام من تسلمه للصك،             للمعترض أن يقدم مذآرة      االعتراض، خالل عشرة أي
ك دون احتساب               إذ يمهل بعدها عشرة أيام لتقديمه لالئحة االعتراضية، وذل

 .)٣("أيام العطالت الرسمية
التمييز             راض ب ل االعت غير أن نظام المرافعات الشرعية السعودي جع

ة أخرى      خالل ثالثين يوماً    على نحو ما سبق توضحيه، دون أن يعطي مهل
                                                           

F١EאF١٧٣EאאאאK
F٢EאF١٩٢E،אאאאF٣Eאא

٢٤٨٣٦٢٩L١٠L١٣٨٦א،W،אא?אא
אאא?،٥١،٥٢K

F٣EאF١٥Eאאא٢٤٨٣٦
٢٩L١٠L١٣٨٦אאאאא،٢٠٣٢٠

٢٣L١٠L١٣٨١אאאאא،
א١٣٧٢א،WK،

?אאאאאאאא
א?،٣٤٠K
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٥٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

دد   دة المح ديمها خالل الم ل أوجب تق ذآرة االعتراضية، ب ديم الم لتق
 .)١(لالعتراض

انون  ا ق اتأم ة  المرافع ة والتجاري د المصري المدني ن   فق م الطع  نظ
ك إذا            األحكامبالتماس إعادة النظر في      ل الطعن باالستئناف، وذل  التي ال تقب

 .هذا القانونن  م)٢٤١(توافرت حالة من الحاالت التي نصت عليها المادة 
ام    طرق الطعن    هذا القانون نوعين من   إذ نظم     طرق طعن     هي ,في األحك

نقض والتماس إعادة                 ,عادية وهي االستئناف   ة هي ال ر عادي  وطرق طعن غي
 .)٢(النظر

 التماس إعادة النظر، بأنه     ولكن بعض شراح القانون المصري يصف     
 .)٣(طريق طعن خاص في األحكام

ادة النظر    التماس    ويرى الباحث أن   ر عادي في          إع  آطريق طعن غي
  النظام أو  األحكام، ال يكون إال إذا توافرت حالة من الحاالت التي نص عليها           

 .القانون، وال يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم
 

 : الطعن بااللتماس يكون أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم–  ٢
ة،               ادة النظر بصفة عام ه بيتميز الطعن بالتماس إع ام      أن  ال يكون أم

ة            اك محكم يس هن محكمة أخرى غير تلك التي نظرت الحكم وفصلت فيه، فل
ام نفس               من الناحية العملية تسمى بمحكمة االلتماس، بل يكون االلتماس أم

 .المحكمة التي أصدرت الحكم
ادة النظر         المرافعات الشرعية السعودي     فطبقًا لنظام  دم التماس إع يق

ى ة أو اال ة الجزئي وافرت   المحكم ز، وت ل التميي م ال يقب ان الحك ة إذا آ لعام
ادة       ي الم ام ف ا النظ ص عليه ي ن االت الت ن الح ة م ام  )١٩٢(حال ن نظ  م

 .المرافعات الشرعية
ام ذات    األحكام الصادرة عن  االلتماس في    يقدمآما   ز أم ة التميي  محكم

 .هذه المادة عليها تالمحكمة إذا توافرت حالة من الحاالت التي نص
ا ي أم يم ف ري، التنظ ائي المص ة  ف القض ون المحكم ور أن تك يتص

ام الصادرة           ا    الجزئية واالبتدائية محكمة التماس في األحك  في   من أى منهم
                                                           

F١EאF١٧٤L٤EאאאאאאK
F٢EK،א?אאאאא?،٥٢٤،

٨٢٣K
F٣EK،א?אאא?،٣٧٤،٧٥٧K
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٥٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ائي    ة            ,حدود اختصاصهما االنته ة الجزئي م المحكم ان حك ك، إذا آ وذل
ين جني           في   صادرًا ا ألف ة        هدعوى ال تتجاوز قيمته م المحكم ان حك ، أو إذا آ

 .)١(عشرة آالف جنيه في دعوى ال تتجاوز قيمتها رًااالبتدائية صاد

ة االستئناف في       آما يتصور االلتماس في النظام المصري أمام محكم
ي نص    االت الت ن الح ة م وافرت حال ك إذا ت تئناف، وذل ة االس م محكم  تحك

ادة   ا الم انون ) ٢٤١(عليه ن ق ات ال م ة  مرافع ة والتجاري ريالالمدني  .مص
ام     ال   النظام القضائي السعودي،     على خالف على ذلك فإنه    و يجوز الطعن أم

نقض ة ال ادة   المصريةمحكم اس إع ة بالتم ة والتجاري ائل المدني ي المس   ف
 .النظر

 

 الطعن بالتماس إعادة النظر يتعلق بالخطأ في تقدير الواقـع           – ٣

 :في حاالت محددة على سبيل الحصر
ى خالف    ر عل ادة النظ اس إع ن بالتم وم الطع نيق ي التب الطع مييز ف

نقض واالستئناف في               ام ال انون نظام المرافعات الشرعية السعودي، ونظ  ق
ة             المدنية والتجارية  المرافعات م محكم ا شاب حك  المصري، على تصحيح م

م                     و عل ه ل أ في أن ل درجة الخط ع، وتتمث أول درجة من خطأ في تقدير الواق
ه ع                د أصدر حكم ان ق ى النحو    القاضي هذا الخطأ قبل إصداره للحكم، ما آ ل

 .)٢(السابق
ابق   اس الس ى األس ادة  وعل ددت الم ن) ١٩٢(ح ات  م ام المرافع  نظ

الشرعية السعودي حاالت تعتبر في معظمها من مسائل الواقع في الدعوى،           
 .آأسباب للطعن بالتماس إعادة النظر

دد ا ح ادة  تآم انون) ٢٤١(الم ن ق اتم ة المرافع ة والتجاري   المدني
                                                           

F١EאאF٤٢،٤٣،٤٧EאאאאאF١٣E١٩٦٨א
F١٨E١٩٩٩אאא،א

F٢١٢L١E?Wאא
אאאאK?

F٢E،אא?אאאא?،١٤؛K
،א?אאא?٣٧٤،٧٥٧؛K،א?
אא?،٧٧٤،K،א?אאאא

א?،٥٠٩،٨٧٥K



  مفهوم التماس إعادة النظر: الفصل األول

 

٥٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ا ال المصري أسباب التماس إع ر، ف ندة النظ ل يمك ي آ ه ف ن ب  الطع
ادة      تالحاالت، بل فقط في األحوال الثمانية التي نص          ا الم   من  )٢٤١( عليه

 .هذا القانون
 

 :صورة التماس إعادة النظر: المطلب الثالث
وان السابق تساؤالً        اده  قد يثير العن ه          :  مف ادة النظر ل هل التماس إع

ى    ؟ أآثر من صورة     ة    آ، وبمعن ة تعرف صوراً    خر هل األنظم  محل المقارن
الم                ة وتشريعات الع ا معظم أنظم ك التي تعرفه اللتماس إعادة النظر غير تل

أمام ذات   الحديث منها والقديم، من أنه طريق غير عادي للطعن في األحكام          
م،  درت الحك ي أص ة الت ي   المحكم االت الت ن الح ة م وافرت حال ك إذا ت  وذل

 ؟حددها النظام أو القانون 
وحي بوجود            نأقع   الوا في   نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي، ت

ى   لتماس إعادة النظر، وهو ما يمكن أن        الصورة جديدة ومستحدثة     يؤدى ال
ود  ول بوج ي    الق ر ف ادة النظ اس إع ورتين اللتم ام  ص ذا النظ ا  ه و م ، وه

 -:  على النحو األتي تباعًاسأوضحه
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٥٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 : الصورة العامة اللتماس إعادة النظر:أوالً
ر عادي في                 تتمثل  و هذه الصورة في آون االلتماس طريق طعن غي

ن          ة م وافرت حال م، إذ ت درت الحك ي أص ة الت س المحكم ام نف ام أم األحك
ر         بيل الحص ى س انون عل ام أو الق ا النظ ص عليه ي ن االت الت ي وه  ,الح

ل  ي آ ائعة ف ورة الش وانين والص ور    الق ث ال يتص الم، حي ي الع ة ف  األنظم
اس ن بااللتم اديالطع ر ع ق غي ى آطري راض عل ام  لالعت ا أن األحك ، طالم

 .الطعن بالطرق العادية ممكن ومتاح أمام الخصم الصادر ضده أو له الحكم
م في ضوء                  ه الحك وفي هذه الصورة يعاد طرح النزاع الذي صدر في
ة     ن مواجه ة للخصوم م وق اإلجرائي ع الحق ة جمي ع آفال د، م ع الجدي الواق

 .ودفاع
ك  ى ذل ووعل ة أو     ال يك اآم الجزئي ام المح بة ألحك اس بالنس ن االلتم

العامة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، إال بالنسبة لألحكام الصادرة           
ادة  ي الم ا ف ا من الحاالت المنصوص عليه دعاوى اليسيرة، وغيره ي ال ف

ام  ) ١٩٢( ذا النظ ن ه ة      م اآم الجزئي ام المح بة ألحك ون بالنس ا ال يك ، آم
ي   ة ف ات واالبتدائي ام المرافع ة نظ ة والتجاري بة   المدني ري، إال بالنس  المص

اآم           لألحكام الصادرة في حدود االختصاص االنتهائي للمحاآم الجزئية والمح
اآم   ن مح ام الصادرة م بة لألحك ذلك بالنس ة، آ ةالاالبتدائي ةدرج ، إذا  الثاني
ادة              ا في الم انون   من  )٢٤١(توافرت حالة من الحاالت المنصوص عليه ق

 . المصري المدنية والتجاريةرافعاتالم
ام                      ذه الصورة في أحك ا له م، فال يجوز الطعن بااللتماس وفق ومن ث

رعية    ات الش ام المرافع ي نظ ة ف ة واالبتدائي اآم الجزئي عودىالمح ي  الس  ف
ا ال   التمييز، آم ام ب ذه األحك ي ه ن ف وز الطع ة، إذ يج رة القيم دعاوى آبي ال

ا    ا للنظ اس وفق ن بااللتم وز الطع ن    يج ل الطع م يقب ان الحك ابق إذا آ م الس
 .بالمعارضة أو التمييز

ة الصادرة في                 ة واالبتدائي اآم الجزئي آما ال يكون ذلك في أحكام المح
ام الصادرة في                 حدود االختصاص االبتدائي لهما، إذ يجوز الطعن في األحك

 .هذه الدعاوى باالستئناف
ادة النظر هي ا        الواقع أن هذه    و دة    الصورة اللتماس إع لصورة الوحي

ا   ا فيه الم، بم ة وتشريعات الع م أنظم ي معظ ة لاللتماس ف انونوالمعروف  ق
ات  ة المرافع ة والتجاري ام  المدني ي قصدها نظ المصري، وهي الصورة الت

 .المرافعات الشرعية السعودي
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٦٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 : الصورة الخاصة اللتماس إعادة النظر:ثانياً
 بها النظام القضائي     هذه الصورة الخاصة اللتماس إعادة النظر ينفرد      

ة حرص  نظم السعودىالسعودي، نتيج ة الم ق العدال ى تحقي ة، عل  الحقيقي
 .بين المتنازعين

ة أو                ة الجزئي وتتمثل هذه الصورة في إتاحة الفرصة لقاضي المحكم
ه               العامة، في أن يعيد النظر فيما أصدره من حكم عندما يحدث اعتراض علي

 .ما يبديه المعترض على الحكممن قبل المحكوم عليه، وذلك في ضوء 
ادة      ن نص الم تفادة م ر مس ادة النظ اس إع ابقة اللتم ورة الس والص

ذي      ,  نظام المرافعات الشرعية السعودي    من) ١٨١( التي أجازت للقاضي ال
ه            أصدر الحكم المعترض عليه، اإلطالع على المذآرة االعتراضية، ويجوز ل

ذي  م ال ي الحك ر ف د النظ ة أن يعي ذه الحال ي ه وه ف ي ضوء الوج  أصدره ف
ة السلطة في                    ذه الحال راض، وللقاضي في ه ا االعت الجديدة التي بنى عليه

 .تعديل الحكم أو تأآيده
ؤثر                  ا ي ا م م يجد فيه فإذا اطلع القاضي على المذآرة االعتراضية، ول
ى              على حكمه، فإنه يؤآد الحكم ويرفعه مع صورة القضية وآامل األوراق إل

 .)٢(ما إذا عدله فيحدد جلسة ويبلغ الحكم للخصوم، أ)١(محكمة التمييز
ن الصورة     ف ع ر تختل ادة النظ اس إع ة اللتم ذه الصورة الحديث وه

ن    ن القاضي م ا تمك ي أنه ى ف راألول ادة النظ ن   إع در م م يص ل حك ي آ  ف
ادر   ه ص ن آون ر ع ة، بصرف النظ ة أو العام ة الجزئي وى ًاالمحكم ي دع  ف

ة، إذ          رة القيم ة أو      أن   يسيرة أو في دعوى آبي اآم الجزئي ام المح ع أحك جمي
ي  ة، والت ونالعام الً       تك تكون مح ه، س وم علي ن المحك راض م ل اعت   مح

 .اللتماس إعادة النظر
ام         ي نظ ر ف ادة النظ اس إع ة اللتم ورة الخاص ذه الص ا أن ه آم
ا                    ادة النظر فيم المرافعات الشرعية السعودي، تمكن نفس القاضي من إع

ة       دون مرافع راض يتعلق              أصدره من أحكام ب ى أي اعت ا يقضى عل ، وهو م
ة تضييع    ن إمكاني د يتصور م ا ق د، وم ن جدي دعوى م ادة لل ك إع ون ذل بك

 .واستهالك وقت القضاء، إذ سيتم ذلك بدون مرافعة
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

، تلك  )١(أحكام الشريعة اإلسالمية  بيأخذ  ، فإن هذا النظام     وأخيرًا
ذي يمكن   الشريعة التي رسخت مبادئ العدل واإلنصاف بين الناس، األ        مر ال

ه، إذا    رة أخرى للقاضي لتصحيح حكم ا إتاحة الفرصة م من خالل مبادئه
 .آان هناك خطأ في الواقع

 

 إشكالية الصورة الخاصة اللتماس إعادة النظر فـي نظـام           :ثالثاً

 :المرافعات الشرعية السعودي
ات           الواقع أن    ام المرافع الصورة الخاصة اللتماس إعادة النظر في نظ

زه                الشرعية ا  رغم من اختصاص القضاء السعودي وتمي ى ال لسعودي، عل
ا    و م دها، وه ي مه ام ف ي األحك ن ف اآل الطع ى مش ا تقضي عل ا، إذ أنه به

إال ,يفترض قلة عدد المنازعات من ناحية، ووفرة  القضاة من ناحية أخرى             
ى      , بصددها إشكالية تتعلق     تثارأنه قد    ة أول  مدى    بالتساؤل حول    , من ناحي

ا ود  الطاعتباره ق المقص ات بري ام المرافع ي نظ ر ف ادة النظ اس إع التم
ا              الشرعية، ومن ناحية ثانية فإنها آصورة خاصة لاللتماس قد يترتب عليه
ا  و م اس، وه ى االلتم اس عل ود التم ور وج ة بتص ار المتعلق ض اآلث بع

 -:  على النحو اآلتيتباعًاسيوضحه الباحث 
ك      يتضمن التنظيم   ناحية أولى،    فمن الصورة في جوهره        الخاص بتل

ًا ن   تطبيق ه م ن خالل يتمكن المتقاضي م ر، إذ س ادة النظ اس إع رة التم  لفك
م المع  ذي أصدر الحك ى نفس القاضي ال د عل رض تعرض دعواه من جدي

 .عليه، في ضوء ما سيذآره المعترض في مذآرته االعتراضية
ق          ق ح ا تطل ي أنه اس، ف ن بااللتم ام الطع ن نظ ف ع ا تختل إال أنه

راض ي      االعت ا ف االت المنصوص عليه ن الح ة م وافر حال د بت  دون التقيي
ا يعني            )١٩٢(المادة   ة تصور    من نظام المرافعات الشرعية، وهو م  إمكاني

 . يتعلق بالواقع أو بالقانونالىسبب ًا سواء آان ذلك راجع,االعتراض
ابقة  ورة الس إن الص ه، ف ام  ،وعلي تخدام النظ ن اس رغم م ى ال  عل

ر ادة النظ ات  ،لمصطلح إع ام المرافع ي قصدها نظ ي الصورة الت  ليست ه
ا  ر، فهي آم ادة النظ  الصــورة " أسميتهاالشرعية السعودي اللتماس إع

ين نفس القاضي من         " لالعتراض علـى األحكـام     ةالخاص  عن طريق تمك
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ود      ن وج ه م رض علي ا يع ي ضوء م رى، ف رة أخ ه م ة نفس مراجع
 .االعتراض التي قد تتعلق بالواقع أو بالقانون

ه   و ة، فإن ة ثاني ن ناحي ور م ن المتص ة   م م المحكم ون حك دما يك  عن
ه          صادرًا  الجزئية أو العامة حكماً    وم علي  في دعوى يسيرة، مع رفض المحك

ن أس     ره م ا ذآ ى م اء عل ه بن د تعديل ى بع م حت ذآرة  بللحك ي الم اب ف
اس        ابق بالتم م الس ي الحك ه ف وم علي س المحك ن نف ية، أن يطع اإلعتراض

و ر، وه ادة النظ اس،  إع ى االلتم اس عل واز االلتم به ج ر ش د يثي ا ق ا  م مم
 . مع مبدأ عدم جواز االلتماس على االلتماسيتعارض

 من  )١٨١(لواضح بين هذا التنظيم الوارد في المادة اونظرا للتشابه  
ادة      اس إع ام اللتم يم الع ين التنظ عودي، وب رعية الس ات الش ام المرافع نظ

ًا ادة النظر وفق نص الم اممن ه )١٩٢( ل ان من الضرورة ذا النظ ه آ ، فإن
عودي        رعية الس ات الش ام المرافع نص نظ ا، ل وء عليه اء الض الزم إلق وال

ادة          ه الم راً    )١٨١(عليها، إذ أن ما تخول يس تقري ادة النظر       ، ل  اللتماس إع
ة،      ة القانوني ل األنظم ي آ ا ف روف به ورة المع ا   فبالص ود به يس المقص ل

ادة   اس إع ام التم ة لنظ ادة   الصورة العام ي الم ا ف ي نص عليه ر، الت النظ
ن) ١٩٢( ي  م ا ف ا يقابله عودي، أو م رعية الس ات الش ام المرافع  نظ

راض أو                ة لالعت التشريعات المقارنة، إنما هو مجرد تنظيم أو وسيلة نظامي
ا  ام القضائية، وهو م ة األحك قمراجع هيمكن أن يطل  نظــام  " تسمية علي

ام        ،   "االلتماس النـاقص أو الجزئـي لألحكـام        ة األحك ك لضمان عدال وذل
ات                   ام المرافع ة، إذ يهدف نظ ادئ اإلجرائي القضائية بصرف النظر عن المب
اب                  ه اإلسالمي وأصوله في الكت الشرعية السعودي آنظام مقتبس من الفق
والسنة، إلى الوصول إلى أقصى درجات العدالة بين األفراد على أساس من            

 .الواقع والحقيقة
ادة       وتبدو أهمية التنظيم     ام ال     )١٨١(السابق في الم ات  من نظ مرافع

د آون االلتماس يُ سعودي، في   الشرعية ال  ع في       ع د يق ا ق ة م  وسيلة لمراجع
ا، من              ا يجاوز االختصاص اليسير لهم حكم المحكمة الجزئية أو العامة فيم
انون،       ق الق ي تطبي أ ف ة الخط الف حال ع، بخ دير الواق ي تق أ ف ة الخط ناحي

 . طريق الطعن بالتمييزوالذي يجوز تصحيحه عن
ام الصادرة  ل األحك ام يسرى بالنسبة لك م ع ه حك اآم عنإال أن  المح

دعاوى         ي ال ادرة ف ام الص ك األحك ين تل ة ب ة، دون تفرق ة أو العام الجزئي
ام الصادرة              اليسيرة، والتي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر، واألحك

ير لت  اوز االختصاص اليس ي تتج دعاوى الت ي ال ي ال ف ين، والت ك المحكمت ل



  مفهوم التماس إعادة النظر: الفصل األول

 

٦٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ا     ن فيه وم الطع ون للخص ا يك اس، إنم ا بااللتم ن فيه وز الطع يج
 .بالتمييز

أ في                ونظرًا ى الخط ام الشرعية قاصر فقط عل ز األحك ام تميي  ألن نظ
ا               تطبيق   ا والمعمول به ة المستمدة منه أحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظم

رح قصر تطبيق النص ال          في البالد  ام الصادرة        ، فإنني اقت ى األحك سابق عل
ن  ام  ع يرة، إذ األحك ر اليس دعاوى غي ي ال ة ف ة أو العام اآم الجزئي  المح

ا      ن عليه وز الطع يرة، يج دعاوى اليس ي ال ين ف ك المحكمت ن تل ادرة م الص
ادة    اس إع ام التم ين أحك ق التناسق ب ا يحق و م ر، وه ادة النظ اس إع بالتم

ات الشرعية       من ) ١٨١(و) ١٩٢( تينالنظر الواردة في الماد    ام المرافع  نظ
 .السعودي

اس،     ى االلتم اس عل ع تصور االلتم أنه من ن ش ابق م راح الس واالقت
ات الشرعية      هلم يأخذ ب  الذي   ام المرافع ين           )١( نظ ه يحقق التناسق ب ا أن ، آم

ذانصوص ه   ه ى أن ام، باإلضافة إل ة  يتسق النظ تنفاد المحكم دأ اس ع مب  م
 .و ما يحافظ على حياد المحكمةلواليتها بفصلها في موضوع الدعوى، وه

 
* * * 
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 المبحث الثالث
 قد يختلط به تمييز التماس إعادة النظر عما

 : مطلبانوفيه
ب األول ه    : المطل ن رأي ي ع وع القاض اس ورج االلتم

 .واجتهاده
 .االلتماس والطعن بالتمييز أو النقض: المطلب الثاني
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ال

 

 : وتقسيمتمهيد
  ينص نظام المرافعات الشرعية السعودي   لقد سبق أن أشرت إلى أن       

ا           على   ام، هم ى األحك راض عل ادة       :طريقين فقط لالعت ز والتماس إع  التميي
م   ا قس ر، آم انونالنظ ات ق ة  المرافع ة والتجاري رق المدني ري ط المص

االعتراض أو الطعن في األحكام آما يطلق عليها الفقه المصري، إلى طرق              
ل في االستئناف        نقض             )١(طعن عادية تتمث ة هي ال ر عادي ، وطرق طعن غي

 لكل من   عد مصدراً  تُ  الشريعة اإلسالمية  ألن ، ونظراً )٢(والتماس إعادة النظر  
ات  ام المرافع رعيةنظ عودي و  الش االس ة   نق ة والتجاري ات المدني ون المرافع

ادة النظر      بالتماس    المصري، فإن طريق الطعن      زه عن مسألة        إع زم تميي يل
ة             من ن   عن رأيه  القاضيرجوع   نقض من ناحي التمييز أو ال احية، والطعن ب

 -:  على النحو اآلتيتباعًاسأتناوله أخرى، وهو ما 
 .االلتماس ورجوع القاضي عن رأيه واجتهاده: المطلب األول
 .االلتماس والطعن بالتمييز أو النقض: المطلب الثاني
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

 :االلتماس ورجوع القاضي عن رأيه واجتهاده: المطلب األول 
 

فكرة رجوع  وفكرة التماس إعادة النظر     دو أن هناك تعارضًا بين      يبقد  
ز عن                     ادة النظر تتمي رة التماس إع ا أن فك اده، آم القاضي عن رأيه واجته
ي      نقض ف ام ال عودي ونظ رعية الس ات الش ام المرافع ي نظ ز ف رة التميي فك

 على  تباعًاسأوضحه   المصري، وهو ما      المدنية والتجارية  قانون المرافعات 
 -:و اآلتيالنح

 

 : عن رأيه أو اجتهادهمن القاضي االلتماس ليس عدوالً: أوالً
ه عدول من القاضي     التماس إعادة النظر بحجة   البعض   يرفض قد أن

 .عن رأيه أو اجتهاده
ه     رون أن المية ي ريعة اإلس اء الش ع أن فقه ة  والواق وز مراجع ال يج

ز  ث يمي ألة، حي س المس ي نف ه ف ي رأي ي ف ون أسونالقاض ين آ اس  ب
ه                 المراجعة مخالفة لنص صريح في آتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا علي
ر   ون األم ين آ ة، وب اء األم ن علم ابعين م اع الصحابة أو الت لم أو إجم وس

 .)١( رأيه واجتهادهعنمجرد رجوع من القاضي 
بعض  هذا وعلى   ازة  اء الفقه من األساس، ذهب ال ى إج راض   إل  االعت

 .، ومنع ذلك في الحالة الثانيةلة األولىفي الحاأو الطعن في الحكم 
ألة   ن وضوح المس رغم م ى ال ل   ,وعل ن قبي و م د يتصور ول ه ق  فإن

ى النحو السابق،                     ه عل ه الفق ا يجمع علي الشبهة، وجود ثمة تعارض مع م
 .وبين تقرير االعتراض بالتماس إعادة النظر

ه        يتضح عدم وجود تعارض         والحقيقة، أنه بتحليل الرأي السابق فإن
ما يراه الفقه عامة، من عدم جواز          و نظام الطعن بالتماس إعادة النظر       بين

االلتماس ال يعد من قبيل المراجعة للقاضي       ن  أمراجعة القاضي في رأيه، إذ      
م     تهدف إلى تصحيح     ةنه نظام أو وسيل   إبل  , في رأي أو اجتهاد    ما شاب حك

 .)٢(القاضي من خطأ في الواقع
                                                           

F١E،?אא?،٢٨،א،
?אא?،١٥٦،١٥٧،אאאא؛
?אאא?،٩٦،٩٧K

F٢E،אא?אאאא?،١٤٢٢،
،١٤K



  مفهوم التماس إعادة النظر: الفصل األول

 

٦٧
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ال

 

  :عن في الحكم على أساس الغلط في الواقعطريق للط االلتماس: ثانياً
ط   ي غل وع القاضي ف ى وق اس عل رة االلتم وم فك ه ,إذ تق ب علي  ترت

ه عن رأي  دول من رد ع يس مج ين، ول ى نحو مع زاع عل ي الن  أو هفصله ف
اده ه    , اجته و علم أنه ل ن ش احب إرادة القاضي م ذي ص ط ال ذا الغل وأن ه

 .)١(لتغير وجه النظر في الدعوى
ذي صدر       ن العدل في هذه الحالة أن يتاح        ملذا فإنه    ضده  للشخص ال

ه   الحكم   ا شابه        إمكانية الطعن علي ادة النظر، بهدف تصحيح م بالتماس إع
 .)٢(حكم القاضي من خطأ في الواقع
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 :االلتماس والطعن بالتمييز أو بالنقض: المطلب الثاني
 

ودي، االعتراض بااللتماس في نظام المرافعات الشرعية السع: أوالً

 .يختلف عن نظام االعتراض على الحكم عن طريق التمييز
ة        فمن ناحية، ال يتقرر    - ١  االعتراض على الحكم الصادر من المحكم

ة أو  ة أو العام اس مالجزئي ز بالتم ة التميي رحكم ادة النظ ى  إع اء عل  إال بن
سبب من األسباب التي حددها النظام على سبيل الحصر، وبشرط أن يكون               

م نها ان صادرًاًا،ئيالحك ة، أي  إذا آ اآم العام ة أو المح اآم الجزئي  من المح
 . ريال٥٠٠قيمتها صادرا في دعوى ال تتجاوز 

ه النظام أسباب محددة  ذي ال يحدد ل التمييز، وال وذلك بخالف الطعن ب
ادة        ي الم عودي ف رعية الس ات الش ام المرافع ر، إذ نص نظ بيل لحص ى س عل

ى أن )١٩٩( ام" ، عل ع األحك زجمي ة للتميي ون قابل ي ، تك ام ف تثناء األحك  باس
 ".الدعاوى اليسيرة 

م       يكون له  بالتمييزومن ناحية ثانية، فإن الطعن       - ٢  أثر موقف للحك
ه  إعادة النظر فليسالصادر في موضوع الدعوى، بخالف الطعن بالتماس       ل

 .أثر موقف في تنفيذ الحكم المطعون فيه
 :ن بالنقضالتماس إعادة النظر والطع: ثانياً

ات            انون المرافع ة    الطعن بالتماس إعادة النظر في ق ة والتجاري المدني
ام القضائي، في أن                     النقض في نفس النظ ام الطعن ب المصري يتفق مع نظ

وم الطعن في           ًالآ ام، إذ يجب أن يق  منهما طريق طعن غير عادي في األحك
ه ال  , )١(هما على سبب من األسباب التي حددها القانون       اآلت ى     وأن  يترتب عل

 .الطعن بأي منهما أي أثر موقف على تنفيذ الحكم المطعون فيه
أ في                 انون أو الخط غير أن الطعن بالنقض يكون بناء على مخالفة الحكم للق
ادة النظر في المسائل                    وم الطعن بالتماس إع تطبيقه أو تأويله، في حين يق

أ                  ه القاضي من خط ع في ا وق ى تصحيح م دير     المدنية والتجارية، عل  في تق
 .الواقع 
ظوا اس لمالح ن بالتم ان الطع ه إذا آ ر  أن ادة النظ ب إع ق بقل يتعل

ط            ى أساس الغل م عل ام الحك الموضوع أو القضية، عن طريق الطعن في قي
ي    النقض ف ن ب إن الطع ع، ف ي الواق ة ف ة والتجاري ات المدني انون المرافع  ق

انوني ق االستقرار الق ي تحقي ه ف ة عن ل أهمي ي المصري، ال يق ل ف ، المتمث
                                                           

F١E،אא?אאאא?،١٤٢٢،٢١K
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ام،      ذا  توحيد تطبيق القانون وتوحيد تفسيره ومنع تناقض األحك إن  ل ف
خر ال يقل عن الدور السابق، إذا ما ترتب على          آلمحكمة النقض دور ثانوي     

زاع                الطعن أمامها قبول الطعن، إذ يترتب على ذلك الحق في إعادة طرح الن
م         لتنظره من     , نظره لهاعلى محكمة االستئناف السابق      د في ضوء حك جدي

 .محكمة النقض وتوجيهاتها
 

* * * 
 



 
 
 

 الفصل الثاني
في نظام األحكام القابلة وغير القابلة اللتماس إعادة النظر 

المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية 
 المصري

 :وفيه مبحثان
 

 .األحكام القابلة اللتماس إعادة النظر: المبحث األول •
 . النظركام غير القابلة اللتماس إعادةحاأل: المبحث الثاني •
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

 
 :تقسيمتمهيد و

ذا    إن  يم ه تلزم تقس ر يس ادة النظ اس إع ة اللتم ام القابل د األحك تحدي
ادة        : يتضمن المبحث األول   : الفصل إلى مبحثين   ة اللتماس إع ام القابل األحك

ات الشرعية السعودي  ام المرافع ن نظ ل م ي آ ر ف انون المرا والنظ ات فق ع
ة          ال، ويتضمن    لمصري المدنية والتجارية ا   ر القابل ام غي اني األحك مبحث الث

قانون في آل من نظام المرافعات الشرعية السعودي و       إعادة النظر   اللتماس  
 -:اآلتيالمرافعات المدنية والتجارية المصري، وذلك على النحو 

 .األحكام القابلة اللتماس إعادة النظر: المبحث األول
 .ة النظراألحكام غير القابلة اللتماس إعاد: المبحث الثاني
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 
 

 المبحث األول 
 األحكام القابلة اللتماس إعادة النظر

 : ثالثة مطالبوفيه
ب األول • ادة     : المطل اس إع ول التم رط لقب لحة آش المص

 .النظر
ادة النظر في         : المطلب الثاني  • األحكام القابلة اللتماس إع

 .نظام المرافعات الشرعية السعودي
ادة النظر في     األحكام  : المطلب الثالث  • القابلة اللتماس إع

 . المصري المدنية والتجارية المرافعاتقانون
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
  : وتقسيمتمهيد

د         إن  تلزم أوال تحدي ر، يس ادة النظ اس إع ل اللتم م القاب د الحك تحدي
دها                ,ط قبول االلتماس   وشر ر؟ وبع ول االلتماس من الغي تم   وهل يجوز قب ي

ادة    اس إع ة اللتم ام القابل د األحك رًاتحدي ر، نظ ام  النظ كل النظ تالف ش  الخ
ي          ائي ف ام القض كل النظ ن ش عودية ع ة الس ة العربي ي المملك ائي ف القض

ذا   ة، ل ة مصر العربي ى  جمهوري ذا المبحث إل ه من الضروري تقسيم ه فإن
ب،   الث مطال من ث ب األوليتض اس،   :المطل ول االلتم رط لقب لحة آش  المص
ة اللتماس       :والمطلب الثاني  ات           األحكام القابل ام المرافع ادة النظر في نظ إع

ادة النظر          :لثالشرعية السعودي، والمطلب الثا    ة اللتماس إع  األحكام القابل
 -:  على النحو اآلتي وذلكالمصريالمدنية والتجارية  المرافعات قانونفي 
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 :المصلحة آشرط لقبول التماس إعادة النظر: المطلب األول
 

ادة الن       وافر عدة شروط    أن ظر، من   البد لقبول الطعن بالتماس إع تت
ر،     ادة النظ اس إع ل اللتم الحكم القاب ق ب وعية تتعل ث موض ذه حي ل ه تتمث
ات الشرعية السعودي و            انون الشروط في آل من نظام المرافع ات  ق   المرافع

ة   ول     ، في شرط المصلحة آشرط         المصري  المدنية والتجاري  موضوعي لقب
 .االلتماس في الحكم

ه،   فإنه من الضروري توضيح المقصود      ألهمية هذا الشرط،     ونظرًا  ب
ان مدى                 وأوصاف المصلحة    م بي وافر للطعن بااللتماس، ث التي يجب أن تت

 .جواز قبول االلتماس من الغير
 

المقصود بالمصلحة باعتبارها الشرط الموضـوعي الوحيـد        : أوالً

 :لقبول التماس إعادة النظر 
ات الشرعية ا       )٤(يمثل نص المادة     لسعودي، حجز     من نظام المرافع

ى                        ن، إذ نصت  عل رة المصلحة في أي دعوى أو طع د فك الزاوية في تحدي
ه  ة " أن ون لصاحبه مصلحة قائم ب، ال يك ول أي دعوى أو طل ال يجوز قب

 . "ومشروعة
 قبول الدعوى من المواطنين، في      هذا النظام  من   )٥(المادة  تقرر  آما  

ة       تقب: " إذ تنص على أنه    ,حالة توافر المصلحة العامة     –ل الدعوى من ثالث
م يكن في            –على األقل    ة، إذا ل ه مصلحة عام ا في ل م واطنين في آ  من الم
 ." رسمية مسؤولة عن تلك المصلحةةالبلد جه

ات  انون المرافع ي ق ة وف ة التجاري انون المدني المصري الصادر بالق
م  نة )١٣(رق م   م١٩٦٨ لس انون رق ه بالق نة )٨١( وتعديالت ، م١٩٩٦ لس

رع   م المش ري انظ ادة  لمص ي الم ول أي    )٣(ف ام لقب رط ع لحة آش  المص
إدعاء، سواء آان هذا اإلدعاء عبارة عن طلب أو دعوى أو طعن أو إشكال              

ة         في التنفيذ، مقرراً    ؛ ضرورة توافر المصلحة الشخصية والمباشرة والقائم
ام   ك بالنظ ا ذل راء، معلق ب أو دعوى أو إج ل طل ي آ انون ف ا الق ي يقره الت

ة التي ال تتجاوز الخمسمائة جني            العام، مع جوا   ين    هز الحكم بالغرام ، إذا تب
ى        للمحكمة أن المدعي أساء استخدام حق التقاضي       ادة عل ، إذ تنص هذه الم

ا                      : "أنه ة يقره ه مصلحة قائم ع ال يكون لصاحبه في ل أي طلب أو دف ال يقب
ب     ن الطل رض م ان الغ ة إذا آ ي المصلحة المحتمل ك تكف ع ذل انون، وم الق

ط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع            االحتيا
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(""فيه
م          النصوص تتضمن قواعد أساسية         فهذه   و ل ى ول ا حت يمكن إعماله

ص،  د ن لحة،   يوج ر مص وى بغي ه ال دع ات أن انون المرافع ي ق إذ األصل ف
دعوى أو                    ف دم للقضاء بطلب أو ب ل من يتق دعوى، فك اط ال المصلحة هي من

ا ورد    )٢("مصلحة قائمة ومشروعة  "بطعن، البد أن تكون لديه      بدفع أو    ، آم
ات الشرعية السعودي            )٤(في نص المادة     ام المرافع أو مصلحة   "  من نظ

ادة          "شخصية ومباشرة قائمة ويقرها القانون     من  ) ٣(، آما جاء بنص الم
 .المصريالمدنية والتجارية قانون المرافعات 

ة وال    لحة القائم إن المص ه، ف الزم    وعلي رط ال ي الش روعة ه مش
ا لصريح ال   وز وفق ر، إذ ال يج ادة النظ اس إع ول التم  ادةموالضروري لقب

اس  )١٧٤( ع التم عودي، أن يرف رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ ادة  م إع
ل طلبات              النظر   م بك ه الحك م أو قضى ل ادة        ,هممن قبل الحك ذه الم  إذ تنص ه

من المحكوم عليه، وال يجوز      ال يجوز االعتراض على الحكم إال       : "على أنه 
ر          ى غي ام عل نص النظ م ي ا ل ه م ل طلبات ه بك ي ل م أو قض ل الحك ن قب مم

 .)٣("ذلك
رعية       ات الش ام المرافع ي نظ اء ف ي اإلدع لحة ف رة المص اق فك ونط

ي   ا ف ن نطاقه ع م ون أوس اد يك عودي يك انونالس ات ق ة  المرافع المدني
ة المصري، إذ يجوز إذا توافرت المصلحة        والتجارية    استعمال الحق     ،العام

ن دعوى أو الطع ي ال ي )٤(ف ا ف ة، أم ة والتجاري ات المدني انون المرافع  ق
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ة أو                  ة المصالح العام دعوى في حال المصري فقد قيد من استعمال ال
الجماعية، حيث قيد المشرع المصري من استعمال دعوى الحسبة بالقانون          

ى قصر حق استعمالها       ف،  م١٩٩٦ لسنة    )٣(رقم   ك      النياب  عل ة، وذل ة العام
بعض من      بهدف منع    ،لقانونلهذا ا آما جاء بالمذآرة اإليضاحية      التعسف  ال

 بعض الكتاب والباحثين    ارفي استعمال هذه الدعاوى في ترويع أمن واستقر       
 .)١(ورجال الفكر والسياسة

ادة النظر              والمقصود بالمصلحة آشرط عام لقبول الطعن بالتماس إع
ات الشرعية       ام المرافع ادة            في نظ ا جاء في الم ه، ) ٤/١( السعودي، آم  من

 .")٢(آل ما فيه جلب للنفع ودفع للضرر"هي 
احثين  وهو ما عبر عنه   ة السعودية،     فريق من الب ة العربي في المملك

تمس      "في تعريفه للمصلحة في االلتماس، بأنها        المنفعة التي تعود علي المل
ون        ب أن تك لحة يج ذه المص اس، وه راض بااللتم ن االعت ة م قائم

 .)٣("ومشروعة
ترط   د اش رأي وق ذا ال اس،   ه ول االلتم روط  لقب دة ش ق  ع  أوالًتتعل
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

دم االلتماس  ه بمق ود علي ي تع ة الت ق بالمنفع ا يتعل آالمصلحة، أي م
روعة       ة ومش ة قائم ون منفع رورة أن تك اس، وض ن االلتم  : وثانيــاً ، م

اً            ه معين تمس ب أن يكون المل اً  بالملتمس به، آ  مستحيل    وأال يكون   , ومعلوم
ه بضرورة               : وثالثاً،  االقتضاء ر عن ا عب ه، وهو م تمس علي بالملتمس والمل

 .)١(توافر الصفة في آل منهما واألهلية
ون         د تك ة، وق ة أو مادي لحة أدبي ون مص د تك لحة ق ذه المص وه
ة أو      ون قائم د تك ة، وق ة أو خاص ون عام د تك ة، وق موضوعية أو إجرائي

 .)٢(محتملة
ه  آل ما هنالك   ة       يجب أن    أن داء      , تكون المصلحة قائم  أي تتعلق باعت

وقع بالفعل، آما يشترط أن تكون مصلحة مشروعة، وهي المصلحة التي ال           
ام واآلداب   ام الع ةتتعارض مع النظ ا في    العام ي يقصد به رة الت ك الفك ، تل

النظام القضائي السعودي، عدم تعارض المصلحة مع الشريعة اإلسالمية،            
 .)٣(ها الفرعيةسواء في أصولها أو أحكام

ه، التي            عد الحق في    ُيو ى تحقيق غايت الفقه اإلسالمي مجرد وسيلة إل
تتمثل في الحكمة أو المصلحة التي من أجلها شرع الحق، فاستعمال الحق       

 .)٤( في استعمال الحقًا أو تعسفًا آيديًالفي غير ما شرع له يعد استعما
ا ري،أم انون المص راح الق دى ش لحة ال ل د بالمص ة أو  فيقص منفع
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ب أن     ه، إذ يج واه أو ادعائ ن دع ا المتقاضي م ي ينتظره دة الت الفائ
ام  )٤(تكون مصلحة أو منفعة مشروعة، وهو ما نصت عليه المادة           من نظ

ة        باشتراطها     السعودي  المرافعات الشرعية  وافر المصلحة القائم ضرورة ت
ن، سواء           دم       والمشروعة في آل دعوى أو طلب أو طع دعوى أو مق ع ال   راف

ة  )١(المدعي أو من المدعي عليه   الطلب أو الطعن هو      ، وهو ما قررته محكم
ا  ا، بقوله دث أحكامه ي أح نقض المصرية ف أن المصلحة المشروعة  " :ال

ذه                     ا ال يحقق ه ة والقضائية، وم ال القانوني ة الحقوق واألعم ة آاف هي غاي
 .)٢("المصلحة غير جدير بالحماية

ة         قانونرأي شراح ال  ، فقد استقر    لى ذلك وع ى عدم آفاي  والقضاء عل
ة  لحة النظري يالالمص ق اإلجرائ تعمال الح ى ، و)٣(س م عل ول الحك أن قب

م، ينفي المصلحة في                      ل الطعن في الحك المطعون فيه صراحة أو ضمنا قب
 .)٤(الطعن، وهو ما يؤدي إلى عدم قبول الطعن

د تكون                   ن، ق ام الحق في الطع والمنفعة التي يقرر على أساسها النظ
تقبليةما ة أو مس ون حال د تك ا ق ا أنه ة، آم ة أو معنوي لحة ، )٥(دي والمص

ق ة تتحق ات الشخص أو   ,المادي ى احتياج ي الحصول عل ة ف واء بالرغب  س
 . أو بتجنب وقوع األضرار تزايالحصول على الم

ن، أن تكون مصلحة                   دعوى أو الطع و يشترط الستعمال الحق في ال
دعوى  صاحب الحق الستعماله مشروعة، أي بمعن   ى أال يكون الغرض من ال
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٨٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

دعوى أو           عد تعسفاً ، وهو ما يُ   )١(مجرد الكيد   في استعمال الحق في ال
 .  المصلحة أو انعدامهاضآلةالطعن، وهو ما يتحقق عند 

 وعدم   )أو الطعن  (ة الدعوى   المصلحة هي الضابط لضمان جديَّ    أن  إذ  
ا وسيل             ا، وهي آونه انون له ة التي رسمها الق ة  خروجها عن الغاي ة لحماي

 .)٢(الحق في الدعوى

 : أوصاف المصلحة كشرط لقبول االلتماس:ثانياً
ادة   ن بالتماس إع ول الطع ة أوصاف المصلحة آشرط لقب ومن ناحي

ى           من ) ٤(ت المادة   النظر، فقد نص   ات الشرعية السعودي عل ام المرافع  نظ
 ."مصلحة صاحب الدعوى مصلحة قائمة ومشروعة"ضرورة أن تكون 

د  ب وق ين ال وم  ب احثين مفه ن الب لحة عض م ك األوصاف للمص ، )٣(تل
ه   ه أن ر،       "بقول ادة النظ اس إع ي التم تمس ف لحة المل ون مص زم أن تك يل

 ."مصلحة شخصية وقائمة ومشروعة
ا يتصور أن    ة، آم ة أو أدبي ذه المصلحة مادي ون ه إذ يتصور أن تك

 نولك لة،  ممة أو محت  ئتكون موضوعية أو إجرائية، آما يتصور أن تكون قا        
ا يمكن          ينبغي أن تكون هذه المصلحة جديَّ      ة وغير آيدية أو صورية، وهو م

ا     "عدم مخالفة المصلحة النظام العـام أو اآلداب       "تسميته بشرط      ، وهو م
رع      يفترض بداهة عدم معارضة المصلحة           ام الشريعة      ألصل أو ف من أحك

 .)٤(اإلسالمية
ع الطعن ب    وال يكفى توافر     د رف االلتماس،  هذه األوصاف للمصلحة عن

 ضرورة توافر هذه المصلحة بأوصافها السابقة، في أي حالة يكون          يلزمبل  
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٨٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(عليها الطعن، وذلك باعتبار المصلحة أمر متعلق بالنظام العام
ات   قانون  أما   ة     المرافع ة والتجاري د نص     المدني ادة    تالمصري، فق  الم

م        وفقًامنه  الثالثة   انون رق ى  ،  م١٩٩٦  لسنة  )٨١( ألحدث تعديالتها بالق عل
دعوى أو الطعن مصلحة شخصية ومباشرة "أن  ون مصلحة صاحب ال تك

 ."وقائمة يقرها القانون
ان  د آ ة وق ة والتجاري ات المدني انون المرافع ل،المصريشراح ق   قب

رة أوصاف المصلحة، وهل هي             ين مختلف  ، القانون السابق  صدور  حول فك
نهم      ذهبت ا   حيث   ؟الشرط الوحيد لقبول الدعوى أو الطعن      ة العظمى م لغالبي

ى  لحةإل رة المص ابقة لفك اف الس ول باألوص انون ,الق ه الق ا قنن و م  وه
رة     ية والمباش لحة الشخص وافر المص رورة ت ن ض ابق، م ون ,الس  وأن تك

لحة حالَّ   ن مص دعوى أو الطع احب ال لحة ص ون  مص تلزم أن تك ا يس ة، آم
ل من ال                    ام في آ ه النظ ر عن ا عب سعودية  مصلحته مصلحة قانونية، وهو م

ا   لحة يقره ن مص دعوى أو الطع احب ال لحة ص ون مص أن تك ر، ب ومص
 . أو النظامالقانون

ي        تعمالها ف رى اس ا يج رة آم ية المباش لحة الشخص د بالمص ويقص
انون       دعوى أو الطعن أو               آتابات شراح الق ع ال المصري، هو أن يكون راف

ه،   وب عن ن ين انوني أو م ز الق و صاحب الحق أو المرآ تعمل الحق ه  مس
 .)٢(" الصفةبشرط قديمًا"وهذا الشرط هو ما آان يسميه الفقه والقضاء 

ق أو    ى الح داء عل اك اعت ون هن لحة، أن يك ول المص د بحل ويقص
ات     ي المنازع ل ف ي الفص ي ه ة القاض ث أن مهم انوني، حي ز الق المرآ

م يكن           ل بالفعل، وأنه ال يوجد ثمة داعٍ     الموجودة   تضييع وقت القضاء، إذا ل
 .)٣(مطروح أمام القضاءهناك نزاع 
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٨٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

لحة  ة المص ى قانوني راحومعن ض الش دى بع تند )١(ل ، أن يس
انون، بحيث يكون                     ه الق انوني يحمي ز ق ى حق أو مرآ المدعي في دعواه إل

ره            الغرض منها هو   انوني، بتقري ز الق ا   حماية هذا الحق أو المرآ ان   م إذا آ
ة    االعتداء في صورة منازعة تتعلق بتقرير الحق أو بطلب الح           ة اإللزامي ماي

به ضرر   اح يلحق بص   في حالة االعتداء عليه أو في صورة التعويض عندما        
 .ما

ول أي          ويخلص الباحث إلى القول بأن       ام لقب المصلحة هي الشرط الع
التمييز أو          ا ب ا   ب طلب أو دعوى أو طعن، سواء آان طعن ان طعن النقض أو آ

اس ر     .بااللتم لحة مش ون مص ي أن تك لحة ينبغ ذه المص وعة أي وأن ه
مصلحة يقرها القانون أو مصلحة قانونية، وهو ما يعطي للقاضي الحق في            
 .رد أي دعوى أو طعن آيدي، مع الترخيص له في الحكم بالتعزيز المناسب

جب توافرها في أي دعوى أو طلب أو دفع أو طعن،           يوهذه المصلحة   
ى تن           ىسواء بالنسبة للمدعي أو المدع      زم استمرارها حت ا يل ه، آم تهي   علي

م في موضوعها، إذ ال يكفي توافر            ا الخصومة بحك دعوى أو        ه ع ال د رف  عن
 . والمصلحة قد تكون للمحكوم عليه أو لغيره.)٢(الطعن

ى    أن يكون الطعن قاصراً      وهذه المصلحة في الطعن تقتضي أيضاً       عل
م محل الطعن بالتماس          من آان خصماً   ا الحك  في الخصومة التي صدر فيه
 .إعادة النظر
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٩٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 ؟لتماس إعادة النظر هل يتصور الطعن من الغير با:ثالثاً
م يكن   آل شخص  يقصد بالغير في الطعن بالتماس إعادة النظر، هو       ل

م محل االلتماس              مختصمًا ا الحك دأ في    . في الخصومة التي صدر فيه   والمب
ماً      ان خص ن آ ن إال مم وز الطع ه ال يج و أن ا، ه ات عموم ي المرافع  ف

م       ا الحك اً  الخصومة التي صدر فيه ا سبق      ، وفق ه  لم وافر       بيان  من ضرورة ت
اً      دأ    المصلحة الشخصية والمباشرة، ووفق ذي         للمب ات ال الشهير في المرافع

ي م، إذ  يقض ر الحك بية أث ماً   أن  بنس ان خص ن آ م ال يخص إال م ي الحك  ف
 .الخصومة التي صدر فيها الحكم محل الطعن

ول الطعن بااللتماس إال ممن آان خصم            في هذه   ًاومن ثم، ال يجوز قب
ه الطعن إال ضد من آان خصماً                 في خصومة أول      الخصومة، وال يجوز توجي

 .درجة
ادة النظر في                   وا بالتماس إع ر الخصوم أن يطعن وعليه، ال يجوز لغي

ًا ن طرف م يك ذي ل م ال االحك ي صدر فيه ي الخصومة الت ه  ف ان ل ا إذا آ ، أم
 .مصلحة في الطعن فيجوز له ذلك
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ام           األحكام: المطلب الثاني  ادة النظر في نظ   القابلة اللتماس إع
 :لمرافعات الشرعية السعوديا
 

ام     )١٩٢/١ (طبقًا للمادة  ات الشرعية السعودي،        من نظ إ المرافع ن ف
المقصود باألحكام النهائية التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر، إذا            

 :هي ) ١٩٢(النظام في المادة توافرت حالة من الحاالت التي حددها 
 .وى اليسيرة التي ال تخضع للتمييزا األحكام الصادرة في الدع–أ 

 .األحكام التي قنع بها المحكوم عليه –ب 
 . األحكام التي فات ميعاد االعتراض عليها–ج 
 . األحكام المصدقة من محكمة التمييز– د 
 ."األحكام الصادرة من محكمة التمييز  – ـه

ام التم       ة           ونظرا ألهمية وحداثة نظ ادة النظر في قضاء المملك اس إع
ادة           العربية السعودية،    ة اللتماس إع ام القابل فسيتناول الباحث تفصيل األحك

 :النظر، على النحو التالي
 

 :وى اليسيرةا األحكام الصادرة في الدعالفرع األول
 :المقصود بالدعاوى اليسيرة: أوالً

ر  عودي يقص رعية الس ات الش ام المرافع ي نظ ى التقاض ة عل درج
ة،                  اآم العام ة أو المح اآم الجزئي ام الصادرة من المح واحدة، بالنسبة لألحك

ير دعوى يس ة ال ت قيم رة  ة أو قليلةإذا آان ل فك ا يقاب و م ة، وه  األهمي
ي     ة ف ة واالبتدائي اآم الجزئي ائي للمح انون ااالختصاص االنته اتق  لمرافع

 . المصريالمدنية والتجارية
ول          االقتصادوالحكمة من هذا هي        في الوقت والنفقات، إذ ال يجوز قب

ا                   ا أو نوعه ع من حيث قيمته الطعن أمام محكمة التمييز في دعاوى ال تتمت
ة،   ة اجتماعي ي  بأهمي ة أو      فيكف ة الجزئي ن المحكم م م دور حك ا ص نظره

 .)١(العامة
دد ن ة  ويتح ة والعام اآم الجزئي اص المح اق اختص ن ط وعين م  بن
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

دعاوى  دعاوى     :النوع األول : ال ا          ال اليسيرة ويسمى االختصاص به
ث يك  ير، حي ة  باالختصاص اليس ة أو العام ة الجزئي م المحكم ًا ون حك حكم

ذا     بحيث ال يجوز الطعن في      و انتهائيًا   أنهائيًا   ل ه التمييز، إذ هو       مث م ب الحك
 من نظام المرافعات الشرعية      ١٧٩م  ( حكم انتهائي ال يقبل الطعن بالتمييز       

 ).السعودي 
دعوى وم ال ة   ومفه م المحكم ام حك ا النظ ل فيه ي جع يرة الت  اليس
ًا    الجزئية أو العامة، حكم     ل الطعن      ًا انتهائي ادة النظر هو        ال يقب بالتماس إع

  . إلى أخرىنسبي يتغير من فترة زمنيةمفهوم 
د  ك، فق ى ذل ام وعل ل نظ عودي أوآ رعية الس ات الش لمجلس المرافع

ى القضاء  يرة األعل دعوى اليس ة ال د قيم لطة تحدي ي  س ة، ف رة زمني ل فت آ
 .)١(وذلك بقرار يصدر من الهيئة العامة بناء على اقتراح وزير العدل

ق لو د أطل ذا الق ة أو  ه اآم الجزئي ن المح م الصادر م ى الحك ام عل نظ
ويكون  .العامة وصف الحكم النهائي، أي الحكم الذي ال يقبل الطعن بالتمييز          

ه    ، وال يقبل الطعن   حكم المحاآم الجزئية نهائياً    التمييز، ويجوز الطعن      علي ب
ادة     نص الم ا ل اس، وفق ه بااللتم ز األ   )٣(في ب تميي ة ترتي ن الئح ام  م حك

ي  رعية ف ـ٢٥/١١/١٣٨٦الش ادرًاا، إذه ان ص يرة ال  آ وى يس ي دع  ف
غ ال  المنقول مبل ة ب ائل المتعلق ة أو المس ائل النقدي ي المس ا ف اوز قيمته تتج

م  ن خمس د ع ا يزي عودي، أو إذا آ ال س د قضى ن ائة ري م ق  ال ر بتعزيالحك
 .)٢( بالسجن لمدة ال تتجاوز العشر أيامأويتجاوز أربعين جلدة 

، وال يقبل الطعن بالتمييز،     آما يكون حكم المحكمة العامة حكما نهائياً      
المنقول               ة ب دعاوى المتعلق ادة النظر، في ال ويجوز الطعن عليه بالتماس إع

د    أو إذا آان      ريال سعودي،  ٥٠٠والتي ال تتجاوز قيمتها       ال  ر بتعزي  ىقض ق
اوز العشر  دة ال تتج دة أو بالسجن لم ين جل اوز أربع ي ةيتج ك  ف ام، وذل  أي
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٩٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(األحوال التي تقوم فيها المحاآم العامة بعمل المحاآم الجزئية
ة   ة أو العام اآم الجزئي م المح ون حك ه، يك ًا)٢(وعلي ل ، حكم ر قاب  غي

بة لل  ر، بالنس ادة النظ اس إع ن بالتم مائة  للطع ن خمس د ع ي تزي ائل الت مس
ي تعزي      ادر ف م الص ة الحك ي حال عودي، أو ف ال س دة أو   رري ن جل ر م  أآث

 . للطعن بالتمييزبالسجن أآثر من عشرة أيام، إذ يكون الحكم قابًال
ة،       ع وفي آل األحوال يكون الحكم الصادر         ة والعام اآم الجزئي ن المح

ار محل            ب ًابالتمييز إذا آان متعلق   عليه   للطعن   قابًال ة العق ا آانت قيم عقار، أي
 .الدعوى

ز     عودي يمي رعية الس ات الش ام المرافع ذا أن نظ ن ه ين ويتضح م ب
المنقول و       ةاألحكام الصادر  ة ب ام الصادرة في مسائل        في مسائل متعلق األحك
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٩٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ة  ا،     متعلق ى لقيمته ائل األول بة للمس ر بالنس ع األم ار، إذ يخض بالعق
ا  رة هن ون والعب عتك ت رف ة وق رة بالقيم دعوى، وال عب ي ب ال ات ف أي تقلب

ة          ذه    ،  األسعار بعد لحظة رفع الدعوى ودخول الدعوى حوزة المحكم وفي ه
ة  ة أو العام ة الجزئي م المحكم ون حك ة يك  في دعوى يسيرة، الصادرالحال

ك            غير قابل    التمييز، وذل إال الطعن بالتماس إعادة النظر، دون الطعن عليه ب
ادة       إذا توافرت حالة من حاالت ال   ا في الم طعن بااللتماس المنصوص عليه

 .من نظام المرافعات الشرعية السعودي) ١٩٢(
ة،         أما النوع الثاني    من الدعاوى التي تنظرها المحاآم الجزئية والعام

في هذا النوع من        ف،  بالدعاوى ذات القيمة الكبيرة أو غير اليسـيرة       تسمى   ف
ة     ة أو العام ة الجزئي م المحكم ون حك دعاوى يك دائياً  حكال ًا ابت ن  م ل الطع  يقب

 .بالتمييز
ظ،  ي ويالح ابقة ف وال الس ل األح ن أن آ م للطع ة الحك د قابلي تحدي

يس             م، ول ا الحك دعوى الصادر فيه ة ال ى قيم بالتمييز من عدمه، يتوقف عل
م الصادر              على   ل الحك ة   ع ما تقضي به المحكمة للخصم، إذ ال يقب ن المحكم

ر، ادة النظ اس إع ن بالتم ة الطع التمييز الجزئي ه ب ن في وز الطع ا يج  إنم
غ  ة للخصم بمبل ان صادرًا٤٠٠مباشرة، إذا قضت المحكم ال إذا آ ي  ري  ف

ا عشر غ قيمته فدعوى تبل م الصادر من ون أل ل الحك ال، والعكس يقب  ري
ان صادرًا اس، إذا آ ن بااللتم ة الطع ة الجزئي اوز المحكم ي دعوى ال تتج  ف

ة    ت المحكم و حكم ال ول مائة ري ا خمس ك، إذ   قيمته ن ذل أآثر م دعي ب  للم
اس،   ن بااللتم االت الطع ن ضمن ح ة داخال م ذه الحال ي ه م ف يعتبر الحك س

ائي              ًاسواء العتباره صادر    في دعوى يسيرة أو في حدود االختصاص النه
 . العتبار ذلك داخال في حاالت الطعن بسبب الحكم للخصم بأآثر مما طلبهأو

ظ ا يالح رعية  آم ات الش ام المرافع م أن نظ عودي، ل ىالس نص عل   ي
دير قواعد  ددة لتق دل إصدار الئحة مح وزير الع ل ل ل أوآ دعاوى، ب ة ال قيم

ة  ى تنفيذي نص عل دعوى  ت ة ال دير قيم ة بتق د المتعلق د لالقواع تحدي
م تصدر              ذه الالئحة ل ة، إال أن ه االختصاص القيمي للمحاآم الجزئية والعام

 .)١(إلى اآلن
  : الحكم الصادر في الدعاوى اليسيرةشروط الطعن بااللتماس في: ثانياً

ة       ا         ينبغي توافر الشروط العام ضرورة  في الطعن بااللتماس، وأهمه
م            ًا وفاصًال     توافر المصلحة والصفة، وأن يكون الحك في الموضوع،    نهائي
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ه      إلى ا وذلك باإلضافة    تمس ب من حيث    , لشروط الخاصة بالشيء المل
 .)١( معلومًاضرورة آونه شيئًا
اً  أن يكون الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة حكماً       آما يشترط    ،  نهائي

ا         ,فال يجوز الطعن بااللتماس      دعوى يسيرة، طالم م متعلق ب ان الحك و آ  ول
 . بصفة نهائيةفاصل في موضوع الدعوىغير  هأن

ا  ك م اس ذل رره وأس ى ق عودي عل رعية الس ات الش ام المرافع نظ
ي ا ى استقالل ف اء الخصوم، من عدم جواز الطعن عل ام الصادرة أثن ألحك

 .سير الخصومة وال تنتهي بها الخصومة
دعاوى   بة لل ر بالنس ادة النظ اس إع ن بالتم وز الطع ه، ال يج وعلي

 .)٢(اليسيرة، إال بالنسبة لألحكام المنهية للخصومة
ي     ل ف ي تفص ام الت ومة األحك ة للخص ام المنهي ود باألحك والمقص

ذي يص          م ال ا، أو في          موضوع الدعوى برمتها، وليس الحك در في شق منه
 .)٣(ه اإلثبات فيهارضة عليها، أو متصلة بوجه من وجومسألة عا

ات       ل الطلب م القاضي بك ى الحك ومة عل ي للخص م المنه دق الحك  ,ويص
ة  دم االختصاص دون اإلحال م الصادر بع ن  ,والحك ة م م الصادر باإلحال  والحك

م الصادر بسقوط الخص     و,دائرة إلى أخرى بنفس المحكمة  فكل هذه   , ومةالحك
ا   تنتهي ًاأحكام األحكام باعتبارها  ل        الخصومة  به ًا تقب د أحكام بالتماس  الطعن   تع

 .)٤(إعادة النظر
 

 :األحكام التي قنع بها المحكوم عليه: الفرع الثاني
م ممن           قد يثار    الحكم     التساؤل عن إمكانية الطعن في الحك أو رضي ب

م،      ال يجوز قبول الطعن ممن      والواقع أنه   قبل به،    ل الحك ه    قب ال مصلحة   ألن
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ة       ه يكون من الضروري        .)١(له في الطعن في هذه الحال م، فإن ومن ث
تحديد المقصود بقناعة المحكوم عليه بالحكم، ومدى جواز الطعن في الحكم           

 -: على النحو اآلتيتباعًاسيوضحه الباحث في هذه الحالة، وهو ما 
 

 :وم عليهحكام التي قنع بها المحكالمقصود باأل: أوالً
ه   ؤلحكم رضا بايقصد بقناعة المحكوم عليه      ه ل ه وقبول ، ويكون  )٢(ه ب

راض               ه، دون اعت ذلك عند صدور الحكم، أو بعد فوات ميعاد االعتراض علي
 .أو رفض من المحكوم عليه

ة،هإذ األصل أن ذه الحال ي ه م بااللتماس ف ي الحك   ال يجوز الطعن ف
ام        حق المحكوم عليه في الطعن في        حيث يسقط    التمييز، إال أن النظ م ب الحك

رة   ي الفق ك بنصه ف از ذل ادة )ب(أج ن الم ات ١٩٢/١ م ام المرافع ن نظ  م
 .الشرعية

ن اد المت فم وات ميع م وف د الحك ه بع وم علي ين المحك ور أن يتب ص
ع        االعتراض، توافر حالة من الحاالت المتعلقة بخطأ القاضي في تقدير الواق

ادة  ي الم ا ف أن  )١٩٢(المنصوص عليه ات السعودي، آ ام المرافع من نظ
ان    ه، أو آ وم علي ا المحك زورة ال يعلمه ة م ى ورق ى عل د بن م ق ون الحك يك

ى غش       زم      الحكم قد بنى عل م يل وم            ، ومن ث ة أن يمكن المحك ذه الحال  في ه
ه    ك   عليه من الطعن في الحكم بااللتماس، وال يجوز منع ى أساس   من ذل عل

قد ه خالل الميعاد، خاصة أن النظام       سبق قبوله للحكم أو عدم اعتراضه علي      
ل              ) ١٧٤ (في عجز المادة  أجاز   ه بك ه أو قضى ل م ممن قبل الطعن في الحك

ادة                طلباته، في حالة نص النظام على ذلك، وهو ما نص عليه النظام في الم
 .منه) ١٧٢(

ك   ى ذل ه     وعل وم علي اء المحك ول أو رض راض قب وز افت  ,الحكمبال يج
ه من استعمال حقه في                خاصة بعد اآتشافه للوقائ    ع الجديدة، بل البد من تمكين

 .  بااللتماسالطعن
اس  والمالحظ أن  ن بالتم ي الطع قط للحق ف ول أو الرضاء المس القب

بب          اف الس ى اآتش ق عل ول الالح اء أو القب ك الرض و ذل ر، ه ادة النظ إع
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٩٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

د صدوره             الموجب لاللتماس، آما أن رضاء المحكوم عليه بالحكم عن
ه من ا  ك في الجلسة  ال يمنع ان ذل ا آ ه، طالم راض علي  ,ستعمال حق االعت

 .)١(وقبل التوقيع على الضبط
 

  :مدى قابلية الطعن في األحكام التي قنع بها الخصم بااللتماس: ثانياً
م يرجع                يكون للمحكوم عليه الذي رضي بالحكم وقبله في الصك، ول

م يعترض علي            اقبوله  في   اً  يه خالل ثالث    لحكم خالل الميعاد، أو ذلك الذي ل  ن يوم
اريخ المحدد المن  تمس إعادة النظر فياستالمه الت م، أن يل ن ي خالل ثالثهلحك
 من   )١٩٢( من علمه بتوافر إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة                 يومًا

 .)٢(ينظام المرافعات الشرعية السعود
ى        و ا إل ه في             من المفيد اإلشارة هن وم علي ول الطعن من المحك أن قب

ه ئ الحالة، منوط بضرورة عدم علمه بتوافر سبب االلتماس وقت رضا              هذه
ائه، وأن يق   ه أو رض د قبول اس بع وافر سبب االلتم ا يجب ت الحكم، آم م دب

 .االلتماس خالل الميعاد الذي حدده النظام
 

 :األحكام التي فات ميعاد االعتراض عليها: الفرع الثالث
 

 : ميعاد االعتراض على األحكام:أوالً
ق   آف ه ح وم علي عودي للمحك رعية الس ات الش ام المرافع ل نظ

راض  ى أن االعت ةعل فة عام ام بص ى أن ، )٣(األحك ص عل ث ن اد حي ميع
اً    واالعتراض الخاص بطلب  التمييز ه      ون يوم م          ثالث  من تسليم إعالم الحك

دم الخصم اعتراضاً                م يق  للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، فإذا ل
اذ محضر               خالل هذه المدة     ة اتخ ى المحكم ز، وعل سقط حقه في طلب التميي

بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اآتسب             
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٩٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(القطعية
دأ و م     يب الم الحك ليم إع اريخ تس ن ت م م ى الحك راض عل اد االعت ميع

ات       ام المرافع ذ نظ بط، إذ يأخ ر الض ي دفت ه ف ذ توقيع ه، وأخ وم علي للمحك
ذي     فال يكتفى بمجرد  , عودي بنظام العلم اليقيني   السالشرعية    العلم الظني، ال

اريخ                       دأ من الت د يب اد ق ذا الميع ا أن ه م، آم قد يحدث من لحظة صدور الحك
م يحضر، و           دأ   المحدد لتسليم الحكم للمحكوم عليه، إذا ل راض   يب اد االعت ميع

 .)٢(على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه أو وآيله
زوال            وي قف هذا الميعاد بموت المعترض أو بفقد أهليته للتقاضي أو ب

ة أو من                      ى الورث م إل الغ الحك ى إب صفة من آان يمثله، ويستمر الوقف حت
ارض   زول الع ثلهم أو ي ان يم رر   )٣(آ وم األول المق اب الي ك دون حس ، وذل

ة رسمية            )٤(لذلك وم عطل ، إال إذا   )٥(، ودون حساب اليوم األخير إذا صادف ي
 .)٦(افقت العطلة الرسمية بداية أو وسط الميعاد، فإنها تحسب من الميعادو

ل        در قب ي تص ام الت ى األحك راض عل وز االعت ة، ال يج فة عام وبص
راض                 ا الخصومة، إال مع االعت دعوى وال تنتهي به الفصل في موضوع ال

ام الصادر          ةعلى الحكم الصادر   دا األحك  بوقف   ة في الموضوع، وذلك فيما ع
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٩٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

دعوى  ي      ال م ف ل الحك تعجلة قب ة والمس ام الوقتي ى األحك وعل
 .)١(الموضوع

 

 مدى قابلية الطعن بااللتماس في األحكام التي فـات ميعـاد            :ثانياً
 :االعتراض عليها

م الصادر            ة     ع يترتب على فوات ميعاد الطعن في الحك ن المحكمة الجزئي
اً   ة حكم ذه الحال ي ه م الصادر ف ار الحك ة، اعتب ًاأو العام ن   نهائي ل الطع ال يقب

 .)٢(بالتمييز
دة للطعن    الوسيلة   هو ال  وفي هذه الحالة يبقى الطعن بااللتماس          وحي

ى ك إذا   عل ع، وذل دير الواق ي تق أ ف ن خط ابه م ا ش م، لتصحيح م ذا الحك  ه
ا    تتوافرت حالة من حاالت الخطأ في الواقع، التي نص         ادة    عليه ) ١٩٢(الم

 .من نظام المرافعات الشرعية السعودي
ا نص      ن أ إذ ه  ت القول بغير م ادة     علي ام من  ) ١٩٢( الم ات  نظ  المرافع

 معناه تحصين الحكم من الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن،            الشرعية    
ا و م ارضوه ع   يتع وم،  م ين الخص اواة ب ة والمس دفان العدال ا ه وهم
ى ترسيخه         أساسيان   ل     مايسعى نظام المرافعات الشرعية السعودي إل  في آ

 .أنحاء المملكة
 

 :أحكام محكمة التمييز: الفرع الرابع
ع  ام الصادرة عن القاعدة أن جمي ل الطعن األحك ز تقب ة التميي محكم

ام الصادرة               ن ع بالتماس إعادة النظر، ومحكمة التمييز تختص بنظر األحك
ا،    ائي لهم دود االختصاص االنته ي ح ك ف ة، وذل ة أو العام اآم الجزئي المح

ق يتصدالة لألحكام المعروضة عليها، إما      دور محكمة التمييز بالنسب   يكون  و
ة   على الحكم التفاقه مع األصول الشرعية، وإما نقض الحكم و          دعوى  إحال ال

اض   ى ق رآإل ابقتين يث  .خ التين الس ي الح ن   ا وف م الطع ن حك اؤل ع ر التس
ا و م ابقتين، وه التين الس ي الح ًا سيوضحه الباحث بااللتماس ف ا  تباع فيم

 :يلي
 

 :صدقة من محكمة التمييزاألحكام الم: أوالً
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١٠٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ا     ك وفق ا تمل ز، فإنه ة التميي ى محكم م عل رض الحك دما يع عن
ه موافق من           ) ١٨٥(لصريح نص المادة     م، إذا رأت أن أن تصدق على الحك

د               حيث نتيجته لألصول الشرعية، مع حقها في توجيه نظر القاضي إلى ما ق
م الم   ى الحك ع تصديقها عل ارض م ات ال تتع ن مالحظ ا م ون له روض يك ع

 .)١(عليها
ولمحكمة التمييز التصديق على حكم المحكمة الجزئية أو العامة، في           

 :)٢( هيأربع حاالت
ز               :الحالة األولى  ة التميي ام محكم ه أم م المطعون في  تتعلق بخلو الحك
 .من أي مالحظات

التمييز ألصوله            :والحالة الثانية  ه ب  تتعلق بموافقة الحكم المطعون في
 .الشرعية

ة ا ةوالحال اع    :لثالث ال اقتن م ح ى الحك ديق عل ق بالتص ة  تتعل  محكم
 .القاضي لمالحظاتهاالتمييز بإجابة 

ابي،            :والحالة الرابعة  م الغي ى الحك ز عل  تتعلق بتصديق محكمة التميي
دوائر الشرعية،           )٣٧(إذ نصت المادة     ة بال  من الئحة تنظيم األعمال اإلداري

ى أن د ا  " :عل ذ إال بع ابي ال ينف م الغي ة   الحك ل محكم ن قب ه م ديق علي لتص
 ."التمييز
ديق و د بالتص ابي  يقص م الغي ى الحك ى  عل االت  معن ن الح ف ع مختل

ابقة، اآتساب  ثالث الس ي الحاالت ال ابقة، إذ يقصد بالتصديق ف ثالث الس ال
ى أي                      م عل ادة طرح الحك ة، بحيث ال يجوز إع ه القطعي الحكم المصدق علي

اض  ز،  آق ة التميي اة محكم ى قض ر، وال حت ى   خ ديق عل ين أن التص ي ح  ف
ام نفس القاضي مصدر                 الحكم الغيابي ال يمنع من استكمال نظر الدعوى أم
ه في           الحكم المصدق عليه، حتى لو آان قد حجز الدعوى للحكم، فيجب علي

ب      دعو الغائ ه وي در حكم ب، أال يص ور الغائ ه بحض ال علم ى ح س إل مجل
 لحقه   من دفاع، تطبيقاً   هي ويمكنه من إبداء ما لد     , ويخبره بالدعوى  ,القضاء

 .)٣(في الدفاع
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١٠١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 :األحكام الصادرة من محكمة التمييز: ثانياً
دو  ي   تب ا، ف روح عليه ن المط ر الطع ي نظ ز ف ة التميي لطة محكم س

 : هما)١(فرضين
اً         أن   :الفرض األول  م وفق ى الحك ع السابق       تصدق عل   للحاالت األرب

ه يجوز الطعن ب        توضيح  اإلشارة إليهم، وقد سبق     ادة النظر      ، أن التماس إع
 .في الحكم المصدق عليه من محكمة التمييز في هذه الحالة

ا،          :الفرض الثاني  أن تبدي مالحظاتها على الحكم المطعون فيه أمامه
ذه المالحظات  ى اوترسل ه ول إل ه قب ذي ل م، وال ذي أصدر الحك لقاضي ال

ذه      ض ه ي رف ق ف ه الح ون ل ا يك ا، آم اء عليه م بن ات والحك المالحظ
 .الحظات والتمسك بحكمهالم

ه     ففي الفرض األول،   ا قضت ب اع بم ا االقتن ه إم وم علي يكون للمحك
ة، و م ال المحكم ه الحقمن ث ون ل يَّيك ي الطعن بااللتماس إال إذا تب ه ن ف  ل

رض     اس، أو أن يعت باب االلتم ن أس بب م ه،س ى    علي ر عل رض األم  ويع
ا  ي له ز، الت ة التميي لطة محكم م س رة للحك رض مباش ل والتع ي الفص ف

ابال                .الموضوع ز في الموضوع ق ة التميي وفي هذه الحالة يكون حكم محكم
 .بالتماس إعادة النظرعليه للطعن 

اني، ي الفرض الث ا ف ي  أم ز التصدي للفصل ف ة التميي ون لمحكم  يك
م الصادر          اب       عموضوع الدعوى، ويكون الحك ا في الموضوع ق  للطعن   ًالنه

 .بالتماس إعادة النظرعليه 
 

 :الغيابي  في الحكمظرن إعادة المدى جواز الطعن بالتماس: ع الخامسالفر
ه من                 القاعدة أن    د التصديق علي ذه إال بع ابي ال يجوز تنفي الحكم الغي

 لصريح نص المادة الرابعة واألخيرة من الئحة تنظيم           محكمة التمييز، وفقاً  
رعية     دوائر الش ي ال ة ف ال اإلداري ادة )٢(األعم ا ) ١٩٧(، والم ن نظ م م

 .)٣(المرافعات الشرعية
ا في       والمالحظ  أن هذه الحالة من حاالت االلتماس لم يرد النص عليه

رعية       ات الش ام المرافع ا نظ رد له اس، إذ أف ة بااللتم وص الخاص النص
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١٠٢

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ن، هي نص                   ة لطرق الطع السعودي قاعدة خاصة في القواعد العام
ادة  ا١٧٦/٥الم اء به ي ج ك ا " : ، والت خة ص ليم نس ذر تس م إذ تع لحك

دون                      ز ب ة التميي ى محكم م إل ع الحك ه رف ه أو وآيل وم علي الغيابي إلى المحك
ه        ق أحكام ر وف ادة النظ اس إع ن التم ك م ع ذل ية، وال يمن ة اعتراض الئح

 .)١("المقررة في هذا النظام 
ابالً    ابي، يصبح ق م الغي ى الحك ز عل ة التميي ن وبتصديق محكم  للطع

الطعن عليه بالتمييز   ذلك أن    دة النظر بالتمييز إلى جانب الطعن بالتماس إعا     
ادة النظر                   ه من سلوك طريق التماس إع وم علي ذه    و, ال يمنع  المحك في ه

د                        م بع ذا الحك ادة النظر في ه ه طلب التماس إع وم علي الحالة يكون للمحك
 .تصديق محكمة التمييز عليه

ه                ر المصدق علي ابي غي وفي هذا الصدد، يلزم التمييز بين الحكم الغي
ن م ه        م راض علي اد االعت د ميع نقض بع م ي ذي ل ز، أو ال ة التميي م ( حكم
ه   االعتراض  ، فهذا الحكم يقبل     )ج/١٩٧ الي ال يجوز       علي بالمعارضة، وبالت

راض ه االعت اس، إذ  علي اس الأن بااللتم رق  االلتم تنفاد ط د اس ون إال بع  يك
 .)٢( العاديةاالعتراض

اب   م الغي ى الحك ز عل ة التميي د تصديق محكم ا بع م أم ون الحك ي، فيك
رة  ادة )ب(حسب نص الفق ن الم ات الشرعية )١٩٧( م ام المرافع ن نظ  م

عودي، حكم  ن    ًا قطعيًا الس ل الطع م ال يقب ن ث اذ، وم ب النف ه  واج علي
ن     ق الطع ه ح وم علي ون للمحك ة، ويك ه بالمعارض ادة  علي اس إع بالتم

 .)٣(النظر
 

ب الثا ثالمطل ر  : ل ادة النظ اس إع ة اللتم ام القابل ي األحك انون ف   ق
  :المصريالمدنية والتجارية المرافعات 

 

ات  انون المرافع ة نص ق ة والتجاري ه المصري في صدر المدني مادت
ة                )٢٤١( ام االنتهائي  على أن الطعن بالتماس إعادة النظر، يكون في األحك
دود         " ي ح ادرة ف ام الص ى األحك دق عل ة يص ام االنتهائي ف األحك ، ووص

                                                           

F١EאF١٧٦L٥EאאאאאאK
F٢E،אא?אאאא?،٩٧،

אאאאאא،אאא
אאK

F٣EWאWא،א?אאאא?٩٧K



  القابلة وغير القابلة اللتماس إعادة النظراألحكام : الثانيل الفص

 

١٠٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ة      االختصاص االنتهائي لكل     ة االبتدائي . من المحكمة الجزئية والمحكم
ادة           فضًال عن هذا،     فقد استقر الفقه والقضاء على إجازة الطعن بالتماس إع

ا            ع النظر في األحكام الصادرة       ة، وهو م اآم الدرجة الثاني سيوضحه  ن مح
 -: على النحو اآلتيتباعًاالباحث 

 

ائي األحكام الصادرة في حدود االختصاص االنت       : الفرع األول  اآم أول    ه لمح
 :درجة

ل  طلح يقاب ائي"مص م االنته ي "الحك انون  ف ات ق ة المرافع المدني
ة  ر  والتجاري ري تعبي يرة    "المص دعوى اليس ي ال ادر ف م الص ا "الحك ، آم

ام المرافع  ميها نظ ذ   يس د أخ عودي، وق رعية الس انونات الش ات ق  المرافع
ة  ة والتجاري ائي،المدني م االنته وم قيمي للحك ك بخالف المصري بمفه  وذل

ي      وم قيم ذ بمفه ذي أخ عودي، ال رعية الس ات الش ام المرافع ي نظ ال ف الح
وع دون ي آن واح ل )١(ي ف ر آ ائي يتغي م االنته وم القيمي للحك ذا المفه ، وه

م، وهو    عفترة زمنية، آما أنه يختلف حسب نوع المحكمة الصادر        ا الحك نه
  -:التاليعلى النحو يوضحه الباحث ما س
  :ن المحكمة الجزئيةعالنتهائي الصادر الحكم ا: أوالً

ة  ة الجزئي ري   المحكم انون المص ي الق ث   ةمحكم ف ن حي يطة م  بس
ي تختص بنظره ا ومن حيث المنازعات الت ي  ,)٢(اتكوينه د ف ا  توج إذ أنه
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١٠٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ز أو    ل مرآ ر آ ا      قمق ا أنه رد، آم اض ف ن ق ألف م رطة، وتت م ش س
ا عشرة آالف جني           م   تختص بالدعاوى التي ال تتجاوز قيمته ه، ويكون الحك

باالستئناف،  عليه   ال يقبل الطعن     ًا انتهائي ًان المحاآم الجزئية حكم   عالصادر  
ه مص             إذا آان صادراً   ين جني ا ألف ز    .)١(ري في دعوى ال تتجاوز قيمته إذ مي

ين           المدنية والتجارية    المرافعات   قانون دعوى، ب ة ال المصري من حيث قيم
ان صادراً         ة، إذا آ ا   في دعوى ال تتجاوز         حكم المحكمة الجزئي ين  قيمته ألف

اوز        ه، وال تتج ين جني ا ألف اوز قيمته وى تتج ي دع ا ف ين حكمه ه، وب جني
ى حكم          .عشرة آالف جنيه   ة األول ل    ًا انتهائي  ًاإذ يكون حكمها في الحال  ال يقب

ة الطعن في                 عليه  الطعن   ذه الحال ه في ه وم علي باالستئناف، ويكون للمحك
ة من حاالت الطعن بااللتماس         الحكم بالتماس إعادة النظر،      إذا توافرت حال
 . مرافعات)٢٤١(المنصوص عليها في المادة 

ة، وهل هو                 م المحكمة الجزئي والعبرة في آل األحوال لتحديد وصف حك
بقيمة هي  ، وذلك لتحديد مدى قابليته للطعن بااللتماس،        ًا أو ابتدائي  ًا انتهائي ًاحكم

دعوى، وال   د رفع ال ه الخصوم عن ا يطلب ه   م م ب ا تحك د ذلك بم رة في تحدي  عب
  الصادر من   قرارالال يجوز تعليق قابلية الحكم للطعن فيه على     أنه  المحكمة، إذ   
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١٠٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(المحكمة
نًا ات   وحس انون المرافع ل ق ة  مال فع ة والتجاري ى  دني ري ، عل المص

ه   خالف نظام المرافعات الشرعية السعودية، إذ         نص في صلب قواعده،        أن
دير ق      م               على قواعد تق واد رق اني في الم دعوى في الفصل الث ة ال  - ٣٦ (يم

ذي يمكن                حيث   .)٢( )٤١ ى حسب المحل ال ميز في تقدير قيمة الدعوى، عل
 .أن ترد عليه الدعوى، وما إذا آان قابال للتقدير من عدمه

ة     رت قيم دير، اعتب ل للتق ر قاب ب غي ة بطل دعوى متعلق ت ال إذا آان ف
ه  رة آالف جني ى عش دة عل دعوى زائ م ، و)٣(ال ن ث دعوىم ون ال ة تك  داخل

ة          ضمن   االختصاص القيمي للمحكمة االبتدائية، ويكون حكمها في هذه الحال
ابًال ن  أوًالق ه  للطع ابالً علي ون ق تئناف، وال يك ن باالس رة للطع ه مباش   علي

م                   م باالستئناف وصدور حك ى الحك د الطعن عل بالتماس إعادة النظر، إال بع
 .نهائي من محكمة االستئناف

ا إذا             ًالأما إذا آان محل الدعوى قاب      ين م ز ب زم التميي ه يل دير، فإن  للتق
و دعوى منق ل ال ان مح ارًالآ ة أو ًا أو عق ود الفوري ن العق د م  أو عق

 .المستمرة
دعوى حسب   در ال وال، فتق دير منق دعوى محل التق ان محل ال إذا آ ف

 .سعره في األسواق العامة
وب مبلغ  و ان المطل ود،  ًاإذا آ د   من النق المطلوب عن دعوى ب در ال فتق

ى              رفعها، مع األخذ في االعتبار حاالت تعدد الطلبات، وما إذا آانت مبنية عل
 .سبب قانوني واحد أو على عدة أسباب

 في تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد الطلبات ووحدة السبب   ىيراعف
ددت ال          و،  يالقانون ات  أن تقدر الدعوى بقيمة الطلبات جميعها، أما إذا تع طلب
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١٠٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(ةل طلب على حدفي آمع اختالف سببها، فتقدر الدعوى 

دعوى حق   و ل ال ان مح ا إذا آ دعاوى   ًا عقاريًاأم ه، آ ي حكم ا ف  وم
دعوى ب         در ال ان          ٥٠٠الحيازة والشفعة، فتق ل الضريبة السنوية، إذا آ  مث

اني، و    ن المب ار م ي     ٤٠٠العق ن األراض ار م ان العق ريبة إذا آ ل الض  مث
 .)٢(الزراعية

د              ا عق  ًاآما يلزم التمييز في تقدير قيمة الدعوى، بين ما إذا آان محله
دًافوري تمرًا أو عق ة ًا مس ود الفوري ي العق دعوى ف ة ال در قيم د ,، إذ تق  آعق

ل  ار، بالمقاب د اإليج ود المستمرة آعق ه، وفي العق د علي ة المتعاق ع بقيم البي
 .النقدي للعقد

ظ ذي يج   ويالح ائي ال م االنته ف الحك م     أن وص ي الحك ن ف ز الطع ي
رد     يس بمج ع، ول ة الواق ه بحقيق رة في انوني العب و وصف ق اس، ه بااللتم
استخدامه بطريقة خطأ من المحكمة أو الخصوم، إذ يجوز الطعن بااللتماس           

ه حكم                على   رغم من آون ى ال دائي عل  ًاالحكم الذي وصفته المحكمة بأنه ابت
 .)٣(يًاانتهائ

م اال    ي الحك ترط ف ة، يش فة عام ادر  وبص ائي الص ة عنته ن المحكم
ة  ن والجزئي ل للطع ه القاب ًاعلي ون حكم اس، أن يك ًابااللتم  للخصومة  منهي

 .)٤() مرافعات مصري ٢١٢م (أمام المحكمة الجزئية 
الحكم غير منهي للخصومة   آان وعليه، فال يجوز قبول االلتماس إذا      

ان الح   اس إذا آ ول االلتم وز قب ا يج ة، آم ة الجزئي ام المحكم بطالن أم م ب ك
 .بسقوط الخصومةقد قضى صحيفة الدعوى أو آان الحكم 
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١٠٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 :ئي الصادر من المحاكم االبتدائيةالحكم االنتها: ثانياً
ة         ة عام ة     ,المحكمة االبتدائية هي محكمة صاحبة والي اآم العام  آالمح

ل محافظة من محافظات مصر                 في النظام القضائي السعودي، وتوجد في آ
دة، ة واح ة ابتدائي اهرة محكم دا محافظة الق د  ماع ا محكمتحيث توج ن ابه

 .ن، إحداهما للشمال واألخرى للجنوباابتدائيت
 من المستشارين، وتختص بنظر      ةوتتألف المحكمة االبتدائية من ثالث    

اً      ة، وفق رة آالف جني ا عش اوز قيمته ي تتج دعاوى الت ديالت  ال دث تع  ألح
ات   انون المرافع ة  ق ة التجاري ا المدني ري، بالق م المص نة )١٨(نون رق  لس

ًام١٩٩٩ ا انتهائي ون حكمه ادرًا، ويك ان ص اوز  إذا آ وى ال تتج ي دع  ف
 .قيمتها عشرة آالف جنيه

رًا ًا ألونظ ة تختص قيمي ة االبتدائي اوز ن المحكم ي تتج دعاوى الت  بال
د يث        ه ق ا دعاوى      اقيمتها عشرة آالف جنيه، فإن ة نظره ر التساؤل عن آيفي

 !.أقل في القيمة
ة، انون أن والحقيق ات ق ة   المرافع ة والتجاري ل  المدني ري يجع المص

ا    الوالية العامة، إذ      ذات محكمةالالمحكمة االبتدائية هي     ا    أنه ل م تختص بك
 .يتجاوز قيمة اختصاص المحاآم الجزئية

ين الطلب األصل            آما   اط ب ة االرتب ذي     يكون لها في حال ي والعارض ال
ا يتصور    نظر الطلبين األصل  صالحية   يتجاوز اختصاصها  ارض، وهن ي والع

 .نظرها لطلب تقل قيمته عن عشرة آالف جنيه مصري
ب األصلي    ديل الطل ة تع ي حال ا ف ون له ا يك ى آم ي  إل دخل ف ب ي طل

ا    دل باعتباره ب المع ر الطل ة، أن تنظ ة الجزئي ة الاختصاص المحكم محكم
ة، إذذات  ة العام رة ن أ الوالي ون العب ي آبتك ا ف ون حكمه ات، ويك خر الطلب
ول الطعن          )١(باالستئنافعليه   الحالة غير قابل للطعن      هذه زم قب م يل ، ومن ث

 .ًابااللتماس في هذه الحالة، لصيرورة الحكم نهائي
ا،             دعاوى بصرف النظر عن قيمته ا النظر في بعض ال آما يكون له

واقي     , وشهر اإلعسار    ,آما هو الحال في دعاوى شهر اإلفالس         والصلح ال
ا يعني            وطلب سحب ال    ,من اإلفالس  داول، مم ة   مؤلف من الت ا  إمكاني نظره

 .لدعوى قيمتها أقل من عشرة آالف جنيه
ة الصادر في دعوى ال تتجاوز                  ة االبتدائي م المحكم وعليه، يكون حك

ه، حكم        ل الطعن     ًا انتهائي  ًاقيمتها عشرة آالف جني ه   ال يقب  باالستئناف،    علي
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١٠٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ك إذا   فإنه يجوز قبول الطعن عليه بالتماس إعادة الن من ثم   و ظر، وذل
ادة         ا في الم توافرت حالة من حاالت التماس إعادة النظر، المنصوص عليه

 . من قانون المرافعات)٢٤١(
 

أوامر األداء الصادرة في حدود االختصـاص االنتهـائي للمحكمـة           : ثالثاً

 :االبتدائية وأالجزئية 
، المصري بنظام أوامر األداء    المدنية والتجارية    المرافعات   قانونيأخذ  

ول              ة أو بالنسبة للمنق ة بالكتاب ة األداء والثابت بالنسبة القتضاء الديون الحال
 .المعين بذاته أو بنوعه ومقداره 

ًا اء    ووفق ر األداء االلتج احب أم ون لص ام، يك ذا النظ ى ا له اء إل لقض
دعاوى                 انون بالنسبة لل ا الق مباشرة، دون اتباع اإلجراءات التي نص عليه

 .)١(بصفة عامة
ى  ك ومعن ن المت ذل ه م ي     أن دخل ف ر األداء ت ة أم ون قيم ور أن تك ص

ذا يكون       ة، ل ة االبتدائي النصاب االنتهائي لكل من المحكمة الجزئية والمحكم
ر               ه، أم ين جني ة ال تتجاوز ألف ل    ًا انتهائي  ًاأمر األداء الصادر في مطالب  ال يقب

ن  ه الطع ادر   علي ر األداء الص ون أم ا يك تئناف، آم ة عباالس ن المحكم
ر      ه أم رة آالف جني اوز عش ة ال تتج ي مطالب ة ف ل ًا انتهائيًااالبتدائي  ال يقب

ه الطعن  أمر أداء , باالستئنافعلي ه ب وم علي ك دون إخالل بحق المحك وذل
 .به من إعالنه  خالل خمسة عشر يومًاهفي التظلم من

ة يث    ذه الحال ي ه ر األداء      اوف ي أم ن ف ة الطع ن إمكاني اؤل ع ر التس
دود ي ح ادر ف دائي  الص ي أو االبت ي الجزئ ائي للقاض اص االنته  االختص
 . بالتماس إعادة النظر

رر  ريوالمق انون المص راح الق دى ش س ل ا نف ر األداء له ، أن أوام
 . )٢(طبيعة األحكام القضائية

ر األداء في          وعلى ذلك   يكون من الالزم إجازة الطعن بااللتماس في أم
ه،             تظلم في اد ال وات ميع ة، بشرط ف ه           هذه الحال  بسبب عدم جواز الطعن في

ة      ة الجزئي ائي للمحكم دود االختصاص االنته ي ح دوره ف تئناف، لص باالس
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ة ذ "، واالبتدائي انونيأخ ات ق ة   المرافع ة والتجاري ري، المدني المص
غ من               ا مبل بنظام أوامر األداء بالنسبة الستحقاق الديون الثابتة والتي محله

ة          يكون أل النقود والمنقول المحدد بنوعه، و     ذه الحال مر األداء الصادر في ه
نفس طبيعة الحكم، من حيث تنفيذه والطعن فيه، وقد أجاز القانون للمحكوم          

اً             دة خمسة عشر يوم ه الحق         عليه التظلم من األمر خالل م دها يكون ل ، بع
ان صادرًا تئناف، إذا آ ي االس بة ف ه بالنس ين جني اوز اآللف ة تتج ي مطالب  ف

ا إذا ة، أم ة الجزئي ان صادرًاللمحكم ون   آ ك، فيك اوز ذل ة ال تتج ي مطالب  ف
 . )١(بااللتماسفيهللمحكوم عليه الطعن

 :الدرجة الثانية ن محاآم عاألحكام الصادرة : الفرع الثاني
بة        دعُت ة بالنس ة الثاني اآم الدرج ي مح الي ه تئناف الع اآم االس  مح

ن ثالث     ا م ل منه ألف آ ة، وتت ة واالبتدائي اآم الجزئي ام المح نةألحك   م
ادرة      ة الص ام االبتدائي ا األحك تأنف أمامه ارين، ويس اآم عالمستش ن المح

ام            االبتدائية، آما تستأنف األحكام االبتدائية الصادرة من المحاآم الجزئية أم
 .)٢(المحكمة االبتدائية بدائرة استئنافية

دائرة استئنافي           ة ب اآم االبتدائي يكون  ،  ةوحكم محاآم االستئناف والمح
يهم في       ًاوحائزهائيًا  حكمًا انت  وم عل ر المقضي، ويكون للمحك  على قوة األم

ن    ة م وافرت حال ة، إذا ت ذه الحال ادة   اله ي الم ا ف االت المنصوص عليه ح
ذه      المدنية والتجارية ال  مرافعات  من قانون ال   )٢٤١( ى ه مصري، الطعن عل

 .)٣(األحكام بالتماس إعادة النظر
اآم االستئناف الصادرة في       آما يجوز الطعن بااللتماس في أحكام مح      

ادة            انون     )٢٤١(المسائل المستعجلة، إذا توافرت حالة من حاالت الم من ق
 .)٤(المرافعات المدنية والتجارية المصري
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

يو ام     ف ي األحك ادة ف اس إع ن بالتم وز الطع وال، يج ل األح  آ
ن المحاآم االستئنافية، أيا آانت طبيعة هذه األحكام، سواء آانت           عالصادرة  

  .)١( إلزامية أو تقريرية أو منشئةًامأحكا
* * *
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
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 المبحث الثاني
 رغير القابلة اللتماس إعادة النظاألحكام 

 : مطلبانوفيه
ادة النظر   : المطلب األول  • األحكام غير القابلة اللتماس إع

 .في نظام المرافعات الشرعية السعودي
دة النظر  األحكام غير القابلة اللتماس إعا    : المطلب الثاني  •

 . المرافعات المدنية والتجارية المصريقانونفي  
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 
 

 :  وتقسيمتمهيد
رًا ام  نظ ن نظ ل م ي آ ر ف ادة النظ ة اللتماس إع ام القابل وع األحك  لتن

رعية ات الش عوديالمرافع انون و الس ات ق ة  المرافع ة والتجاري المدني
اد              المصري، ة اللتماس إع ر القابل ام غي ة النظر،   فإن هناك العديد من األحك
  -: على النحو اآلتيتباعًاسيوضحه الباحث وهو ما 

ب األول ام  : المطل ي نظ ر ف ادة النظ اس إع ة اللتم ر القابل ام غي األحك
 .المرافعات الشرعية السعودي

انون          : المطلب الثاني  ادة النظر في  ق األحكام غير القابلة اللتماس إع
 المرافعات المدنية والتجارية المصري
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

ب األ ام      :ولالمطل ي نظ ر ف ادة النظ اس إع ة اللتم ر القابل ام غي األحك
 :المرافعات الشرعية السعودي

 

ادة نص ن) ١٧٩(ت الم ى  م عودي عل رعية الس ات الش ام المرافع  نظ
دعاوى اليسيرة،                    ام الصادرة في ال التمييز في األحك م  عدم جواز الطعن ب ث

ادة     ام الصادرة         ) ١٩٢(قررت الم ى أن طريق الطعن في األحك ذه   عل  في ه
 .الدعاوى، هو طريق الطعن بالتماس إعادة النظر

ذي     بهيئته الدائمة   أن مجلس القضاء األعلى    على النظام   نصوقد   ، هو ال
راح من                      اء على اقت ة العامة بن رار من الهيئ يحدد مفهوم الدعوى اليسيرة، بق

 .)١(وزير العدل
ية في    من الئحة تمييز األحكام الشرع      )٣(بينت المادة   آما سبق أن    و

يرة ٢٥/١١/١٣٨٦ ام اليس ـ المقصود باألحك ي  ه ادرة ف ام الص ا األحك  بأنه
ين                  د عن أربع ر ال يزي دعاوى ال تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، أو في تعزي

 .)٢(جلدة، أو السجن مدة ال تتجاوز العشر أيام
اس      ن بااللتم ل الطع ي ال تقب ام الت تبعاد األحك ن اس ة يمك وم المخالف وبمفه

ظر، باألحكام الصادرة في دعاوى ليست يسيرة، واألحكام الصادرة         إعادة الن 
بالتعزير بالجلد ألآثر من أربعين جلدة، واألحكام الصادرة بالسجن ألآثر من           

 -:  على النحو اآلتي تباعًاأوضحهعشر أيام، وهو ما س
 

 :ةغير اليسير األحكام الصادرة في الدعاوى: الفرع األول
ر من    و ,آما سبق القول، مفهوم نسبي       ,مفهوم الدعوى اليسيرة   يتغي

إن       آلحين   ذلك ف ر اليسيرة         خر، ل دعوى غي ر من وقت       أيضاً مفهوم ال  يتغي
 .ألخر حسب ظروف المجتمع

ة، إذا              ة أو العام ة الجزئي ولما آانت الدعاوى المطروحة على المحكم
عودي      ال س مائة ري اوز خمس دعوى ال تتج ة ال ت قيم ل   آان ن قبي ر م  تعتب

دعاوى الي يرة، ال إن س دعاوىف يرة ال ال ر اليس نيت غي ن  يمك ا  الطع عليه
ال      مائة ري ا خمس اوز قيمته ي تتج دعاوى الت ك ال ي تل التمييز أوال، ه ب

عودي، إذ ن       أنس ل الطع دعاوى يقب ذه ال ل ه ي مث ادر ف م الص ه  الحك علي
التمييز، و ه  ب م فإن ن ث د   م اس، إال بع رة بااللتم ه مباش ن علي وز الطع ال يج

 . تمييز، وصدور حكم من محكمة التمييز في الموضوعالطعن عليه بال
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ادة   ت الم بق أن نص د س ام  ) ٣(ولق ز األحك ة تميي ن الئح م
 على أن مفهوم الدعوى اليسيرة،      هـ٢٥/١١/١٣٨٦ في    الصادرة   الشرعية

، وهو نفس     )١( األربعين جلدة   على  ال يزيد  ريشمل األحكام الصادرة في تعزي    
ادة  ه الم ت علي بق أن نص ا س ة )٤(م ائية واإلداري ات القض ن التعليم  م

اريخ )٢٠٣٢٠(الصادرة باألمر السامي رقم     ، إذ )٢(هـ ٢٣/١٠/١٣٨١ ، وت
ن         د ع ر ال يزي ي تعزي ادرة ف ام الص بة لألحك التمييز بالنس ن ب ت الطع منع

 .أربعين جلدة
م          ،وبمفهوم المخالفة للنص السابق    التمييز في أي حك   يجوز الطعن ب

دة، و     بتعزير يتجاوز األر    صادر ين جل م     بع د         من ث التعزير يزي م ب إن أي حك ف
ًا  في دعوى يسيرة، إنما يكون حكم        ًا صادر ًاعن أربعين جلدة، ال يعتبر حكم     

التمييز، وال  ًاصادر رة ب ه مباش ن علي وز الطع يرة، يج ر يس ي دعوى غي  ف
ن   وز الطع هيج ة     علي ام محكم ه أم ن علي د الطع اس إال بع رة بااللتم  مباش

 .التمييز المختصة
ر    و رة التعزي ذ بفك ابقة، أخ ة الس ي الحال ام ف ظ أن النظ يس ,يالح  ول

الفعل المسبب له، أي بصرف النظر عن السبب الذي أوجب بمقتضاه النظام            
 .توقيع التعزير

ام الشرعية             ز األحك   الصادرة آما بينت المادة السابقة من الئحة تميي
ـ، ٢٥/١١/١٣٨٦ في ام الصادرة في                ه ل األحك ر من قبي ه يعتب دعاوى   أن ال

 .)٣(اليسيرة، تلك األحكام التي تقضي بالسجن لمدة ال تزيد عن عشرة أيام
ك ى ذل م    وعل و حك ام، ه رة أي ن عش د ع جن يزي م بالس إن أي حك ، ف

ن  ل الطع يرة، إذ يقب ر يس ي دعوى غي ه صادر ف ة علي ام محكم مباشرة أم
 .زبالتمييعليه بااللتماس إال بعد الطعن عليه التمييز، وال يجوز الطعن 

 

م الصادر في موضوع            : الفرع الثاني  الحكم الصادر برفض االلتماس والحك
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

  :الدعوى بعد قبول االلتماس
ى   اس عل وز االلتم ه ال يج انوني أو شرعي، أن ام ق ي أي نظ دأ ف المب

 . )١(االلتماس
المبدأ، هو وضع حد للمنازعات التي يمكن أن تعرض             هذا  وأساس  

وم ، والمح ل الخص ن قب اة م ى القض اة عل د القض ت وجه ى وق ة عل افظ
 .والخصوم 

ا    امحكمة االلتماس   تنظر  وعندما   ا     اللتماس المعروض عليه  يكون له
 .هل االلتماس وإما أن ترفضأن تقبصالحية، إما 

اس   و ن بااللتم وز الطع التين، ال يج ا الح ي آلت ىف ادر عل م الص  الحك
ادر     م الص ي الحك اس ف ن بااللتم وز الطع ا ال يج اس، آم رفض االلتم ي ب  ف

 .)٢(موضوع الدعوى بعد قبول االلتماس
داه                 أن إذ ا أب اه رفض م رفض االلتماس، معن  حكم محكمة االلتماس ب

ل      م مح حة الحك د ص ذي يؤآ ر ال دة، األم ة جدي ن أدل ه م وم علي المحك
دعوى       عنآما أن الحكم الصادر      .االلتماس  محكمة االلتماس في موضوع ال

 .بعد قبوله، يكتسب حجية األمر المقضي
م    اس، يصبح الحك ول االلتم د قب دعوى بع ي موضوع ال وبالقضاء ف

ر المقضي، بحيث ال يجوز         ًاعنوان ة األم  الحقيقة فيما قضى، ويكتسب حجي
 .معاودة الطعن فيه بااللتماس مرة أخرى

انون في    األحكام غير القابلة اللتماس إعادة النظر      : المطلب الثاني   ق
 :المصريالمدنية والتجارية المرافعات 

 

دد ر   تتع ادة النظ اس إع ة اللتم ر القابل ام غي االت األحك انون ح ي ق  ف
ة المصري  ة والتجاري ات المدني رًاالمرافع ى    نظ نص عل انون ي ذا الق ألن ه

خير طريق  ألعد هذا ا  وُيالطعن بالنقض،   طريق  الطعن باالستئناف قبل    طريق  
ر  ، ا  السعودي  طعن موازي للطعن بالتمييز في نظام المرافعات الشرعية         ألم

ذي   اع الطعن     يال ه امتن ادة النظر   ترتب علي دة،   بالتماس إع في حاالت عدي
 : في الفروع اآلتيةسيوضحه الباحث تباعًا وهو ما 
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١١٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

محاآم لاألحكام الصادرة في حدود االختصاص االبتدائي       : الفرع األول 
 :أول درجة

 المصري آما سبق القول، هي       التنظيم القضائي محاآم أول درجة في     
ا اآم االبتدائي  المح ة والمح ن    )١(ةآم الجزئي وعين م ا ن ل منهم ، ولك

ا  اص، أولهم ائي :االختص اص انته ا،  اختص دائي،  :وثانيهم اص ابت  اختص
 -: فصيل على النحو اآلتيسيتم توضيحه بتوهو ما 

 :ن المحاكم الجزئية واالبتدائيةعالصادرة  االبتدائية باألحكام المقصود: أوالً
نص    ة ل وم المخالف ادة بمفه ات )٤٢(الم انون المرافع ن ق ة  م  المدني

ة اً والتجاري ري وفق م     المص انون رق ه بالق دث تعديالت نة )٢٣( ألح  لس
م  م،١٩٩٢ انون رق نة )١٨( والق ادر   م١٩٩٩ لس م الص ون الحك ن ع، يك

دائي  ًاالمحكمة الجزئية حكم    ان صادراً     ًا ابت ا         ، إذا آ  في دعوى تتجاوز قيمته
 .)٢(يالف جنيه مصرألفين جنيه وال تتجاوز عشرة آ

ن  ل الطع م يقب ذا الحك ه وه ه علي ن في وز الطع ذا ال يج تئناف، ل باالس
 .بالتماس إعادة النظر

ًا ة حكم ة االبتدائي م المحكم ون حك دائيًاويك ان صادرًا ابت ي دعوى ، إذا آ  ف
ه مصري ا عشرة آالف جني اوز قيمته ن .تتج ل الطع م يقب ذا الحك هوه   علي

 .لطعن فيه بالتماس إعادة النظرباالستئناف، لذا ال يجوز ا
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١١٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 مدى جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم االبتـدائي           :ثانياً

 :ن محاكم الدرجة األولى بعد فوات ميعاد استئنافهعالصادر 
ادر    م الص اص       ع الحك دود االختص ي ح ى ف ة األول اآم الدرج ن المح

ون حكم  ا، يك دائي له ادرًااالبت ل  ًا ص ة، يقب فة ابتدائي ن بص هالطع   علي
 .باالستئناف

م نهائي              ذا الحك ه يصير ه ائز  ًاوبفوات ميعاد الطعن في ر     ًا وح وة األم  لق
م ال يجوز الطعن            ه باالستئناف، ومن ث ع الطعن في الي يمتن المقضي، وبالت

 .فيه بالنقض
راض        أيضًاعليه  هذا الحكم ال يقبل الطعن      ف  بالتماس إعادة النظر،  الفت

ه عن حق        الطرق التي حددها               تنازل المحكوم علي م، ب ذا الحك  الطعن في ه
 .)١(ن، وهذا ما يقرره شراح القانون المصريالقانو

ارة  بالمصري   المدنية والتجارية    المرافعات   قانون ما قصده    ولتالفي عب
ادة          "الصادرة بصـفة انتهائيـة     األحكام" واردة في صدر الم من   )٢٤١( ال

ذه         منمصري،  المدنية والتجارية   مرافعات  قانون ال  عدم جواز الطعن في ه
انون األحكام بالتماس إعادة النظر، أجاز        اً  الق ادة       وفق من   )٢٢٨( لنص الم

ة   مرافعاتقانون ال  ى ، الطعن     المدنية والتجاري ام باالستئناف،       عل ذا األحك  ه
ى غش بحيث  اء عل م بن ة صدور الحك ي حال دأ ف تئناف ال يب اد االس أن ميع

زور  ة م ى ورق اء عل ن الخصم أو بن ع م هادة زور أو وق ى ش اء عل ة أو بن
وم           ا الخصم، إال من الي دعوى احتجزه بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في ال

ه     فيه بالتزوير فاعلهالذي ظهر فيه الغش أو أقر     م في ه أو حك م بثبوت  أو حك
 .)٢(تعلى شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجز
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١١٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ة     من الصعب  وبهذا النص   ام   تصور عدم عدال ذه األحك  إذ أن ه
 .الطعن فيها بالتماس إعادة النظر والطعن بالنقضالقانون قد منع 

ل         ,وعلى خالف ذلك   ة مث ات    تنص بعض القوانين العربي انون المرافع ق
ادة  ة العراقي في الم ة والتجاري ى جواز الطعن بالتماس )٢٠٩(المدني  عل

ة   يقبل الطعن بطري  " :إعادة النظر في هذه األحكام، بقوله      ادة المحاآم ق إع
ي                   راض عل دة االعت دة االستئناف أو م في األحكام االبتدائية التي انقضت م

  ".٢٠٦الحكم فيها في األحوال المنصوص عليها في المادة 
 

 :األحكام الصادرة في المسائل الوقتية أو المستعجلة: الفرع الثاني
انون اختص   ات    ق ة      المرافع ة والتجاري ور المصري قاضي األم     المدني

ة  ة االبتدائي تعجلة بالمحكم االمس تعجلة،  ب ة والمس ائل الوقتي ي المس لنظر ف
ة التي              ىبالنسبة للمنازعات المتعلق بمدع    ع داخل المدين ه أو إجراء يق  علي

دعاوى   ذه ال ر ه ي بنظ ا اختص القاضي الجزئ ة، آم ة االبتدائي ا المحكم به
 .)١(هبالنسبة للمنازعات التي تقع في دائرة اختصاص

دعوى،         آما ي  النظر في   صالحية  كون للمحكمة التي تنظر موضوع ال
ا    دعوى باعتباره ة بموضوع ال تعجلة المتعلق ة والمس ائل الوقتي ة المس آاف

ألة عارضة، إذ  و   أن مس ات أن قاضي األصل ه انون المرافع ي ق األصل ف
 .قاضي الفرع

ة   ائل الوقتي ي المس ادر ف م الص ون الحك وال، يك ل األح ي آ وف
باالستئناف، حتى ولو آان صادرا قبل الحكم       عليه   للطعن   ابًالوالمستعجلة، ق 

 .المنهي للخصومة
م الصادر              وفي هذه الحالة ال يجوز الطعن بااللتماس مباشرة في الحك

تعجل  ة أو المس ألة الوقتي ي المس ن )٢(ةف واز الطع ه، لج رة علي  مباش
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١١٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

وات              ة ف  باالستئناف، آما ال يجوز الطعن فيه أيضا بااللتماس في حال
 .ميعاد الطعن باالستئناف

ة               وعلى الرغم من الطبيعة السابقة للحكم الصادر في المسائل الوقتي
ادة         علىوالمستعجلة، والتي توضح امتناع الطعن       ام بالتماس إع ذه األحك  ه

ين آو                م المستعجل ب ز بالنسبة للحك زم التميي ه يل ابال للطعن      النظر، فإن ه ق ن
عليه  للطعن    فيه بااللتماس إذا آان قابالً     إذ ال يجوز الطعن   , باالستئناف أم ال  

 . آما سبق توضيح ذلك,باالستئناف
ل  ر قاب ة أو مستعجلة غي ألة وقتي ي مس م الصادر ف ان الحك ا إذا آ أم

ن هللطع د  علي وات مواعي اس، دون ف ه بااللتم ن في  باالستئناف لسبق الطع
ه   الطعن    يرى الباحث أنه يجوز   ، ف  عليه الطعن ة با   علي ذه الحال لتماس  في ه

ادة              إعادة النظر إذا توافرت حالة من حاالت الطعن المنصوص عليها في الم
ات    )٢٤١( ة     من قانون المرافع ة والتجاري ذا  نص   أن  إذ   . المصري   المدني ه

 بصفة انتهائية، وهو    للطعن بااللتماس أن يكون الحكم صادراً     المادة يشترط   
ل للطعن ب           دائي القاب م االبت ة الحك ك واالستئناف،  ما ال يتحقق في حال أن  ذل

 .الحكم المستعجل هنا صادر بصفة ابتدائية وليس بصفة انتهائية
ك  ى ذل لال وعل دائي  يقب م االبت ة الحك ائل الوقتي ي المس ادر ف الص

تعجلة ر، إذ  والمس ادة النظ اس إع ه بالتم ن علي ن  الطع وز الطع ال يج
ا                ة من الح وافر حال ه باالستئناف، وت الت التي   بااللتماس إال بعد الطعن علي

ادة    ي الم انون ف ا الق ص عليه ة   )٢٤١(ن ات المدني انون المرافع ن ق م
 .والتجارية المصري

 

ث رع الثال دود    :الف ي ح ادرة ف دعاوى الص ي ال ة ف ام االنتهائي األحك
 : للمحاآم االبتدائيةاالختصاص النوعي

از   انون أج ات  ق ة   المرافع ة والتجاري ارات  المدني ري العتب المص
ادية واجتماع ة اختصاص الم اقتص ة وأدبي اوى  ي ر دع ة بنظ ة االبتدائي حكم

اً          ةمعين دعاوى وفق ذه ال ا، وه ادة     بصرف النظر عن قيمته  لصريح نص الم
انون ال )٤٢/٣( ن ق اتم ة المصري مرافع ة والتجاري اوى  المدني ي دع ، ه

 وطلب سحب      من اإلفالس،     والصلح الواقي  ,شهر اإلفالس وشهر اإلعسار   
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١٢٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(مؤلف من التداول
دعاوى، اختصاصاً            إذ ت  ذه ال ة بنظر ه ة االبتدائي اً  ختص المحكم   نوعي

 .بصرف النظر عن قيمتها
ارات و النظر لالعتب تقر ب ة، اس ة واألدبي ادية واالجتماعي  رأي االقتص

انون  راح الق اءش ريوالقض ي  المص ادرة ف ام الص ذه األحك ى أن ه ، عل
تثناًء ل اس ابقة تقب دعاوى الس ن ال ا  الطع تئناف، حتعليه ان باالس و آ ى ول

 .)٢( في حدود االختصاص االنتهائي للمحكمة االبتدائيةًاالحكم صادر
ومن ثم ال يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر، خاصة مع وجود               

، التي    المدنية والتجارية المصري    رافعاتمن قانون الم   )٢٢٨(نص المادة   
اءً  اس، إذ بن ن بااللتم االت الطع الج نفس ح نص يب علتع ذا ال اد ى ه دأ ميع

ش       ة الغ ي حال تئناف ف اد االس وات ميع د ف ى بع تئناف حت ن باالس الطع
ر،  دأ  والتزوي اد يب ذا الميع دور     فه اريخ ص ن ت يس م م، ول اريخ العل ن ت م

 .)٣(الحكم
 

عالف ادة    : رع الراب ا للم ة وفق ام االنتهائي انون   )٢٢٢ و٢٢١(األحك ن ق م
 :مصريالمدنية والتجارية الرافعات مال

بق  ا س ل آم ة   األص ة واالبتدائي اآم الجزئي ام المح ول، أن أحك  الق
باالستئناف،  عليها  الصادرة في حدود االختصاص االنتهائي، ال تقبل الطعن         

ادة           ات        )٢٤١(إنما يجوز وفقا لصريح نص الم انون المرافع ة   من ق المدني
ة              والتجارية   وافرت حال ادة النظر، إذا ت المصري، الطعن عليها بالتماس إع

 .لمنصوص عليها في تلك المادةمن الحاالت ا
ر أن  انونغي اد  ق ي الم ص ف ري ن ات المص  ٢٢١( تين المرافع

م    ، على جواز الطعن في هذه األحكام استثاءً  )٢٢٢و ة صدور الحك ، في حال
ا ال      از أيض ا أج وعي، آم ي والن اص القيم د االختص ة لقواع ن بالمخالف طع

تئناف  ىباالس ي الحك عل بطالن ف ة ال ي حال ام، ف ذه األحك ي  ه م أو بطالن ف
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١٢١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .اإلجراءات أثر على الحكم االنتهائي السابق
ة، يث      ام             اوفي هذه الحال ذه األحك ة الطعن في ه ر التساؤل عن إمكاني

 .بالتماس إعادة النظر
ر عادي، ال يجوز               ه   ونظرا ألن االلتماس طريق طعن غي  االلتجاء إلي

ه ال ي              ادي، فإن جوز الطعن    إذا آان من الممكن الطعن في الحكم بالطريق الع
ة  عن ال في الحكم الصادر في الموضوع    بااللتماس في هذه الحالة، إ     محكم

الحكم الصادر في أي حالة من الحاالت الثالث يقبل الطعن          أن  االستئناف، إذ   
ذه الحاالت عن طريق الطعن            عليه   باالستئناف، وهو ما يمنع الطعن في ه

 .)١(بالتماس إعادة النظر
 

امس  رع الخ ام : الف ي     األحك ادر ف م الص اس والحك رفض االلتم ادرة ب الص
  :موضوع الدعوى بعد قبول االلتماس 

 وتحكم  هترفض االلتماس وإما أن تقبل    أن  حكمة االلتماس إما    يكون لم 
 .في موضوع الدعوى

ت   ابقتين تس التين الس ي الح بة   موف ا بالنس اس واليته ة االلتم د محكم
 .لنظر موضوع االلتماس

ات الشرعية      )١٩٤( في    إذ ال يجوز آما هو الحال        ام المرافع  من نظ
ى              السعودي، الطعن بالتماس إعادة النظر في هذا األحكام، وذلك تأسيسا عل

 .المبدأ القائل بعدم جواز االلتماس على االلتماس
ًا ادة  وتطبيق ذلك، نصت الم ن )٢٤٧( ل انون م ات ق ة  المرافع المدني

ة  ى أنوالتجاري رف  " :المصري، عل در ب ذي يص م ال اس أو الحك ض االلتم
ي     ن ف وز الطع ه، ال يج د قبول دعوى بع ي موضوع ال ذي يصدر ف م ال الحك

 . )٢("أيهما بااللتماس
 

 :ن محكمة النقضعاألحكام الصادرة : الفرع السادس
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١٢٢

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

نقض  ة ال ي مصر محكم ة من درجات التقاضي، ف ليست درجة ثالث
ى       إنما هي    ا توجد عل ام القضائي المصري، و    محكمة علي ة النظ ا  مهمقم ته
ة  ق       مراقب ن طري ام، ع ين األحك اقض ب ع التن انون، ومن ق الق حة تطبي ص

ا    رض عليه ألة تع ل مس ي آ ة ف ادئ القانوني اء المب ا إرس ون أحكامه ، وتك
 . )١(اتة، ال يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعنأحكامًا  ب
ام الصادرة هي و ان عتنظر األحك الي، إذا آ اآم االستئناف الع ن مح

 .تطبيق القانونفي  هناك خطأ
د                ا أن يكون مؤي نقض إم ة ال م محكم ة     ًاومن ثم، فإن حك م محكم  لحك

ذه                ل الطعن وفي ه االستئناف، فتقضي المحكمة برفض الطعن، وإما أن تقب
 .محكمة االستئناف، لتفصل فيها من جديدإلى  تعيد الدعوى ,الحالة

ة االستئناف دون أن يوافق رغب م من نفس محكم إذا صدر الحك ة ف
ا إذا قبلت                   النقض، والتي يكون له ه ب ه الطعن علي المحكوم عليه، فيجوز ل
ع أو                     دعوى، سواء من حيث الواق الطعن، التصدي للفصل في موضوع ال

 .القانون
د  ك فق ى ذل ادة وعل ن )٢٧٢(نصت الم ات م انون المرافع ة  ق المدني

ى أن    والتجارية   ابالً          " :المصري، عل نقض ال يكون ق ة ال م محكم   للطعن  حك
ن     رق الطع ن ط ق م أي طري ض    "ب ا بع ذي دع ر ال انون   ، األم راح الق ش

ة             المصري  إلى القول بعدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم محكم
 .)٢(النقض

، لتصور قيام محكمة النقض آمحكمة موضوع بنظر موضوع      ونظرًا
 ،ةالطعن من الناحية الموضوعية، وذلك إذا آان الطعن بالنقض للمرة الثاني      

ن       رة الطع ا فك وم عليه ي تق ع الت دير الواق ي تق أ ف ور الخط رة تص إن فك ف
ازة                        ه  ضرورة  إج ين مع ا يتع ة، مم ذه الحال ة في ه بااللتماس، تكون قائم

 .الطعن بااللتماس في حكم محكمة النقض الصادر في الموضوع
ا   – بحق    – من شراح القانون المصري    ومن ثم، فقد انتقد البعض       م
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١٢٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

، الذي يمنع الطعن     )١(والتشريع المصري ن الشراح   ذهب إليه فريق م   
وافرت  نقض الموضوعية، إذا ت ة ال ام محكم ي أحك ادة النظر ف بالتماس إع

ادة    االت الم ن ح ة م انون ال  )٢٤١(حال ن ق اتم ة  مرافع ة والتجاري  المدني
اً المصري  ادة    ، مطالب ديل الم ا هو الحال     )٢٧٢( بضرورة تع ات، آم  مرافع

ة المتحدة،     في قانون اإلجراءات ا   ارات العربي ة اإلم لمدنية االتحادي في دول
نقض            )١٨٧(والذي نص في المادة      ة ال ام محكم  على إجازة الطعن في أحك

 .المتعلقة بالموضوع، عن طريق التماس إعادة النظر
نقض،              واستثاًء ة ال ام محكم  من قاعدة عدم الطعن بااللتماس في أحك

ادة        وفقًا انون      )٢٧٢( لصريح نص الم ات المن ق ة     مرافع ة والتجاري  المدني
نقض، استثاءً                 المصري ة ال ام محكم  ، فإنه يجوز الطعن بااللتماس في أحك

مصري، المدنية والتجارية ال  مرافعات  من قانون ال   )١٤٧( لنص المادة    وفقًا
ة عدم                   نقض، وحال ة ال م محكم التي تجيز ذلك في حالة وقوع بطالن في حك

 .)٢(عوى مطلقًانظر الدلصالحية أحد أعضاء المحكمة 
 

 :أحكام المحكمين: الفرع السابع
 

التحكيم نوع من القضاء االختياري، وهو نظام مبسط لحل المنازعات         
يم المصري، ينص            )٣(في أقصر وقت ممكن     انون التحك ل ق ذي جع ر ال ، األم

, )٤(على عدم جواز الطعن في أحكام المحكمين بأي طريق من طريق الطعن    
ع               باستثناء حالة وج  وذلك     ه، رف وم علي م، فيكون للمحك ود بطالن في الحك

اً         اريخ    من    دعوى ببطالن حكم المحكمين خالل تسعين يوم م،    ت صدور الحك
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١٢٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 بنظر  أمام محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصالً        
  .)١(النزاع

م         والمالحظ   انون رق ل الق  الخاص   م١٩٩٤ لسنة    )٢٧(أن الوضع قب
ا ي المس التحكيم ف ة، أن ب ة والتجاري انونئل المدني ات ق ة  المرافع المدني

واد من                 والتجارية   يم في الم ام التحك ى أحك ان ينص عل  )٥٠١(المصري آ
ادة  ى الم ادة  )٥١٣(حت ي الم ز ف ان يجي ث آ اس )٥١١(، حي ن بالتم  الطع

ادة           ن الم ة م رة الخامس ه الفق نص علي ا ت دا م ر، ع ادة النظ ، )٢٤١(إع
م ب ة الحك ة بحال وه، إال أن والمتعلق ا طلب أآثر مم ه الخصوم أو ب م يطلب ا ل م

ات، مستبدالً                انون المرافع واد من ق  المقنن المصري قد ألغى إعمال هذه الم
"  :أنمنه   )٥٢( في المادة    ، مقرراً م١٩٩٤ لسنة   )٢٧(إياها بالقانون رقم    

بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير        عليه  حكم التحكيم ال يقبل الطعن      
بطالن           العادي  ة، باستثناء حالة الطعن في حكم المحكمين عن طريق دعوى ال

ادة   " ي الم ا ف ا المنصوص عليه ن حاالته ة م وافرت حال ن )٥٣(، إذا ت  م
 .)٢(م١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون التحكيم الحالي الصادر بالقانون رقم 

ن أن  رغم م ى ال انون  وعل ي ق نن المصري ف ابق من المق الموقف الس
يم،  ع التحك رة لايتسق م ا  فك وم عليه ي يق يل الت اره وس يم، باعتب ام التحك  ةنظ

 -قد انتقد    من شراح القانون المصري     إال أن البعض    , حاسمة لفض المنازعات  
 معاودة العمل بالمادة إلى إياه   عيًاا، د )٣( هذا الموقف من المقنن المصري     -بحق  

اة بال  المدنية والتجارية المصري   من قانون المرافعات   )٥١١( م    الملغ انون رق ق
نة )٢٧( ه ، إذ م١٩٩٤ لس ادة     أن ي الم ا ف االت المنصوص عليه ي الح ال تكف
م )٥٣( انون رق م م١٩٩٤ لسنة )٢٧( من الق ، لشمول حاالت الطعن في حك

 .المحكمين، عن طريق التماس إعادة النظر
 

 :األحكام الصادرة في دعاوى مخاصمة القضاة: الفرع الثامن
 

ًا لدعوى مخاصمة القضاة  ة طبق ة والتجاري ات المدني انون المرافع ق
ة ضد القضاة         المصري   ة      هي دعوى مسئولية مدني ة العام ،  وأعضاء النياب

ا    ي نص عليه االت الت ن الح ة م وافرت حال انونإذا ت ات ق ة  المرافع المدني
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١٢٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 . )١()٤٩٤(المصري في المادة والتجارية 
ف االختصاص  ل      ويختل ة مح و النياب ة القاضي أو عض ا حسب رتب به

 .مخاصمةال
ة االستئناف بالنسبة لألعضاء تإذ  دعاوى المخاصمة محكم ختص ب

ة        ابعين لمحكم ة، الت ة واالبتدائي اآم الجزئي اة المح ة وقض ة العام النياب
 .)٢(االستئناف السابقة

ة  مة المتعلق وى المخاص ر دع نقض بنظ ة ال تص محكم ا تخ آم
 .)٣(بمستشاري محكمة االستئناف ومحكمة النقض

ذآ  دير بال انونر، أن والج ات ق ة المرافع ة  المدني ري والتجاري المص
ي ماد نص ف هي ي   )٥٠٠( ت نقض ف تئناف أو ال ة االس م محكم ى أن حك ، عل

 .دعاوى المخاصمة، ال يقبل الطعن إال أمام محكمة النقض
ي دعوى   م الصادر ف ي الحك ن ف ع الطع دم القاضي بمن م المتق والحك

ك القواعد التي         المخاصمة، ال يتفق مع القواعد الخاصة بعدال        ام، تل ة األحك
وافرت أي                    م بااللتماس إذا ت ذا الحك تقتضي تمكين الخصم من الطعن في ه

ادة               ا في الم انون     )٢٤١(حالة من حاالت االلتماس المنصوص عليه  من ق
ات ري  المرافع ة المص ة والتجاري و  المدني راح    ، وه ن ش ق م ع فري ا دف م

لنص على إجازة الطعن في      باالقانون المصري إلى مطالبة المقنن المصري       
ادئ اإلنصاف             األحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة، وذلك لما تقتضيه مب
ال في               والعدالة بين جميع الخصوم، ولما يترتب عليه من توفير الوقت والم
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١٢٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(حسم النزاع بين القاضي والخصوم
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 الفصل الثالث 
نظام المرافعات حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر في 

 وقانون المرافعات المدنية والتجاريةالسعودي الشرعية 
 المصري 

 : خمسة مباحثوفيه
 

 .االلتماس للتزوير والغش: المبحث األول •
اني  • ث الث ي     : المبح ة ف ى أوراق قاطع ول عل اس للحص االلتم

 .الدعوى
ث  • ث الثال ن     :المبح ائع وأوراق م ور وق بب ظه اس بس  االلتم

 .شأنها تبرئة المحكوم عليه
ع • ث الراب دعوى   : المبح ة بال االت متعلق بب ح اس بس االلتم

 .والحكم
االلتماس بسبب التناقض في الحكم أو الحكم       : المبحث الخامس  •

 .غيابيًا
 
 
 
 
 

 



  حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر: الفصل الثالث

 

١٣٤

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 : وتقسيمتمهيد
ادة  ات الشرعية السعودي،) ١٩٢(تنص الم ام المرافع ى من نظ  عل

ا              ام، بقوله ادة النظر في األحك يجوز ألي من      " :إجازة الطعن بالتماس إع
  -:الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية في األحوال اآلتية

د بن ) أ  م ق ان الحك ا، أو بن يإذا آ م تزويره د الحك ر بع ى أوراق ظه  ي عل
 .رة من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزويعلى شهادة قض

د                   )  ب ان ق دعوى آ ة في ال ى أوراق قاطع م عل إذا حصل الملتمس بعد الحك
 .تعذر عليه إبرازها قبل الحكم

 .إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم )ج 
 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوه  )د
 .إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا) ـه
 .ًاذا آان الحكم غيابيإ ) و
 . في الدعوى صحيحًا تمثيًال إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثًال )ز

ادة   ا نصت الم ات  )٢٤١(آم انون المرافع ن ق ة   م ة والتجاري المدني
ة     ائل المدني ي المس ر ف ادة النظ اس إع ن بالتم ازة الطع ى إج المصري، عل

ية  وال الشخص ائل األح ة ومس ا )١(والتجاري وا لل" ، بقوله خصوم أن يلتمس
 : نتهائية في األحوال اآلتيةإعادة النظر في األحكام الصادرة بصفة ا

 .إذا وقع من الخصم غش آان من شأنه التأثير في الحكم - ١
ي بن      ) ٢ ر األوراق الت رار بتزوي م إق د الحك ل بع ى  يإذا حص ا أو قض  عليه

 .بتزويرها
د بن  ) ٣ م ق ان الحك اهد  يإذا آ هادة ش ى ش دي قض, عل ا   بع دوره بأنه  ص

 .مزورة
دعوى   ) ٤ ي ال ة ف ى أوراق قاطع م عل د صدور الحك تمس بع إذا حصل المل

 .آان خصمه قد حال دون تقديمها
 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأآثر مما طلبوه) ٥
 . بعضه لبعضإذا آان منطوق الحكم مناقضًا) ٦
م يك) ٧ اري ل ى شخص طبيعي أو اعتب م عل ثًالإذا صدر الحك يًالن مم   تمث

 . وذلك فيما عدا حالة النيابة االتفاقية, في الدعوىصحيحًا
ه         ) ٨ د أدخل أو          ,لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة علي م يكن ق  ول

 ". بشرط إثبات غش من آان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ,تدخل
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١٣٥

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ن  ظ، م ابقين، أنالويالح انصين الس ر هم عا بشكل آبي د توس  ق
االت  عن ى ح ر، إذ نصا عل ادة النظ اس إع ام التم ن نظ ى والهدف م  المعن

انون تعتبر من قبيل حاالت الطعن األخرى، حيث دمج             ات    ق ة   المرافع المدني
ة  اس    والتجاري ن بااللتم االت الطع اس، ح مى االلتم ت مس ري تح المص

ا     القضائية ن الخصومة عوحاالت الطعن    ا تضمن بعض       ؤ، الذي تم إلغ ه، آم
االت الط رعية         ح ات الش ام المرافع رره نظ ا ق س م و نف النقض، وه ن ب ع

اً       انون          ل السعودي، الذي يكاد يكون مطابق ك بخالف ق انون المصري، وذل لق
ة المتحدة       اإلجراءات المدنية االتحادي   ارات العربي ذي اقتصر      لدولة اإلم ، ال

أ      ١٦٩في تنظيمه لاللتماس في المادة   ة بخط ى حاالت االلتماس المتعلق  عل
 .)١(ري في تقدير الواقع، وهي الحاالت المتعلقة بالغش و التزويالقاض

ات        ام المرافع ول أن نظ ن الق ابقة، يمك وء النصوص الس ى ض وعل
رعية عوديالش ات   الس انون المرافع ة   وق ة والتجاري د  المدني ري، ق المص

ادة النظر في عدة حاالت، يتعلق بعضها بصلب                      حصرا حاالت التماس إع
اس، وا  رة االلتم ن  آلفك رى للطع رق أخ ر بط ا )٢(خ و م أتناوله، وه ي  س  ف

 -:خمسة مباحث على النحو التالي
 .االلتماس للتزوير والغش: المبحث األول
 .االلتماس للحصول على أوراق قاطعة في الدعوى: المبحث الثاني
ة       : المبحث الثالث  االلتماس بسبب ظهور وقائع وأوراق من شأنها تبرئ
 .المحكوم عليه
 .االلتماس بسبب حاالت متعلقة بالدعوى والحكم: عالمبحث الراب

 .االلتماس بسبب التناقض في الحكم أو الحكم غيابيًا: المبحث الخامس
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١٣٦

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 
 
 
 
 

 المبحث األول 
 االلتماس للتزوير والغش

 : مطلبانوفيه
 .التزوير آسبب اللتماس إعادة النظر: المطلب األول •
 .نظرالغش آسبب اللتماس إعادة ال: المطلب الثاني •
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١٣٧

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 : وتقسيمتمهيد

ين      ر،       يتعلق   : يتضمن هذا المبحث مطلب ة االلتماس للتزوي األول بحال
ا   و م ش، وه اس للغ ة االلتم اني بحال ق الث ًا ويتعل أبينه تباع و س ى النح عل

 -: التالي
 .التزوير آسبب اللتماس إعادة النظر: المطلب األول
 .الغش آسبب اللتماس إعادة النظر: المطلب الثاني

 

 :التزوير آسبب اللتماس إعادة النظر: طلب األولالم
ا أن يلحق محرر عرفي أو                 ا ادة النظر، إم لتزوير آسبب اللتماس إع

 -:التاليعلى النحو ذلك رسمي، وإما أن يتعلق بشهادة زور، و
 

 ابتناء الحكم على أوراق مزورة : الفرع األول
ى    من نظام المرافعات الشرعية السعودي     )١٩٢/١(تنص المادة    ، عل

ة            "  :أنه ام النهائي ادة النظر في األحك يجوز ألي من الخصوم أن يلتمس إع
م          يذا آان الحكم قد بن    إ ) ١ -:في األحوال اآلتية   د الحك ى أوراق ظهر بع  عل

ا ادة   )١(تزويره نص الم ا ت ات   )٢٤١(، آم انون المرافع ن ق ة   م المدني
ة  ه   والتجاري ى أن ري، عل ادة ال  " المص وا إع وم أن يلتمس ي  للخص ر ف نظ

ة  وال اآلتي ي األح ة ف ام الصادرة بصفة انتهائي د ) ٢  -: األحك إذا حصل بع
ا               ا أو قضى بتزويره ، وهو   )٢("الحكم إقرار بتزوير األوراق التي بنى عليه

التزوير      ود ب د المقص تلزم تحدي ا يس اس   ,م بب اللتم ر  آس ادة النظ  إع
 -:أوضحه فيما يلي وهو ما سوشروطه،

  :ر في المحررات العرفية والرسميةالمقصود بالتزوي: أوالً
ى   الشرعية  من نظام المرافعات    ) ١٩٢/١(تنص المادة    السعودي، عل

ا استعمله           انون استعمال مصطلح أوراق، وهو نفس م ات    ق ة   المرافع المدني
ة  ه  والتجاري تقر علي و مس ا ه ذه األوراق آم ري، وه راح المص دى ش ل
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١٣٨

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

انون ري الق ررات أو أوراقالمص ون مح ا أن تك مية أو ، إم  رس
 .عرفيه

والتصور العملي للمشكلة يتمثل فيما يمس هذا األوراق أو المحررات          
دع    دمها الم ي يق ك الت واء تل دم للقاضي، س ي تق دعيالت ه أو ى أو الم  علي

ذآرات                   وع وم ة ودف دم من أدل الطاعن مع صحيفة دعواه أو من خالل ما يق
ذه المحررات    د  تع دفاع في الدعوى أو الطعن المطروح على المحكمة، إذ           ه

ا،   اء عليه ه بن در حكم ذي يص ع ال ي الواق بة للقاض تندات بالنس أو المس
ان رسمياً        اً   ويشكل المحرر المكتوب سواء آ ات        أو عرفي ة اإلثب ، محل عملي

 .القضائي، التي يعتمد عليها في حل النزاع المطروح على المحكمة
راً  وهذا المحرر يجب أن يكون صحيحاً         ا يح       ومعب ة م ه   عن حقيق توي

 من أي تزوير، وذلك حتى تتمكن المحكمة من بناء حكمها على وجه             وخاليًا
 .صحيح

رًا ق  ونظ واء عن طري ة، س ر الخصوم للحقيق ة تصور تزوي  إلمكاني
ازة الخصوم أنفسهم                  ة، موجودة في حي , العبث بمحررات رسمية أو عرفي

رعية  ات الش ام المرافع از نظ د أج عوديفق ات  الس انون المرافع ة المدن وق ي
م          والتجارية   المصري، الطعن بالتماس إعادة النظر، على أساس ابتناء الحك

ذي يقضي ب      لألصل   ، تطبيقاً )١(المطعون فيه على ورقة مزورة     ا بن    ال  يأن م
ة الحق              العلى   باطل فهو باطل، وقول سيدنا عمر رضى اهللا عنه، أن مراجع

 .)٢(خير من التمادي في الباطل
ون من الضرور ه يك ه، فإن التزوير آسبب وعلي د المقصود ب ي تحدي
 .للطعن على الحكم بالتماس إعادة النظر

ات             "التزوير هو   ف تغيير حقيقة محرر، سواء عن طريق العبث بمادي
ا هو ثابت بمحرر                      محرر موجود، أو عن طريق اصطناع محرر يخالف م

 .)٣("أسبق وأقوى في اإلثبات
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١٣٩

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ى ت  ه إل يلة وقوع ث وس ن حي ر م م التزوي ه،  ينقس ر وعلي زوي
 .)١(مادي وتزوير معنوي

ا يتضمنه المحرر            ويكون التزوير مادياً   ر م ، بقيام حائز المحرر بتغيي
ات               ر مادي ع بتغيي ا يق ر من اآتشافه، وهو م من بيانات، بشكل ال يمكن الغي

 .المحرر
ى            ويكون التزوير معنوياً   ر عل ين شخصين أو أآث اق ب ، في حالة االتف

ن ال  ه م رر، ال أساس ل ع، اصطناع مح ق وواق ن طري ي  اع ائع ف اء وق دع
 .مستند، ال أساس لها من الصحة

رها       عب حص تى يص رق ش ائل وط ع بوس ر يق م  )٢(والتزوي ن ث ، وم
يتصور أن يكون حكم القاضي الفاصل في النزاع، قد صدر بناء على محرر              

 .مزور، سواء من الناحية المادية  أو المعنوية
ا         ر أن هن اً  وفي آلتا الحالتين يفترض التزوي ات محرر،     ك عبث  بمحتوي

 .ا أو عرفيا رسميًاسواء آان هذا المحرر محرر
ات الشرعية السعودي                   ام المرافع ل من  نظ وفي هذه الحالة، أجاز آ

ات   انون المرافع ة  وق ة والتجاري ذه   المدني ي ه ه ف وم علي ري، للمحك المص
ادة النظر              م الصادر ضده بالتماس إع  بشرط أن , الحالة، أن يطعن في الحك

 .يكون الحكم نهائيا
  :إعادة النظر اللتماس كسبب التزوير الشروط الواجب توافرها في :ثانياً

ادة  ة أو سبب اللتماس إع ي المحررات آحال ر ف ي التزوي ويشترط ف
 -: ، ما يلي)٣(النظر في الحكم

 :أوراق أو بمحررات عرفية أو رسمية أن يتعلق التزوير ب– ١
راد دون           قصد بالمحررات العرفية ت   في ك المحررات الصادرة من األف ل
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١٤٠

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ة             أن يتدخل موظف عام في تحريرها، وهي تنقسم إلى محررات عرفي
 .)١(معدة لإلثبات وأخرى غير معدة لإلثبات

ة يكون المحرر رسمياً    ًاوبمفهوم المخالف ادة العاشرة   وفق  لنص الم
اً                    ام مختص طبق ان صادر من موظف ع  من قانون اإلثبات المصري، إذا آ

 .)٢(وضاع القانونية التي نص عليها القانونلأل
وفي آلتا الحالتين يمتنع االلتماس للتزوير، إذا لم يكن التزوير متعلق           
بمحرر عرفي أو رسمي، آما لو تعلق بخبرة أو حلف يمين أو إقرار بواقعة              

 .)٣(معينة
 : على هذا الدليليكم القاضي قد بن أن يكون ح– ٢

ر الواق  ار التزوي رط اعتب بباً  فش ي، س مي أو عرف رر رس ى مح  ع عل
م ضد المل              ه في الحك مس، هو  تاللتماس إعادة النظر، أن يكون المعول علي

وال   ه ل ول أن ن الق ث يمك رر، بحي ذا المح ى ه ه عل ى حكم د بن أن القاضي ق
رر  ذا المح ود ه ك  لوج ق ذل ا يتحق ابق، آم ى النحو الس م عل ا صدر الحك م

 .أثير في حكم القاضي بشكل آبير إذا آان من شأن هذا المحرر التأيضًا
 : أن يثبت تزوير الدليل– ٣

ادة           ات      ) ١٩٢/١(وفي هذا تباينت صياغة نص الم ام المرافع من نظ
رعية عوديالش ادة  الس ات   )٢٤١/٢(، والم انون المرافع ن ق ة  م المدني
 .المصريوالتجارية 

ث  هنصالحي رر أن ى أوراق  : األول يق ى عل د بن م ق ون الحك ترط أن يك  يش
د يثبت بطرق شتى، في حين        ظهر شترط  ي بعد الحكم تزويرها، وهو أمر ق

اني أن  نص الث ر ال رار بتزوي ى إق اء عل م بن د ت ر ق ذا التزوي اف ه اآتش
 . بحكم قضائيًااألوراق، أو أن يكون ذلك ثابت

دم تعارضه             وعلى آل األحوال، يمكن تعميم حكم القانون المصري، لع
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١٤١

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ام المراف        ات الشرعية   مع األحكام العامة في نظ م    ، و  السعودي  ع من ث
إقرار               يمكن   ه ب ادة النظر، يشترط ثبوت القول أن التزوير آسبب اللتماس إع

 .)١(المزور أو بحكم قضائي
  : أن يثبت هذا التزوير بعد صدور الحكم الملتمس فيه بإعادة النظر– ٤

ادة   ص الم ق ن يه تطبي ديهي، إذ يقتض رط ب ذا الش ام )١٩٢(وه ن نظ  م
ات ال رعيةالمرافع عوديش ادة  الس ص الم ق ن انون )٢٤١( وتطبي ن ق  م
 . المصري المدنية والتجاريةالمرافعات

ى صاحب     ن الواجب عل ان م م لك ل الحك ا قب ر ثابت ان التزوي و آ إذ ل
 .المصلحة تنوير المحكمة بذلك

 

 :ابتناء الحكم على شهادة زور: الفرع الثاني
ه            أن   يتصور أيضاً    آما يتصور ابتناء الحكم على ورقة أو محرر، فإن

 -: أوضحه فيما يلييبنى على شهادة مزورة، وهو ما س
 : المقصود بالشهادة الزور:أوالً

‰ρß#) ®:  تعالىيقول اهللا Îκô− r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ¤±9 $# 〈)٢(. 

Ÿω ®: تعالىويقول  uρ (#θßϑ çGõ3 s? nο y‰≈ yγ¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ $yγ ôϑ çGò6 tƒ ÿ… çµ̄Ρ Î* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù= s% 

〈)٣(. 

، إذ وصف )٤(فالشهادة تعتبر من طرق اإلثبات الشرعية أمام القضاء
 .اهللا تعالى آاتمها بأنه آثم القلب

ود  دق بوالمقص ول الص ي ق ات ه ي اآلي ي وردت ف هادة الت الش
 .ونوالحقيقة، وليس الكذب والبهتان واالفتراء على الناس بما ال يستحق

θç6#) ®:  الزور، يقول تعالىوفي تحريم الشهادة Ï⊥ tFô_ $# uρ tΑ öθ s% Í‘ρ–“9 $# 〈)٥(. 
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١٤٢

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

: أنه قال×  عن النبي – رضي اهللا عنه – )١(وروى أبو بكرة
 ,اإلشراك باهللا:  قال ثالثبلى يا رسول اهللا،: أال أنبئكم بأآبر الكبائر، قلنا" 

ر قال أال وقول الزور، وشهادة الزوفوعقوق الوالدين، وآان متكئا فجلس، 
 .)٢("، فما زال يقولها حتى قلت ال يسكت .، أال وقول الزور، وشهادة الزور

ادة النظر، يجب أن تكون             والشهادة التي يُ   عتد بها آسبب اللتماس إع
 .شفويةأومكتوبة سواء أآانت شهادة زور أمام مجلس القضاء، 

 :االلتماس على أساس الشهادة الزور شروط :ثانياً
ة العت ببًاويشترط بصفة عام ار الشهادة س ادة ب ن بالتماس إع  للطع

  -:النظر ما يلي
 : أن تكون شهادة زور- ١

ر   ا عب و م ة، وه ى خالف الحقيق زور الشهادة عل يقصد بالشهادة ال
ل            "عنه البعض، بأنها     ال أو تحلي الشهادة بالباطل من إتالف نفس أو أخذ م
 .  )٣("حرام أو تحريم حالل

 :ا عليهيحكم قد بن أن يكون ال– ٢
اً   م مبني ون الحك ي      ويك اس ف ي األس ان ه هادة، إذا آ ك الش ى تل  عل

ى                   ر في صدوره عل أثير آبي صدور الحكم على النحو السابق، أو أنها ذات ت
 .)٤(النحو السابق

رفع االلتماس قبل الحكم     إذ ال يجوز      أن يثبت بعد الحكم زور الشهادة،      – ٣
أ           .بالتزوير ددة، ب ات المتع ك بطرق اإلثب أن الشهادة      ويثبت ذل دفع ب تم ال ن ي
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١٤٣

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .زور ثم يصدر الحكم بتزويرها
 

 : الغش آسبب اللتماس إعادة النظر :المطلب الثاني
 

ى       ام من أخطر الظواهر عل ذ األحك ظاهرة الغش في التقاضي وتنفي
ى الغش آسبب لل                )١(المجتمع ات الشرعية عل ام المرافع ن طع ، وقد نص نظ

انون ، آما  نص     )١٩٢/٣(من المادة   ) ١٩٢/٣(بااللتماس في    ات   ق  المرافع
ادة النظر          )٢٤١/١( المادة   المصري في  ، )٢( على الغش آسبب اللتماس إع

ادة النظر، وهو               ولذا يلزم تحديد المقصود به، وشروطه آسبب اللتماس إع
 -: على النحو اآلتي تباعًاهينسأبما 
 : بالغش كسبب اللتماس إعادة النظر المقصود:أوالً

ادئ األساسية التي ال              قاعدة أو مبدأ الغش    ل شيء، من المب  يفسد آ
ا نص يقرره اج ل ي  )٣(تحت ة الت باب الحقيق د األس د أح التزوير يع ، والغش آ

 .شرع لها الطعن بااللتماس آأصل
ه            )٤(والغش لغة نقيض النصح    ذي نهى عن وع ال ، ومنه الغش في البي

ا          " :  روى عن أبي هريرة    الحديث الشريف  يس من ا  )٥("من غشنا فل ل ، يق
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١٤٤

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .)١(غش صاحبه أي زين له غير المصلحة وأظهر له غير ما يضمر
ار         ن األفك ش م رة الغ إن فك طلح ف ة المص ن ناحي ي يوم عب الت ص

دها،      اختلفت آراء الشراح     ، حيث   )٢(تحديدها بصفة عامة   والقضاء في تحدي
رًا وم خاص، ونظ ة ومفه ه طبيع ادة النظر ل  ألن الغش آسبب اللتماس إع

ام أحد الخصوم بوسائل تدليسية        حيث يتصور الغش في        بهدف تضليل   ,قي
زاع              ا في الن اء   المحكمة األمر الذي يدفعها إلصدار حكمه ى غش من      بن عل

 . الخصوم
قيام " :وعليه، عرف البعض الغش آسبب اللتماس إعادة النظر، بأنه        

ث      ى القاضي بحي ؤثر عل ي ت ية الت ل التدليس ن الحي ة م الشخص بمجموع
 .)٣("يصدر حكمه بناء عليها

داً    الغش هو    وبمعنى أآثر تحدي ل  : "، ف ه          آ أ إلي ال يلج دليس أو احتي  ت
رة    ية خاس اح قض م إلنج و)٤(" الخص م     ، أي ه تعملها الخص ة يس ل حيل آ

د الخصم            و أآ ا ل أ، آم ويكون من نتيجتها تضليل المحكمة وإيقاعها في خط
دًا ر عم م يحدث أو أنك ر ل رًاحصول أم د,  أم ه متأآ رغم من أن ى ال  من عل

م                    ح ى حك ك الحصول عل ى ذل اء عل إذا استطاع الخصم بن صوله وصحته، ف
رن بسوء  لوب المقت ذا األس ًاالقضائي به ك غش د ذل ة، ع اس ني ز التم  يجي

م                     ذا السلوك التدليسي من الخصم لصدر الحك وال ه ى  إعادة النظر، إذ ل عل
 .الذي صدرخالف الحكم 

ادة النظر،   ستفاد من ذلك، أن المقصود بالغش آسبب اللتماس إع           وُي
و  ك الغش ه ا  ذل ل م مل آ ي رأي القاضي، فيش أثير ف ه ت ب علي ذي يترت  ال

إلنجاح قضية خاسرة، وذلك عن طريق  يستخدمه الخصم من طرق احتيالية     
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١٤٥

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

اً  ات صحته تحقيق ر مقوم ى غي راء عل ة، مباشرة اإلج  لمصلحة ذاتي
ه على غير مقتضى العدل والحق وبالمخالفة لمبدأ حسن النية الواجب توافر          

 .)١(في آافة المعامالت بين األفراد
دة ومتنوعة            ادة النظر عدي ل   )٢(وصور الغش المجيز اللتماس إع ، مث

ي      ه ف ن إلي الن للمعل دم وصول اإلع د ع ع المحضر بقص م م ؤ الخص تواط
لي  ه األص راراً   )٣(موطن ل إض ع الوآي اق م ل، أو  ، أو االتف لحة الموآ  بمص

 .اليمين المتممة آذابًاسرقة مراسالت الخصم إلى محامية، أو حلف 
ؤثراً               ه م  ويالحظ أن مجرد الكذب قد يكفي إذا أحاطت به ظروف تجعل

 .)٤( اعتقاد المحكمةعلى
ا يمكن تسميته              ل المشروعة في      "على أن الكذب المجرد أو م بالحي

 .)٥( ال تعتبر من قبيل الغش"الدفاع
ار الكذب غش                  ول باعتب ه ال يمكن إطالق الق ، وعلى آل األحوال، فإن

د ى ح ة عل ل حال ل ينبغي بحث آ م ةب ى الحك ذب عل أثير الك  والتحقق من ت
 .)٦(الصادر في الدعوى

ي   ة ف ا أهمي ي له ائع الت اء بعض الوق ش، إخف ل الغ ن قبي ر م إذ يعتب
أن إخفا      ن ش ان م ك إذا آ دعوى، وذل ي ال ل ف ة،   ئالفص ليل المحكم ا تض ه

ك الو         إلى  ووصولها   ى تل ائع المعروضة    نتيجة غير تلك الواجب إنزالها عل ق
                    ك غش ار ذل ين العتب اع مع داء دف ا عليها، إذ ال يكفي مجرد السكوت عن إب
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١٤٦

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .، بل يلزم أن يكون السكوت بسوء نية)١( اللتماس إعادة النظرمجيزًا
 : شروط الغش كسبب اللتماس إعادة النظر:ثانياً

ن     ا الطع وم عليه ي يق باب الت ن األس بب م ش آس ي الغ ترط ف يش
  -: النظر، ما يليبالتماس إعادة 

ذي         العمل اال  ه   ويقصد ب    :أن يحدث غش   _ ١ الي المخالف للنزاهة ال حتي
اختالف              ر، تختلف ب يكون من شأنه تضليل المحكمة، وصور الغش آثي
ه،                ى محامي األحوال، ومثلها سرقة المراسالت التي يرسلها الخصم إل
دم وصول   ى ع ل عل ه، والعم ى وآيل ات الخصم إل ع وصول تعليم ومن

ه،               اإل ل الخصم إضرارًا بموآل اق مع وآي ه، واالتف عالن إلى المعلن إلي
 .)٢(وحلف اليمين آذبًا أو غير ذلك

 :ممثلهوكيله أو  من المحكوم له أو  أن يكون الغش صادراً– ٢

 لالعتداد بالغش آسبب اللتماس إعادة       وعمالً  المتفق عليه علماً    أن إذ
ادراً   ون ص ر، أن يك دعوى أي النظ ب ال ن آس ه   مم ه أو ممثل وم ل  المحك

يالً    ك تمث ان ذل واء آ انوني، س ة   الق يال أو إناب ة أو تمث ة قانوني  أو إناب
 . )٣(اتفاقية

 : في الحكم المطعون عليه بااللتماس أن يكون الغش مؤثراً– ٣
رط وُي ذا ش د ه يًاع ديهيا أساس ز  ا وب بب مجي الغش آس داد ب  لالعت

م، إذ ال يع ي الحك ادة النظر ف ادة اللتماس إع الغش آسبب اللتماس إع د ب ت
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١٤٧

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

دعوى، إذ       ي ال ادر ف الحكم الص ه ب ة ل ذي ال عالق ك ال ر، ذل   أنالنظ
ًا ة منع ه تضليل المحكم ذي يقصد ب اق حق أو إل الغش المقصود هو ال حق

 .)١( لباطلتأييدًا
د                     م، أي أن يكون الغش ق ر في إصدار الحك ويجب أن يكون الغش أث

د          أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه       ة، وق م المحكم  لوال الغش لتغير حك
 .)٢("من شأنه التأثير في الحكم: "عبر القانون عن ذلك بقوله

 ضرورة ظهور الغش بعد صدور الحكم المطعون عليه بااللتماس أو           – ٤

  :أن يكون الغش خفيا عند نظر الدعوى
د      أنإذ ه إال بع تمس معرفت ن للمل ي ال يمك ر خف ن أم ارة ع  الغش عب

م ل الغش ف، )٣(صدور الحك ن قبي ر م اء  ,ال يعتب ه أثن ن دفع ذي يمك ك ال  ذل
 .المرافعة وقبل صدور الحكم

ادة      اس إع بب اللتم الغش آس ا ب د به ي يعت ة الت دد اللحظ ه، تتح وعلي
ه                      راد الطعن في ائي الم م النه د صدور الحك ذا الغش بع النظر، أن يكتشف ه

 .)٤(بااللتماس
  :الحاصل في الحكمفي الخطأ قد تسبب  أال يكون الملتمس – ٥

يالً أن إذ  ه ال يجوز أن يصطنع الشخص دل رر أن ان المق إن آ  لنفسه، ف
ل التماس إعادة النظر في              ًا إلى   الخطأ في الحكم راجع    سلوك الملتمس، فال يقب

 .)٥( الحالةهذه

                                                           

F١EK،?אאאא?،٦٦K
F٢EK،?אאא?،٣٠،٣١K
F٣EK،א?אאא?،٣٧٦،؛٧٦١K

،?אאאאאאא?،١٢١،
؛١٤٢K،?אאאא?،٧٠K

F٤EK،?אאאאאאא?،
١٤٥،١٧٧K

F٥E،אא?אאאא?،١١٨K



  حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر: الفصل الثالث

 

١٤٨

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 االلتماس للحصول على أوراق قاطعة في الدعوى

  مطلبانوفيه
 

 .المقصود باألوراق القاطعة في الدعوى: المطلب األول •
ى       : المطلب الثاني  • تمس عل شروط االلتماس لحصول المل

 .أوراق قاطعة في الدعوى
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١٤٩

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 

 المبحث الثاني
 في الدعوى االلتماس للحصول على أوراق قاطعة 

 : وتقسيمتمهيد
رة  نص الفق ادة  )ب (ت رعية   )١٩٢(الم ات الش ام المرافع ن نظ  م

د           السعودي، على جواز الط    تمس بع عن بالتماس إعادة النظر، إذا حصل المل
م،               الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى آان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحك

ادة  ة من الم رة  الثالث م الفق ى نفس الحك ا نصت عل انون) ٢٤١(آم  من ق
ات ال ة ال مرافع ة والتجاري ال دون   المدني د ح مه ق ان خص ري، إذا آ مص

ك         تقديمها، ونظرا للمفار   الزم توضيح ذل ه يكون من ال ين النصين، فإن قة ب
 -:على النحو اآلتي

 .المقصود باألوراق القاطعة في الدعوى: المطلب األول
شروط االلتماس لحصول الملتمس على أوراق قاطعة      : المطلب الثاني 
 في الدعوى

 

 :المقصود باألوراق القاطعة في الدعوى : المطلب األول
 وقول الصدق بين الخصوم ,معاونة العدالة و,االلتزام بحسن النية

وهو من أسمى صور التعاون بين  ،)١(من المبادئ األساسية في التقاضى
Ÿω ®: الناس،  إذ  يقول تعالى في محكم تنزيله uρ (#θçΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ ãè ø9$# uρ 4 

(#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 أجاز قانون المرافعات ذلك في ضوء و ,)٢(〉 #$
 من أدلة هالمصري للخصم إلزام خصمه بتقديم ما لديالمدنية والتجارية 

 .ووسائل دفاع، إذا آان من شأنها إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة
ة ووسائل              وعليه، يلتزم آل أطراف الخصومة بتقديم ما لديهم من أدل

ة ف     ة المحكم ديمها معاون أن تق ن ش ان م اع، إذا آ ة  دف ول للحقيق ي الوص
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١٥٠

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .وإظهار العدالة
ة                  ع المحكم ومن ثم، يمتنع على آل خصم أن يتسبب بسلوآه عن من

ة             إلى أ من الوصول    ة في الوصول للحقيق ي دليل من شأنه مساعدة المحكم
 . وإظهار العدالة

تندات    ك األوراق أو المس دعوى، تل ي ال ة ف األوراق القاطع د ب ويقص
و علمت             الحاسمة أو الفاصلة في موضوع       ى نحو صحيح، إذ ل دعوى عل ال

 .بها المحكمة لتغير وجهة نظرها للدعوى
رة      ادة   )ب(ويالحظ أن نص الفق ات    )١٩٢( من الم ام المرافع  من نظ

عودي،  رعية الس د الش ر، إذ   ق ادة النظ اس إع ق التم اق تطبي ن نط ع م وس
إذا تعذر على الخصم تقديم هذه األوراق في         : "أطلق سبب االلتماس، بقوله   

دعوىا الف ال"ل ا، بخ ادة    ح ن الم ة م رة الثالث ي الفق انون  ٢٤١ل ف ن ق  م
ات  ة  المرافع ة والتجاري ترط أن   المدني ذي اش ري، وال ون المص لوك يك س

ي         ة ف ذه األوراق القاطع ول ه ع وص ي من رة ف بب المباش و الس م ه الخص
 . الدعوى
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١٥١

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 

اني   ب الث ى أوراق   : المطل تمس عل ول المل اس لحص روط االلتم ش
 :دعوىقاطعة في ال

 

ر   ادة النظ اس إع ترط اللتم ديم    ,ويش ن تق م ع ذر الخص ة تع ي حال  ف
  -: الشروط التاليةاألوراق القاطعة في الدعوى

  :أن تكون األوراق المحجوزة قاطعة في الدعوى: الشرط األول
 لتعذر   إذا آان ذلك راجعاً    ,وهذا الشرط بديهي بالنسبة لحالة االلتماس     

و      تقديم الملتمس ألوراق حاسمة،    ديمها،        ت بحيث أنه ل تمس من تق مكن المل
 .لتغير وجه الفصل في الدعوى

ة                   ة أو الحاسمة لهيئ ذه األوراق القاطع وال عدم ظهور ه بمعنى أنه ل
و آانت          يالمحكمة، لكان من شأن ذلك تغ      ير وجه الحكم في الدعوى، بحيث ل

ها هذه األوراق موجودة أمام المحكمة أثناء النطق بالحكم، لما أصدرت حكم          
 .)١(بالشكل الذي صدر به

 :هذه األوراق القاطعة أن يتعذر على الخصم تقديم :الشرط الثاني
رة       ريح الفق ا لص ر وفق ادة النظ اس إع بب اللتم ذر المس ام  )ب(والتع ن نظ  م

وة               المرافعات الشرعية السعودي، يتصور أن يكون بفعل الخصم، أو بفعل أي ق
  .خارجية

ادة   ثالثة من    وعلى خالف ذلك، تنص الفقرة ال      انون  من   ) ٢٤١(الم ق
ذه         المدنية والتجارية   المرافعات   المصري، على ضرورة أن يكون احتجاز ه

انون       شترطه  تاألوراق بفعل الخصم ، وهو ما        الغالبية العظمى من شراح الق
 . )٢(بصفة عامةالمصري 
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١٥٢

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 المبحث الثالث 

ظهور وقائع وأوراق من شأنها تبرئة بسبب االلتماس 
 م عليه المحكو

 

نطاق تطبيق االلتماس لظهور وقائع وأوراق مـن شـأنها تبرئـة            : أوالً

 :المحكوم عليه
ادة  ي الم ة ف ذه الحال ى ه ات من ) ٤٢(ورد النص عل قواعد المرافع

ام لحاالت االلتماس           واإلجراءات أمام ديوان المظالم    ، وليس في التنظيم الع
ادة  ي الم ات الشرعية ال)١٩٢(ف ام المرافع ن نظ ازت  م ث أج سعودي، حي

االلتماس في حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت           ) ٤٢(المادة  
وم  ة المحك أنها تبرئ ان من ش ة وآ هالمحاآم ة، , علي ذه الحال ون وفي ه يك

ه                    ديوان أو من ينيب للمحكوم عليه أو لممثل اإلدعاء أن يطلب من رئيس ال
اً إعادة النظر في األحكام النهائية، ويقدم الط  اريخ   لب خالل ثالثين يوم  من ت

ديوان أو           مشتمالً ,العلم بذلك   على الحكم وأسباب االلتماس، ويحيل رئيس ال
ه في حضور            من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل في

 .)١(أطراف القضية الصادر فيها الحكم
ه جاء ش        الويالحظ على التنظيم السابق        ادة النظر، أن امال لتماس إع

رة     ي الفق وارد ف يم ال ادة  ) ب(للتنظ ن الم ات   )١٩٢(م ام المرافع ن نظ  م
 .الشرعية السعودي

ه آما أنه يتميز من حيث نطاق تطبيقه،         ى جانب األوراق      بأن  يشمل إل
 .الوقائع التي تظهر ويكون من شأنها تبرئة المحكوم عليه

ة االلتماس في األ               ه يتعلق بحال ام  والواضح من التنظيم السابق أن حك
ي  ةالصادرة ف ائل الجزائي راءات ، المس انون اإلج ا يتضمنه أيضا ق و م وه

 .الجنائية المصري
 الشروط الواجب توافرها في االلتماس لظهور وقـائع وأوراق مـن          :ثانياً

 :شأنها تبرئة المحكوم عليه
اس   ترط لاللتم اًاليش ادة إعم ن )٤٢( للم ات   م د المرافع قواع
 -:، ما يليالمواإلجراءات أمام ديوان المظ
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١٥٣

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .أوراق لم تظهر قبل الحكم النهائي أن يتعلق االلتماس بوقائع و– ١
وم        – ٢ ة المحك ائع أو األوراق تبرئ ذه الوق ور ه أن ظه ن ش ون م  أن يك

 .عليه
هو المميز لهذه الحالة عن حالة االلتماس لظهور        الثاني  ولعل الشرط   

رة   ا للفق دعوى وفق ي ال ة ف ادة ) ب(أوراق قاطع ن الم ام )١٩٢(م ن نظ  م
ديم      السعودي المرافعات الشرعية  ة مجرد آون تق ، إذ ال يكفي في هذه الحال

ك                  ى ظهور تل ل يجب أن يترتب عل دعوى، ب م في ال الورقة تغير وجه الحك
 .راق والوقائع تبرئة المحكوم عليهاألو
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١٥٤

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 االلتماس بسبب حاالت متعلقة بالدعوى والحكم

 : مطلبانوفيه
ب األولا • ي     : لمطل حيح ف ل الص دم التمثي اس لع االلتم

 .الدعوى
 .االلتماس ألسباب تتعلق بالحكم: المطلب الثاني •
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١٥٥

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 المبحث الرابع 

 االلتماس لحاالت متعلقة بالدعوى والحكم
 

 : وتقسيمتمهيد
اً     ة  يتنوع سبب االلتماس وفق ذه الحال وعين   له ى ن التماس  : األول:  إل

أ    التماس   : الثانييح في الدعوى، و   التمثيل الصح إلى عدم   يرجع   يتعلق بخط
 -:سأوضحه فيما يليالمحكمة في الحكم الصادر في الدعوى، وهو ما 

 .االلتماس لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى: المطلب األول
 .االلتماس ألسباب تتعلق بالحكم: المطلب الثاني

 
 :في الدعوى  االلتماس لعدم التمثيل الصحيح:المطلب األول

ل الخصم               لواقع أن   ا د يكون بفع دعوى، ق عدم التمثيل الصحيح في ال
انوني  للخصم أو                  ل الق نفسه الصادر لصالحة الحكم، وقد يكون لغش الممث

 -:على النحو اآلتييوضحه الباحث تواطئه أو إهماله الجسيم، وهو ما س
 

 :المحكوم له فعل إلى عدم التمثيل الصحيح الراجع: الفرع األول
ادة     ) ز  ( ة  تنص الفقر  ات الشرعية       )١٩٢(من الم ام المرافع  من نظ

رة   عودي والفق ادة  )٧(الس ن الم انون ال  )٢٤١( م ن ق ات م ة مرافع المدني
ل        والتجارية ال  م يمث ان الخصم ل مصري، على إجازة الطعن بااللتماس إذا آ

 في الدعوى، وهو ما يفترض أن سبب عدم التمثيل الصحيح             صحيحاً تمثيًال
ذلك أعطى          إلى فعل الطرف الذي     جع  في الدعوى را   م، ل صدر لصالحه الحك

ة للقاصر،              آل من    ذه الحال النظام والقانون حق االعتراض بااللتماس في ه
 -:وهو ما يستلزم تحديد المقصود بذلك وشروطه، على النحو اآلتي

 :المقصود بااللتماس المتعلق بعدم التمثيل الصحيح في بالدعوى: أوالً
ا  دأ في أي نظ يالمب ل الصحيح ف ة التمثي ي هو ضرورة آفال  م إجرائ

دع  دعوى للم ه ال ث توج دعوى، بحي يالً ىال ه تمث ن يمثل الحق أو م ه ب   علي
قانوني١(اا أو قضائي(. 
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١٥٦

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

اً     ون قانوني ا أن يك دعوى، إم ي ال ل ف ال   والتمثي و الح ا ه  آم
ى    ولي عل بة لل ر إبالنس ه القاص خص    ,بن بة للش انوني بالنس ل الق  و الممث

ار ويياالعتب ائي أو المعن ون قض ا أن يك بة ، وإم ال بالنس و الح ا ه ا آم
ق       ن طري ل ع ون التمثي د يك ا ق نديك، آم في أو الس يم والمص للوصي والق
ا هو الحال                ام القضاء، آم اإلنابة االتفاقية، بالنسبة لمن ينوب عن غيره أم

 .في إنابة المحامي عن موآله أمام القضاء 
ي    التين  المتعلقت ا الح ي آلت ط،    فف ائية فق ة والقض ة القانوني ن بالنياب

يالً       ه             صحيحاً  يجوز للخصم إذا لم يمثل تمث ه أو الوصي علي  عن طريق ولي
ادة النظر،                    انوني الصحيح، الطعن بالتماس إع ل الق ه أو الممث أو القيم علي

ن دفاع عن ولك امي بال ام المح اقي، آقي ل االتف ك بالنسبة للتمثي   ال يجوز ذل
 . )١( محاميهسصم خصمه وليالشخص، إذ الخصم يخت

انون من ًال أن آالمالحظو ات ق ة  المرافع ة والتجاري المصري المدني
ان     ة، آ ة االتفاقي تبعاد النياب ات واس واع النياب د أن بة لتحدي ويتي بالنس والك

ام  من    أآثر وضوحاً  ذي أطلق المصطلح دون أن يستبعد             النظ  السعودي، ال
س إعادة النظر، األمر الذي قد يخشى      النيابة االتفاقية من ضمن حاالت التما     

ن       ك ع ين، وذل اة والمتقاض ل القض ة لتعطي ك آذريع تعمال ذل ى اس ه عل من
 .طريق التعسف في استعمال حق التماس إعادة النظر

ادة   ) ز  ( ضرورة النص في الفقرة     فإن الباحث يقترح    وعليه،   من الم
تبعاد ا )١٩٢( ى اس عودي، عل رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ ة  م لنياب

ى مصراعيه                 اب عل تح الب ى ال يف رة، حت ذه الفق االتفاقية من نطاق تطبيق ه
 .أمام راغبي الكيد والمماطلة والتسويف

اس، أن الخصم سواء   االت االلتم ن ح ة م ذه الحال ي ه والمفترض ف
 آان طبيعي  ا أو اعتباري   ان          ا لم يمثل نهائي ا في الدعوى، أو آان ممثال ولكن آ

 .)٢(يحتمثيله غير صح
مثال ذلك بالنسبة للشخص الطبيعي حالة صدور الحكم ضد قاصر أو             
ه من                      ه، أو مثل يم علي ه أو وصيه أو الق ه ولي المحجوز عليه، دون أن يمثل
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١٥٧

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ا       اري، آم ليس ولي أو وصي أو قيم عليه، وبالنسبة للشخص االعتب
ة    ي مواجه راءات الخصومة ف ذ إج رآة دون أن تتخ م ضد ش و صدر حك ل

 .انوني، أو آون اإلجراءات وجهت ضد من زالت صفتهممثلها الق
ة شخص     ي مواجه ع ف د وق م ق ل الخص ي تمثي ط ف ان الغل واء آ وس
ل   ن الممث ه م ب أن يوج اس يج ن بااللتم إن الطع اري، ف ي أو اعتب طبيع

 .الصحيح في الدعوى
  :عدم التمثيل الصحيح في الدعوىبسبب  شروط االلتماس :ثانياً

ل الصحيح في                يشترط للطعن بالتماس إعادة النظر بسبب عدم التمثي
 :الدعوى الشروط التالية

ل                   :الشرط األول  دعوى بفع ر صحيح في ال ل غي اك تمثي أن يكون هن
الحه   م لص در الحك ذي ص دعي أن أي , الشخص ال د الم دم يتعم ام ع اختص

 .صرالممثل القانوني للخصم، حتى يتمكن من الحصول على حكم ضد القا
يال               : الشرط الثاني  ل تمث م يمث ذي ل أن يكون الملتمس هو الشخص ال
 :صحيحا في الدعوى
يالً                ي ه  فال يقبل االلتماس ف      ل تمث م يمث ذي ل ر الشخص ال ة من غي  ذه الحال

 في الدعوى، آما ال يقبل االلتماس إذا آان الحكم صادرا لصالح هذا              صحيحًا
 .الشخص

ون ال:الشــرط الثالــث ت عن الممثةمصلح يشترط أن تك د زال ل  ق
ة  اب المرافع ل ب ل قف انوني قب ادة ف: الق ترط الم ام )١٩٢/٣(تش ن نظ  م

ل      دم التمثي ر لع ادة النظ اس إع ول التم عودي، لقب رعية الس ات الش المرافع
اب       الصحيح في الدعوى، أال تكون صفة من يمثل الخصم قد زالت بعد قفل ب

ديهي تطبيق لقاعدة، ضرورة ت    ة، وهو شرط ب وافر المصلحة في المرافع
 .التمسك بالدفع 

 

اني  رع الث ش ال   : الف حيح لغ ل الص دم التمثي ه   ع ه أو إهمال ل أو تواطئ ممث
 :الجسيم

ه     ،  )١( هو نسبية أثر الحكم    آل األنظمة اإلجرائية  المبدأ في    ى أن ال بمعن
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١٥٨

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

اً            ان طرف ى من آ الحكم إال عل ا           يحتج ب  في الخصومة التي صدر فيه
م در )١(الحك ذي يص م ال دعوى، ينصرف    ، والحك ي ال ل ف د شخص ممث  ض

 .مباشرة إلى هذا الشخص وليس إلى ممثله
ثالً       انون أو القضاء أو         وهذا الممثل القانوني، سواء آان مم م الق  بحك

اني أو  ه ضد األصيل غش أو تواطؤ مع الطرف الث د يصدر من اق، ق االتف
 .يبدر منه إهمال جسيم

ذا القاص               د من البحث له ه       في آل هذه األحوال الب ذي غشه ممثل ر ال
رف  اب الط اني أو لحس اًالأالث ل إهم يمًاهم ي  جس ئونه ف اة ش ي مراع  ف

 .الدعوى
ك،  انونوإزاء ذل ات نص ق ة  المرافع ة والتجاري ي المدني المصري ف

رة  ادة )٨(الفق رة من الم اء الخصم حق الطعن )٢٤١( واألخي ى إعط ، عل
ام  الف نظ ك بخ ر، وذل ادة النظ اس إع م بالتم ذا الحك ى ه ات عل  المرافع

 .الشرعية السعودي، الذي أغفل النص على هذا الحكم
رًا ادة ونظ ذا السبب من أسباب التماس إع ة أو ه ذه الحال ة ه  ألهمي

ا ب ر، وتعلقه وهرالنظ ن   ج ق م ك الطري ر، ذل ادة النظ اس إع  موضوع التم
م من                   ا شاب الحك ام، بتصحيح م ة األحك ى عدال طرق الطعن الذي يهدف إل

رات               خطأ في تقدير ال    م السابق لفق رح ضرورة إضافة الحك إنني أقت واقع، ف
ادة  وة  )١٩٢(الم عودي، أس رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ انون م  بق

ادة    جوهر  المصري، لتعلقها ب المدنية والتجارية  المرافعات ام التماس إع  نظ
 .النظر

 

 :االلتماس ألسباب تتعلق بالحكم: المطلب الثاني
ضمن حاالت   ال تندرج من حيث األصل ة هذه الحال على الرغم من أن   

رعية   ات الش ام المرافع ر، إال أن نظ ادة النظ اس إع انون التم عودي وق  الس
ا        المدنية والتجارية   المرافعات   د نص عليه المصري والكويتي والسوري، ق

ضمن حاالت التماس إعادة النظر، وذلك بخالف قانون اإلجراءات اإلماراتي          
الن والعراقي، الذي اآتفي      ى حاالت    ب ع آسبب           ص عل دير الواق أ في تق  الخط

ا      )٢(اللتماس إعادة النظر   أ   ، وهذه الحاالت يرجع سبب االلتماس فيه ى خط إل
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١٥٩

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ه الخصوم أو  م يطلب ا ل ة بم م المحكم ق بحك ا تتعل ة، وهي إم المحكم
  -:  على النحو اآلتي تباعًاأوضحهبأآثر مما طلبوه، وهو ما س

 

 :لم يطلبه الخصوم  المحكمة بشيءقضاءبسبب االلتماس : الفرع األول
 

دأ  ي المستقر المب ة ف وانين اإلجرائي ه الق ا يطلب ة بم د المحكم هو تقي
ا                    زاع، آم ة المختصة بنظر الن ك تتحدد المحكم الخصوم، إذ على أساس ذل

داه تتتحدد سلطات القاضي في إطار هذا الطلب وحده، وال          ى تع ا سواه    إل  م
 .من طلبات

رة      والمبدأ السابق يجد سند       ارات آثي اد   , آالمساواة  ,ه في اعتب  والحي
 .والمواجهة بين الخصوم، وما تقتضيه من ضرورة احترام حقوق الدفاع

وعليه، يتقيد القاضي في إطار الخصومة المدنية بما يطرحه عليه الخصوم            
نحصر في إنزال حكم القانون على ما يطرح        يمن وقائع، إذ أن دور القاضي       

 .يكون له أي سلطة في صناعة هذا الواقععليه من وقائع، دون أن 
ائع     وعليه، يعد خروج القاضي    ى وق ه      واستناده إل ر مطروحه علي  غي

 .من قبيل السبب الموجب اللتماس إعادة النظر
ام  أو    ه النظ ا يعطي ع م ارض م ابق ال يتع دأ الس ظ، أن المب ويالح
دعوى        وع ال ة بموض ور المتعلق ض األم ث بع لطة بح ن س انون، م الق

ر  المطرو ه، دون أن يعتب ة علي كح اًء ذل ه      قض م يطلب ا ل ي بم ن القاض  م
 .)١(الخصوم

ا               ات الشرعية السعودي، م ام المرافع  ينص   والمثال على ذلك في نظ
ه من                من أن    النظام  عليه   للقاضي سلطة بحث صحة مستند معروض علي

زاع  ه الن روض علي وز للقاضي المع ه، إذ يج اًء,عدم واء بن ب  س ى طل  عل
اء نفسه، سلطة التحقق من صحة المحرر المعروض         الخصوم أو من     تلق

 .عليه
ادة    ه الم نص علي ا ت و م رعية  )١٥٣(وه ات الش ام المرافع ن نظ   م

 أن تحكم   , ولو لم يدع أمامها بالتزوير     ,يجوز للمحكمة  " :، بقولها السعودي
دعوى أن  ن ظروف ال ا أو م ن حالته ا م ر له ة، إذا ظه تبعاد أي ورق ا هباس

 ". تزويرها مزورة أو مشتبه في
إذ ال يعتبر من قبيل القضاء بما لم يطلبه الخصوم، استعمال القاضي               
ن         د م لطة التأآ ة، آس لطات تلقائي ن س ه م انون ل ام أو الق ه النظ ا يعطي م
ات   وة الخصوم لإلثب لطة دع زاءات وس لطة فرض الج كل، وس اة الش مراع
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١٦٠

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .والفصل في موضوع الدعوى
رعية  ات الش ام المرافع از نظ ه، أج ادة وعلي ي الم عودي ف  الس

وه،              ل )١٩٢/٢( ا طلب أآثر مم لمحكمة في القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو ب
ك رر ذل ا يب ا م ر له ا,إذا ظه ام أو حق قاصر أو وقف أو نحوهم  , آحق ع

 .على أن تذآر المحكمة ذلك في أسبابها
ادة النظر في          القضاء وشراح القانون المصري    يشترطو  اللتماس إع

ة، أن  ذه الحال ة ه ون المحكم د قضت تك ه الخصوم،  ق م يطلب ا ل ا بم حكمه
 .)١( نتيجة سهو غير متعمد لنطاق الدعوىوذلك

ه الخصوم،             م يطلب ا ل ا بم ة في حكمه م  أما إذا آانت المحكم  وهي تعل
م هو طريق                 بحقيقة قضائها مع إصرارها عليه، فإن طريق الطعن في الحك

 .الطعن بالنقض
كلة  ر مش د تثي ابقة ق ة الس ي والنتيج انون ف اتق ة  المرافع  المدني

عد قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم عن عمد،          المصري، إذ يُ   والتجارية
ا مخالفة صريحة من    النقض،                 ه ا ب ى حكمه ا يوجب الطعن عل انون، مم    للق

انون  بااللتماس في األمر الذي يوجب عدم الطعن عليه      المصري،  ء القضا ق
ي، الذي ال يجيز الطعن بااللتماس         المصر القانونوهو ما يشكل مشكلة في      

راً  نقض، ونظ ة ال ام محكم ي أحك انون  ف ة ق ي محكم نقض ه ة ال  ألن محكم
ام                توليس ازة الطعن بااللتماس في أحك رح، إج  محكمة موضوع، فإنني أقت

 .محكمة النقض الموضوعية في تلك الحالة
ق         ه لح ن إجازت رغم م ى ال رعية، فعل ات الش ام المرافع ي نظ ا ف أم

ك آحق                  أن تقضي للمحكمة   رر ذل ا يب ا م  بما لم يطلبه الخصوم، إذا ظهر له
ا   ف أو نحوهم ق قاصر أو وق ام أو ح ي   ,ع ك ف ة ذل ذآر المحكم ى أن ت  عل

بابها ادة , )٢(أس ص الم رعية  )١٩٢(إال أن ن ات الش ام المرافع ن نظ م
عودي  اء عامالس ة    ج ي حال ر، ف ادة النظ اس إع ن بالتم واز الطع ى ج ا عل

الطعن                قضاء المحكمة بم   ة ب ا أن النصوص المتعلق ه الخصوم، آم م يطلب ا ل
ه                        لتمييزبا ا نص علي ه، وهو نفس م ة من حاالت ك الحال ار تل رر اعتب  لم تق

ات انون المرافع ةق ة والتجاري ه    المدني ي الفق د ف ه ال يوج  المصري، إال أن
ه فريق من شراح           من يقول بذلك الرأي      ينوالقضاء السعوديَّ  الذي ذهب إلي

                                                           

F١EK،א?אאאאא?،٥١٧،
٨٢٣K
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  حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر: الفصل الثالث

 

١٦١

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 .يَّينقضاء المصر والالفقه
ك  ع ذل التمييز    وم ذنا ب و أخ ى ل كلة حت ة مش كل أي ن يش ر ل إن األم ف

ا         ف عن سهو    ًاالحكم صادر أن  السابق، فإما    أن يجوز الطعن بااللتماس، وإم
ه          ًاالحكم صادر  الي يجوز الطعن علي د، وبالت  بما لم يطلبه الخصوم عن عم

ز بااللتماس   بالتمييز، وفي هذه الحالة يجوز الطعن على حكم محكم    ة التميي
ادة          ا في الم إذا توافرت حالة من حاالت الطعن بااللتماس المنصوص عليه

 .سعوديالشرعية المرافعات المن نظام  )١٩٢(
م                    ة بشيء ل ى قضاء المحكم اء عل ادة النظر بن ويشترط اللتماس إع

اح           أيطلبه الخصوم،    رد في صحيفة افتت م ي ة بشيء ل ن يأتي قضاء المحكم
 .)١( عليهىفي الطلبات الختامية لكل من المدعي والمدعالدعوى أو 

 

  :قضاء المحكمة بأآثر مما طلبه الخصومبسبب االلتماس : الفرع الثاني
 

دعوى،                تطبيقًا ة التي تنظر موضوع ال د المحكم  لما سبق ذآره، تتقي
ون   ا الخصوم، وال يك ي يطلبه ات الت تحكم   بالطلب اتهم ف اوز طلب ا أن تتج له

 .ما طلبوهبأآثر ملهم 
ًا ي تطبيق م ف ة أن تحك وى الملكي ي دع ة ف وز للمحكم ذلك، ال يج  ل

د اإليجار        ر عق الحيازة أو العكس، وال يجوز لها في الدعوى المتعلقة بتحري
 . وهكذا,أن تحكم بالتسليم

ة في األحوال                  ال سلطتها التلقائي وال يخل ذلك بحق المحكمة في إعم
ك      ا ال يخل ذل ة في    التي يجيز لها ذلك، آم نص   ام  هااستعمال بحق المحكم

  السعودي  هو الحال فيما خوله نظام المرافعات الشرعية       عليه القانون، آما    
ادة  ي الم وه )١٩٢/٢(ف ا طلب أآثر مم م ب ي الحك لطة ف ن س ة م  للمحكم

ك            رر ذل ا يب ا م ام أو حق قاصر أو وقف أو            ,الخصوم، إذا ظهر له  آحق ع
 .سبابها على أن تذآر المحكمة ذلك في أ,نحوهما

ز           حالوفي   فريق من     حكم المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم، فقد مي
داً     ه              الفقه المصري مؤي ا طلب أآثر مم ين قضائها ب ام القضاء، ب بعض أحك  ب

ى يكون طريق الطعن                       ة األول د، إذ في الحال الخصوم عن سهو أو عن عم
 هو  هو التماس إعادة النظر، وفي الحالة الثانية يكون طريق الطعن الواجب          

ا             ل، إذ يعد ذلك مخا    )٢(الطعن بالنقض  انون، مم ة  للق ة صريحة من المحكم ف
                                                           

F١Eאא،?אאאא?،؛١٢٨
אF٦٥٠E٦٦א١١L٦L٢٠٠١K
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١٦٢

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ا يوجب الطعن  ى حكمه ذي يوجب عدم الطعن عل ر ال النقض، األم ب
ي  اس ف ا بااللتم ا ي عليه و م ام القضائي المصري، وه دالنظ ي ع كلة ف  مش

 .النظام المصري، الذي ال يجيز الطعن بااللتماس في أحكام محكمة النقض
ات الشرعي       أما ام المرافع ن ي         ة في نظ ر ل إن األم ر  السعودي، ف ة   ثي  أي

 ًاصادر نظرًا ألن الحكم إما أن يكون        مشكلة حتى لو أخذنا بالتمييز السابق،       
م صادر   أن يكون    يجوز الطعن بااللتماس، وإما     فعن سهو    ا     ًاالحك أآثر مم  ب

الي يجوز الطعن  د، وبالت ه الخصوم عن عم ه طلب ذعلي التمييز، وفي ه ه ب
ة                    وافرت حال ز بااللتماس إذا ت ة التميي م محكم ى حك الحالة يجوز الطعن عل

 .من حاالت الطعن بااللتماس
أآثر                  ة ب ادة النظر لقضاء المحكم ة، يشترط اللتماس إع وبصفة عام
ات الخصوم                  ة بشيء يتجاوز طلب رار المحكم مما طلبه الخصوم، أن يأتي ق

 .ما يبدونه من مذآرات دفاعفي صحيفة الدعوى أو في طلباتهم الختامية في
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١٦٣

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس
 االلتماس بسبب التناقض في الحكم أو الحكم غيابيًا

 : مطلبانوفيه
 .االلتماس بسبب التناقض في الحكم: المطلب األول •
 .االلتماس في الحكم الغيابي: المطلب الثاني •
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١٦٤

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 
 المبحث الخامس

 حكم غيابيًاااللتماس بسبب التناقض في الحكم أو ال
 

 :تقسيم وتمهيد
ين حاالت التماس                 ًا خاصة تب تضمن نظام المرافعات الشرعية أحكام

ان              ومنها   ,إعادة النظر فيها   م بسبب تناقضه أو إذا آ أن يتم الطعن في الحك
 -:الحكم غيابيًا، وهو ما سأوضحه في مطلبين على النحو التالي

 .كمااللتماس بسبب التناقض في الح: المطلب األول
 .االلتماس في الحكم الغيابي: المطلب الثاني

 
 :لتناقض في الحكم بسبب اااللتماس : المطلب األول

رة    ت ادة     ) هـ (نص الفق ات الشرعية         )١٩٢(من الم ام المرافع  من نظ
ادة   ن الم ة م رة السادس عودي، والفق ات )٢٤١(الس انون المرافع ن ق  م

ة  ة والتجاري رة المدني ـ(المصري، والفق ن ال) ه ادة م انون ) ١٤٨(م ن ق م
رة  ويتي، والفق ات الك ادة ) ٦(المرافع ن الم ول )٣٤١(م انون أص ن ق  م

ادة النظر، إذا      المحاآمات السوري، على جواز الطعن في الحكم بالتماس إع
اقض بعضه بعضاً       م ين ه      أن، إذآان منطوق الحك ول علي  المنطوق هو المع

ره     ق أث ى يحق وق حت ذا المنط م، وه ه الحك ا قضى ب زاع  فيم م الن ي حس  ف
حاً      ون واض زم أن يك ة، يل ى المحكم روح عل ريحًاالمط اقض  وص ، وأال ين

 .بعضه بعضًا
وق      ي منط اقض ف و التن ر ه ادة النظ اس إع ز اللتم اقض المجي والتن
وة                  ائز لق ا ح ل منهم ين قضائيين، آ الحكم الواحد، وليس التناقض بين حكم

ام م   ة أم ذه الحال ي ه ن ف ر المقضي، إذ يجب الطع ل  األم نقض، ب ة ال حكم
ق      تحيل التوفي ث يس د بحي م الواح زاء الحك ين أج اقض ب و التن ود ه المقص
نفس الوقت                    ة والقضاء ب رفض دعوى الملكي ذي يقضي ب بينها ، آالحكم ال

ه   ى بإلزام المدع   الصادر  الملكية، أو الحكم   ىبالتعويض عن االعتداء عل     علي
 .)١(مبالدين وبراءة ذمته في نفس منطوق الحك

                                                           

F١EKא{?אאאאא?٥١٨،
٨٢٤،K?אאאא?١٢٤،{

٥١٢א٥٢٠٦٥א١٤٢٠٠١،
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١٦٥

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ادة النظر             وعليه،  يكون التناقض المقصود آسبب اللتماس إع
ة                   ى حقيق ون عل ل الخصوم ال يقف هو التناقض في المنطوق، على نحو يجع

 .)١(ما قضى به
ادة النظر    وتختلف الحالة السابقة من حاالت الطعن بالتماس          عن    إع

ك                  ر ذل ين األسباب والمنطوق، إذ يعتب م أو ب  حالة التناقض بين أسباب الحك
م يجوز      من أسباب بطالن التسبيب       سببًا م  الطعن في     ومن ث النق   الحك ض  ب

 .)٢(استنادًا إلى هذا السبب
اقض               وُي ة، أن  يصل التن ذه الحال ى  شترط للطعن بااللتماس وفقا له إل

تحيل معه  ة يس م   ادرج وق حك اقض بمنط ق التن م، وأن يتعل ذ الحك  تنفي
 .)٣(واحد
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א
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١٦٦

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

 

 :يغيابالااللتماس في الحكم : المطلب الثاني
 

 مدى جواز الطعن في الحكم الغيابي في نظام المرافعـات الشـرعية             :أوالً

  :السعودي
ات الشرعية    نص   ادة       السعودي  نظام المرافع ى   )١٧٦/١( في الم  عل

وم                 االعتراضجواز   ابي للمحك م الغي ذر تسليم نسخة صك الحك  في حالة تع
م    ع الحك ة رف ذه الحال ي ه وز ف ه، إذ يج ه أو وآيل ة اإعلي ى محكم ز ل لتميي

م بالتماس         الحالة  بدون الئحة اعتراضية، وفي هذه       ى الحك يجوز الطعن عل
 .إعادة النظر

ه في          غموضًاهذا النص   وقد يثير     في مسألة جواز االلتماس من عدم
ابالً         ابي ق م الغي ان الحك ا إذا آ ة م ي حال ة ف ابي، خاص م الغي ن الحك  للطع

 .بالمعارضة
ى   على أنه ال يجوز االلتجاء      ًاوالحقيقة، أن الفقه يكاد يكون مستقر        إل

ا أن نص         دلطعن غير العادية، إال بعد استنفا     اطرق    طرق الطعن العادية، آم
ادة  ات  )١٩٢(الم ام المرافع ن نظ رعية  م ن  الش ق الطع عودي، يعل الس

ه من                    د التصديق علي ابي بع م الغي ة الحك بااللتماس في هذه الحالة على حال
د            محكمة التمييز، إذ ال ينفذ الحكم      ة، إال بع وة التنفيذي  الغيابي أو يكتسب الق
 .تصديق محكمة التمييز عليه

 من  )١٩٢( لصريح نص المادة      وفقاً , الحكم الغيابي  ويرى الباحث أن  
، ال يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إال          السعودي نظام المرافعات الشرعية  

 .بعد التصديق عليه من محكمة التمييز
 قانونن في الحكم الغيابي بالتماس إعادة النظر في          مدى جواز الطع   :ثانياً

  :المصريالمدنية والتجارية المرافعات 
ة     المرافعات قانونيأخذ   ة والتجاري انون        المدني  المصري الصادر بالق

م  نة )١٣(رق دأ م١٩٦٨ لس ى مب ب عل ام، المترت ورية األحك دأ حض  بمب
لقانون السابق، حضورية الخصومة، إذ ألغى المقنن المصري عند إصدارة ل        

اً      ة، تارآ ة والتجاري ائل المدني ي المس ة ف ة بالمعارض ام الخاص ك األحك  ذل
ي          ة ف ور المعارض ان يتص ث آ ية، حي األحوال الشخص ق ب ب المتعل الجان

م             م٢٠٠٠ لسنة    )١(األحكام الصادرة في هذه المسائل، غير أن القانون رق
ية، ق     وال الشخص ائل األح ي مس ي ف إجراءات التقاض اص ب ى الخ د ألغ

المعارضة في هذه األحكام، األمر الذي يمكن االستدالل منه على سيادة مبدأ            
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١٦٧

ي نظام المرافعات الشرعية التماس إعـادة النظـر ف
ال

ائل    ة ومس ة والتجاري ائل المدني ة المس ي آاف ام ف ورية األحك حض
 .األحوال الشخصية

ابي ال     م الغي ي الحك ن ف ور الطع ه، ال يتص ادروعلي ائل  ص ي المس  ف
ادة النظر    بالتماس    المدنية والتجارية ومسائل األحوال الشخصية        ، إذ ال   إع

 .ا في مثل هذه المسائلغيابيحكم صدر ي
ابي   م الغي إن الحك رى، ف ة أخ ن ناحي وده،  ,وم رض وج ى ف ى عل  حت

ه       ان انتهائي      ,يكون الطريق الخاص للطعن في و آ ، هو الطعن بطريق       )١(ا ول
اء   وز االلتج ة، إذ ال يج ى المعارض ود   إل ع وج ادي، م ر ع ن غي ق طع طري

 . بالمعارضةطريق الطعن العادي
ابي من نطاق                  م الغي نن العراقي الحك وعلى نفس المبدأ السابق استبعد المق

 .)٢(الطعن بالتماس إعادة النظر
 

* * * 
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 الفصل الرابع 
 نظام المرافعاتإجراءات التماس إعادة النظر وأثاره في 

تجارية  المدنية وال السعودي وقانون المرافعاتالشرعية
 المصري

 :ه مبحثانفيو
 .إجراءات التماس إعادة النظر: المبحث األول •
 .آثار التماس إعادة النظر: المبحث الثاني •

 



  إجراءات التماس إعادة النظر : الرابعل الفص

 

١٧٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 لتماس إعادة النظرإجراءات ا
 : ثالثة مطالبوفيه

 .ميعاد التماس إعادة النظر: المطلب األول •
اني  • ب الث اس   : المطل ر التم ة بنظ ة المختص المحكم

 .إعادة النظر
 .خصومة التماس إعادة النظر: المطلب الثالث •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  إجراءات التماس إعادة النظر : الرابعل الفص

 

١٧٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 مبحث األول لا

 إجراءات التماس إعادة النظر 
 : وتقسيمتمهيد

ل  راءات اتتمث اد   إج ي ميع ر، ف ادة النظ اس إع ديملتم اس تق  , االلتم
ه  ة ب ة المختص اس  ,والمحكم ومة االلتم ل خص ددة  ومراح ة، المتع المختلف

  -: على النحو اآلتي تباعًاأبينهوهو ما س
 .ميعاد التماس إعادة النظر: المطلب األول •
 .المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر: المطلب الثاني •

 . خصومة التماس إعادة النظر:المطلب الثالث
 

 :ميعاد التماس إعادة النظر: المطلب األول
تطيع أن  ات    نس ام المرافع ي نظ اس ف اد االلتم ين ميع ا ب ز هن نمي

ات       انون المرافع ي ق اس ف اد االلتم عودي، وميع رعية الس ة الش المدني
 -:ما سأتناوله بالتوضيح تباعًا على النحو اآلتيالمصري، وهو والتجارية 

 
ام     : رع األولالف ي نظ ر ف ادة النظ اس إع اد التم رعية  ميع ات الش  المرافع

 :السعودي
ة    ُي ت مك ري بتوقي التقويم الهج ات ب ام المرافع ي نظ اد ف حسب الميع

، و ميعاد التماس إعادة النظر      )١(المكرمة، حيث يعتبر غروب آل يوم نهايته      
ون ي              ز هو ثالث ا، حسب    آما هو بالنسبة لميعاد الطعن أمام محكمة التميي وم

ادة   ص الم ة      ) ١٩٣(ن ف طريق رعية، وتختل ات الش ام المرافع ن نظ م
الين بحسب          لذا فإنه   احتسابها بحسب سبب االلتماس،      ين ح ز ب يمكن التميي

  -: منهماطبيعة آل سبب
اد      :الحالة األولـى   ا الميع دأ فيه ر            يب تمس بتزوي م المل اريخ عل  من ت

ر   زورة أو ظه هادة م أن الش اء ب ة األوراق أو بالقض ه األوراق القاطع ت في
 .للفصل في الدعوى

ة           ذه الحال ى ه ادة   ولقد نصت عل ات        )١٩٣/١(الم ام المرافع  من  نظ
 الشرعية السعودي، على أنه يكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير 
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  إجراءات التماس إعادة النظر : الرابعل الفص

 

١٧٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
ت    ,والغش م يثب ا ل دعوى، م ي ال ة ف ور األوراق القاطع ت ظه  وبوق

 .)١(خر عكس ذلكآبطريق 
ن أ رغم، م ى ال ير  وعل و التيس ابق، ه نص الس ي ال ام ف ن هدف النظ

م            اريخ علمه ادتهم بت ول االلتماس لمجرد إف على المتقاضين، عن طريق قب
ه يخالف                    دعوى، إال أن ة في ال ر أو بوجود األوراق القاطع بالغش أو التزوي
ات        ه إثب دعي وعلي و الم تمس ه ات، إذ المل ي اإلثب ة ف د العام م القواع حك

 .ادعائه
م،     رح يومن ث ى ا        قت ودة إل أن       الباحث  الع ات، ب   يكون  ألصل في اإلثب

و          ة، ه ه أوراق قاطع ذي لدي ر أو ال ش أو التزوي ى الغ اء عل تمس بن المل
ي         ة ف ود األوراق القاطع ر ووج الغش والتزوي ه ب اريخ علم ف بت المكل

 .)٢(الدعوى، وليس بمجرد االآتفاء باإلفادة
اد االلتماس من وق        ا يبدأ فيه  :والحالة الثانية  م، إذا       ميع الغ الحك ت إب

أآثر             إلى  آان سبب االلتماس يرجع      ه الخصوم أو ب م يطلب ا ل قضاء الحكم بم
ة         مما طلبوه، وحالة الحكم الغيابي، وحالة التناقض في منطوق الحكم، وحال

 . في الدعوى صحيحًا تمثيًالصدور الحكم على من لم يكن ممثًال
ا            م الغي اد االلتماس بالنسبة للحك اريخ      ويالحظ، أن ميع دأ من ت  بي، يب

 .)٣( الحكم للمحكوم عليه أو وآيلهتبليغ
د                     ا يمت م، آم ه الحك ذي صدر في وم ال وفي آل األحوال، ال يحتسب الي

 .الميعاد ألول يوم عمل رسمي، إذا صادف اليوم األخير يوم عطلة رسمية
اً             ادة النظر وفق اد التماس إع ة     والجدير بالذآر، أن ميع  للقواعد العام

رق الط  ي ط ه     ف د أهليت رض أو بفق وت المعت ف بم ام، يق ي األحك ن ف ع
م                 الغ الحك ى إب للتقاضي، أو بزوال صفة من آان يمثله، ويستمر الوقف حت

 .)٤(إلى الورثة أو من يمثلهم أو بزوال العارض
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١٧٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

 
اني  رع الث ي   : الف ر ف ادة النظ اس إع اد التم انون ميع اتق ة المرافع  المدني

 : المصريوالتجارية
م انونل ع ق ات  ا يتب ة لمرافع ة والتجاري ًاالمدني ددًاالمصري نهج   مح

ل   )١(ميعاد النقض ستون يومًاأن  بالنسبة للمواعيد، إذ نص على        ، بينما جع
ي    م تئناف ف اس واالس اد االلتم انونيع اتق ة  المرافع ة والتجاري   المدني

ى      )٢٤٢(المصري هي أربعون يوما، إذ تنص المادة          مرافعات مصري، عل
اً    أن ميعاد االلتم   ادة        اس هي أربعون يوم ا نصت الم انون     )١٤٩(، آم  من ق

اً       نالمرافعات الكويتي على أ    ين يوم ادة        ميعاد االلتماس ثالث ا نصت الم ، آم
اد االلتماس            )٢١٠( اً )١٥( من قانون المرافعات العراقي على أن ميع ،  يوم

انون                انون أصول المحاآمات السوري، بخالف ق وهو نفس ما نص عليه ق
ادة       الموحد بين مصر وسوريا،     المرافعات   ى أ   )٤٠٧(فقد نص في الم  ن عل

، واألصل أن يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم         مدة االلتماس أربعون يوماً   
 .)٢(المطعون فيه بالتماس إعادة النظر

رًا ًاونظ وم أساس ع، بسبب   ألن االلتماس يق دير الواق ق بتق أ يتعل خط
وم ال         ر         فأن ميعاد االلتماس يبدأ من الي ه الغش أو أق ه  ذي ظهر في ه    فاعل  في

ذي                     وم ال زور أو الي ى شاهد ال ه عل بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم في
 .ظهرت فيه الورقة المحتجزة

ي     حيح ف ل الص دم التمثي اس لع ة االلتم ي حال اد ف ذا الميع دأ ه ويب
يالً         م تمث ل الخص ن يمث ى م م إل ه الحك ن في ذي يعل وم ال ن الي دعوى، م  ال

 .صحيحًا
دم ا ى ع ي عل اس المبن ة االلتم بة لحال اد بالنس دأ الميع ل لتويب مثي

وم                  ه الجسيم، من الي ه أو إهمال الصحيح في الدعوى لغش الممثل أو تواطئ
 .الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الخطأ الجسيم
 ، وفقا لنص المادة )٣(آما يبدأ هذا الميعاد من إعالن المحكوم عليه
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١٧٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 تخلف المحكوم عن آل الجلسات المحددة         مرافعات، في حالة   )٢١٣(

 .لنظر الدعوى، مع عدم تقديمه مذآرة بدفاعه
اً    اس تطبيق اد االلتم دأ ميع ا يب ف    آم ة تخل ي حال ة، ف د العام  للقواع

د               ذآرة بدفاعه بع المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديمه م
 . وقف السير فيه ألي سبب

ًاو اد االلتماس تطبيق دأ ميع ي  لليب م، ف ة من إعالن الحك د العام قواع
ام الخصم،               وم مق حالة انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يق

 .الذي توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته
ًا اس وفق اد االلتم ف  ميع ادة ويق نص الم انون ) ٢١٦( ل ن ق م

 فة بموت المحكوم عليه أو بفقده ص       ، المصري المرافعات المدنية والتجارية  
ن                 من   ذي يعل وم ال زول الوقف إال من الي ه، وال ي ان يباشر الخصومة عن آ

 .)١(فيه الحكم إلى من يقوم مقام المتوفى أو زالت صفته
د والمالحظ ة من المواعي ام بصفة عام ي األحك ن ف د الطع  أن مواعي

ي   ي ينبغ ة الت ا  إالناقص الل الميع ي خ ل اإلجرائ ام العم تفاد )٢(دتم ، إذ ال يس
اد،   ل الميع اد، دون       وبكام ة الميع ن بداي رة م ي الفت الطعن ف ام ب زم القي يل

ك                      ر، إال إذا صادف ذل وم األخي ل انقضاء الي م، وقب وم صدور الحك حساب ي
 .أول يوم عمل رسميإلى يوم عطلة رسمية، فيمتد الميعاد 

ى   ين عل ده تع د موع اس بع ع االلتم ه إذا رف ان أن ن البي ي ع وغن
ها أن تقضي ب اء نفس ة ومن تلق ادة المحكم ًال بالم من ) ٢١٥(سقوطه عم

 .)٣(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
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١٧٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 :إعادة النظر المحكمة المختصة بنظر التماس :نيالمطلب الثا

 

ر   ادة النظ اس إع ة بالتم ة المختص ًا لالمحكم ات طبق ام المرافع نظ
ادة النظر               السعودي  الشرعية ة المختصة بالتماس إع ، تختلف عن المحكم

ًا ات  لطبق انون المرافع ة ق ة والتجاري ا  المدني و م سيوضحه المصري، وه
 -:الباحث فيما يلي

 

 :السعودي لشرعيةاالمرافعات طبقًا لنظام المحكمة المختصة : الفرع األول
ذا      إعادة النظر ال يعد     لتماس  الواقع أن ا   درجة من درجات التقاضي، ل

ا يسمى         ة م ة االلتم  " ال توجد في الحياة العملي ا هو الحال    "اسبمحكم ، آم
 .في المحاآم الجزئية أو العامة أو محكمة التمييز

ح  ذا، فاألص ميتهال ادة  ":تس اس إع ر التم ة بنظ ة المختص المحكم
 .، وليس محكمة االلتماس"النظر

وعلى آل األحوال، تختص المحاآم الجزئية أو العامة بنظر االلتماس           
 . الدعاوى اليسيرةفي الحكم الصادر منهما في حدود اختصاصهما بنظر

ة   ام الغيابي ي األحك اس ف ر االلتم ز بنظ ة التميي تص محكم ا تخ آم
 . عليها بعد تصديق محكمة التمييز,االصادرة منهم

ا              ام الصادرة منه آما تختص محكمة التمييز بنظر االلتماس في األحك
 .في موضوع الطعن

رفض أو تقب                   ا أن ت ع الصحيفة إليه د رف ل ويكون لمحكمة  التمييز بع
م لتثبت          ,الحكم، فإذا رفضت الطعن     فعليها إبالغ المحكمة التي أصدرت الحك

ا إذا قبلت الطعن            ة         ذلك في الضبط، أم ى المحكم ل الطعن إل ا تحي  التي   فإنه
ة      تإذ  ،  أصدرت الحكم المطعون فيه بااللتماس     ختص بنظر االلتماس المحكم

ة    أالمصدرة للحكم المطعون عليه بالتماس إعادة النظر، سواء            آانت محكم
 .)١(عامة أو جزئية أو محكمة التمييز ذاتها

اس  ة االلتم لطة محكم ة أو   ,وس ة أو عام ة جزئي ت محكم واء آان  س
كون سلطة مستقلة عن الحكم الصادر منها محل االلتماس،          تمحكمة تمييز،   

ع           وء الواق ي ض دعوى، ف وع ال ر موض د نظ ن جدي ة م ولى المحكم إذ تت
 .)٢(ق أن صدر منها من أحكام بما سبأن تتقيدالصحيح، دون 
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١٨٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 

اني  رع الث ي    المحك: الف اس ف ر االلتم ة بنظ ة المختص انون م ات ق  المرافع
 : المصريالتجارية  والمدنية

 

ة              إن المحكم ات الشرعية السعودي، ف آما هو الحال في نظام المرافع
ت        و آان م، ول درت الحك ي أص ة الت ي المحكم اس ه ر االلتم ة بنظ المختص

ة من نفس القض     د اة، إذ ال مؤلف  االلتماس درجة من درجات التقاضي،     يع
ال   و م ف ن ث اس     ي م اآم االلتم مى بمح ا يس ي م ور العمل ي التص د ف , )١(وج

ي،        ي حتم اص تبع و اختص م، ه درت الحك ي أص ة الت اص المحكم واختص
 .)٢( سواء آانت محكمة أول درجة أو محكمة استئنافية,تختص به المحكمة

اآم الج  ه، تختص المح اء علي ع  وبن ي ترف ات الت ر االلتماس ة بنظ زئي
ة      ائي للمحكم اص االنته دود االختص ي ح ادرة ف ام الص ي األحك ا ف إليه

  .الجزئية
ا في                  ع إليه ة بنظر االلتماسات التي ترف آما تختص المحاآم االبتدائي
ة،    ة االبتدائي ائي للمحكم اص االنته دود االختص ي ح ادرة ف ام الص األحك

ة ا  ام االنتهائي تثناء األحك الس   باس هر اإلف اوى ش ي دع ادرة ف هر ,لص  وش
إذ اإلعسار والصلح الواقي من اإلفالس وطلب سحب المؤلفات من التداول،           

ة              ة والتجاري ات المدني انون المرافع   المصري  أن الرأي الغالب لدى شراح ق
جواز الطعن في هذه األحكام باالستئناف،      ولدى القضاء المصري يذهب إلى      

ا    ب عليه ا يترت بب م ك بس ادية وذل ة اقتص ن أهمي ة, م ة , واجتماعي  وأدبي
ع وز, )٣(للمجتم ه ال يج ذا فإن ن ل دم عليه الطع دأ ع ا لمب اس، تطبيق ا بااللتم

ا أن طريق الطعن       إلى ا جواز االلتجاء    ن، طالم ادي في الطع لطريق غير الع
 .العادي باالستئناف جائز قانونًا

ام              الصادرة  آما تختص محاآم االستئناف بنظر االلتماسات في األحك
 .منها

ن   وز الطع اس، إذ ال يج ر أي التم نقض بنظ ة ال تص محكم وال تخ
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١٨١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

، باستثناء ما تنص عليه المادة      )١(بااللتماس في أحكام محكمة النقض    
ات من قانون ال   )١٤٧( ة المصري      مرافع ة والتجاري وع      المدني ة بوق  المتعلق

ير بطالن في حكم محكمة النقض نفسه، وآان أحد أعضاء محكمة النقض غ      
 .)٢(صالح لنظر الطعن مطلقًا

ث       ي بح لطة ف ل الس اس آام ر االلتم ة بنظ ة المختص ك المحكم وتمل
موضوع الدعوى، دون أي عالقة بحكمها السابق، إذ يتصور أن يفصل في    
ذين أصدروا د، نفس القضاة ال ع الجدي ي ضوء الواق  موضوع االلتماس ف

 . محل االلتماسالحكم
اس الت    ي االلتم وم ف ون للخص ة    ويك دفوع المتعلق ة ال ك بكاف مس

ة        ,بالموضوع، أمام المحكمة التي تنظر االلتماس      ة جزئي  سواء آانت محكم
 .أو ابتدائية أو محكمة استئناف

ع                     د ألغيت فيرف م ق ة التي أصدرت الحك ه إذا آانت المحكم ويالحظ أن
ذي                  وع ال دعاوى التي من الن االستئناف إلى المحكمة التي اختصت بنظر ال

 .)٣(حكمصدر فيه ال
 :خصومة التماس إعادة النظر: الثالثالمطلب 

ع صحيفة       "خصومة االلتماس هي     دأ برف مجموعة اإلجراءات التي تب
روراً            ببحث رفضها أو      االلتماس إلى المحكمة المختصة بنظر االلتماس، م

اءً    ة                قبولها لاللتماس، وانته ك في حال الحكم الفاصل في الموضوع، وذل   ب
 ."نظر االلتماس موضوع االلتماسقبول المحكمة التي ت

ر    ي تنظ ة الت ام المحكم اس أم ر خصومة االلتم ك، تم ى ذل اء عل وبن
 -:ع الثالث اآلتيةوفي الفرأوضحها االلتماس بمراحل ثالث، س

 

 :مرحلة رفع االلتماس: الفرع األول
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١٨٢

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ات           تختلف   ام المرافع إجراءات رفع التماس إعادة النظر في نظ
رعية عوديالش راء الس ن إج ات  ع انون المرافع ي ق اس ف ع االلتم ات رف

 -:سأبينه يما يليالمصري، وهو ما المدنية والتجارية 

 : إجراءات رفع االلتماس في نظام المرافعات الشرعية السعودي-أوال 
ات الشرعية       )١٩٤(نصت الفقرة األولى من المادة       ام المرافع   من نظ

عودي داع  الس ع بإي ر، يرف ادة النظ اس إع ى أن التم اس ، عل صحيفة االلتم
 .محكمة التمييز

ه يشترط أن تشتمل                   ثم   ى أن ادة عل ة من نفس الم نصت الفقرة الثاني
 . وأسباب االلتماس,الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه

ى اقتنعت   ه يجب مت ى أن ادة، عل ة من نفس الم رة الثالث ونصت الفق
راراً       د ق ذلك  محكمة التمييز، أن تع ه    , ب ة المختصة للنظر      ى ا إل  وتبعث لمحكم

 .فيه
ادة        ي الم وارد ف ر ال ادة النظ ه إع تمس في م المل ان الحك د ببي ويقص

وعه نص ر موض ابقة، ذآ مونًاالس كا أو مض م الص ان رق اريخ ,، وبي  وت
 .)١( صورة عنه وإرفاقتسجيله

وان      ) ٤٢(آما نصت المادة     ام دي من قواعد المرافعات واإلجراءات أم
را ادر بق الم الص م المظ وزراء رق س ال اريخ ) ١٩٠(ر مجل بت

دمت     ١٦/١١/١٤٠٩ ائع أو ق ائي وق م النه د الحك ر بع ه إذا ظه ى أن ـ عل ه
أوراق لم تكن معلومة وقت المحاآمة وآان من شأنها تبرئة المحكوم عليه،           

 إعادة النظر   ,من رئيس الديوان أو من ينيبه     فله أو لممثل االدعاء أن يطلب       
اً       في األحكام النهائية، ويقدم    ين يوم ذلك          الطلب خالل ثالث م ب اريخ العل  من ت

ه                 مشتمًال ديوان أو من ينيب ل رئيس ال  على الحكم وأسباب االلتماس، ويحي
ه في حضور أطراف                    م لتفصل في هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحك

 .)٢("القضية الصادر فيها الحكم 
ادة   ا نصت الم ة الس  ) ٢٠٧(آم راءات الجزائي ام اإلج ن نظ عودي م

ق         ازة الح ى إج ة، عل ائل الجنائي ي المس ر ف ادة النظ اس إع بة اللتم بالنس
م،                   ة التي أصدرت الحك ى المحكم دم إل للمحكوم عليه عن طريق صحيفة تق
ه               ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر في
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١٨٣

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(وأسبابه
اس إعادة النظر    التنظيم السابق لطريقة رفع التم          يالحظ الباحث على   و

 ظات على النحو   لحوفي نظام المرافعات الشرعية السعودي، أنه يثير بعض الم       
 - :التالي

ة     , تتعلق بتمييز نظام المرافعات الشرعية     : األولى الملحوظة  من ناحي
ع  االلتماس          ا أالمحكمة التي يرف ة           ,مامه ين االلتماس في المسائل المدني  ب

ة       والتجارية واألحوال الشخصية، واال     إذ خص    .لتماس في المسائل الجنائي
الم في            بذلك محكمة التمييز في الحالة األولى     وان المظ ، آما خص رئيس دي

 .الحالة الثانية
ام               : الثانية الملحوظة اين المصطلحات التي يستخدمها نظ  تتعلق بتب

رعية ات الش عوديالمرافع تخدم  الس ن، إذ يس حيفة الطع ى ص ة عل  للدالل
ام مصطلح  حيفة "النظ ر ص ادة النظ اس إع ادة "التم ي الم ع )١٩٤( ف ، م
ا لنص           "الالئحة االعتراضية " استخدامه لمصلح  التمييز، وفق د الطعن ب  عن

 "الطلب " ، ومصطلح   السعودي   من نظام المرافعات الشرعية     )٧٨(المادة  
ادة                   ك بنصه في الم ائي، وذل م الجن  من   )٢٠٧(بالنسبة لاللتماس في الحك

ام ة انظ راءات الجزائي ادة  اإلج عودي والم ات  ) ٤٢(لس د المرافع ن قواع م
 .، وذلك على الرغم من اتحادها في الداللةواإلجراءات أمام ديوان المظالم

ذا،  رح يول ل أن     قت ة، ويفض طلحات النظامي د المص ث توحي الباح
تعمل  طلحيس حيفة" مص رق   "ص بة لط دعوى أو بالنس بة لل واء بالنس ، س
 .و التمييزسواء بالمعارضة أو االلتماس أوالطعن، 

ع صحيفة االلتماس            : الثالثة الملحوظة  تتعلق بأن النظام استوجب رف
مان الجديَّ        ل ض ن قبي ر م ان يعتب و وإن آ ز، وه ة التميي ام محكم ي إم ة ف

ى المتقاضين االلتجاء  )٢(االلتماس  ه يصعب عل ى ، إال أن الطعن بالتماس إل
ة،        راف المملك ي أط ون ف ذين يقيم ؤالء ال ة ه ر، خاص ادة النظ  وال إع

ة    يستطيعون االنتقال  ى محكم ز بالرياض            إل ة التميي ة أو لمحكم ز بمك   التميي
 .ألسباب صحية أو مالية

از     ث أج عودي، حي ة الس راءات الجزائي ام اإلج ي نظ ال ف بخالف الح
ي أصدرت      ة الت ام نفس المحكم اس أم ة االلتم ائل الجنائي ي المس ام ف النظ
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١٨٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(الحكم
ام بحيث        ) ١٩٤(مادة  تعديل نص ال  الباحث  قترح  يولذا،    ذا النظ من ه
وز  ه      يج ون في م المطع درت الحك ي أص ة الت ام المحكم اس أم ع االلتم  رف

ا ي و م اس، وه قبااللتم ة تس ة المختص أن المحكم ل ب ق القائ ع المنط  م
 .بااللتماس هي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بااللتماس

ات األ      :أما الملحوظة الرابعة   ا       فتتعلق بالبيان ساسية الواجب توافره
اس   حيفة االلتم ي ص نص ، إذ أن ف د ال تخدمق وب " اس يغة الوج ا "ص  فيم

ه ون في م المطع ان الحك ق ببي ا ,يتعل اس، وهو نفس م ان أسباب االلتم  وبي
ادة   ه الم وان    ) ٤٢(نصت علي ام دي راءات أم ات واإلج د المرافع ن قواع م

اس إعادة النظر في     أجازت لمن صدر ضده حكم نهائي التم      التي  , )٢(المظالم
ن          م تك ائع وأوراق ل ائي وق م النه د الحك رت بع ك إذا ظه م، وذل ذا الحك ه

ان من    ة، وآ ة وقت المحاآم ه، مشترط معلوم وم علي ة المحك  ةشأنها تبرئ
 .  على الحكم المطعون فيه وأسباب االلتماستقديم طلب االلتماس مشتمًال

لزام بيان الحكم   سبة الست  التنظيم السابق بالن   على الرغم من وضوح   و
اس،   ي صحيفة االلتم اس ف باب االلتم ه وأس ون في ه المطع ن إال أن ر م يعتب

ام ذلك أن  قبيل العبء اإلجرائي،     د استخدم  النظ ه   ،"يجب   "  مصطلح  ق لكن
ه    لم يحدد جزاء     تمس     يتم توقيع ى المل ذا     عل ذي يخالف ه ذا      ال نص، ل د   ال فق

ذه    ي ه اس ف الن االلتم دم بط ول بع ى الق بعض إل ب ال وز ذه ة، إذ يج  الحال
 .)٣(للمحكمة سؤال الملتمس عما تحتاج إليه من إيضاحات

ر            لهذا يقترح الباحث     ة تخلف ذآ ضرورة النص على البطالن في حال
 .الحكم المطعون فيه أو عدم ذآر أسباب الطعن بااللتماس

ات الواجب              يالحظ أنه   و ى جانب الشرطين السابقين بالنسبة للبيان إل
حيفة    ي ص ا ف حف      توافره ي ص ة ف ات العام وافر البيان ب ت اس، يج االلتم
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١٨٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ادة    ي الم ا ف وص عليه غ المنص دعاوى والتبلي ام )٣٩(ال ن نظ  م
ه              )١( السعودي  المرافعات الشرعية   ى إغفال ا يترتب عل ين م ز ب ، دون التميي

ا في صحيفة            ات الواجب ذآره من بطالن من عدمه، وما يتناسب مع البيان
ان   اس، آبي تمسإسااللتم فته و,م المل ان  ,ص ه وبي تمس  إ وموطن م المل س

ه,ضده ه، , ولقب هو وموطن ون في م المطع ه,الحك ي , وتاريخ ة الت  والمحكم
ادة    ت الم درته، إذ نص رعية   )٣٩/١٢(أص ات الش ام المرافع ن نظ  م

ه ى أن عودي، عل ذه   " :الس رات ه ات فق تيفاء بيان ى نقص اس ب عل ال يترت
 ."نها  الدعوى متى تحققت الغاية مالمادة بطالن صحيفة

تمس        م المل ار خص ز إحض ة التميي وز لمحكم وال، يج ل األح ي آ وف
ه أج ذلك، وتحدد ل دعو ل ا ي ه، إذا رأت م  ًالوتعرض صحيفة االلتماس علي

 .)٢(للرد ال يزيد عن خمسة عشرة يومًا

 :المصريوالتجارية  المدنية المرافعات قانون في إجراءات رفع االلتماس :ثانياً
انون تماس في    إجراءات رفع االل  تبدأ   ات    ق ة     المرافع ة والتجاري المدني

م،             المصري، بإيداع  صحيفة االلتماس قلم آتاب المحكمة التي أصدرت الحك
 .)٣(خالل الميعاد القانوني لاللتماس

 يقدم لذات المحكمة التي أصدرت الحكم،       ًا االلتماس ليس إال طلب     أن إذ
ب، و        ذلك يجوز   بسحبه بناء على ما شاب اإلرادة القضائية من عي للقضاة  ل

هم روا   أنفس م، أن ينظ دروا الحك ذين أص ي  ال ادة  ف اس إع ن بالتم الطع
 .)٤(النظر

انون    ) ٢٤٣(وهو ما تنص عليه المادة       ذا الق ا  من ه ع   " :، بقوله يرف
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١٨٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

م      درت الحك ي أص ة الت ام المحكم اس أم م   ,االلتم ودع قل حيفة ت  بص
ًا ا وفق ت  آتابه ب أن تش دعوى، ويج ع ال ررة لرف اع المق حيفة  لألوض مل ص

ه وتاريخه           تمس في م المل  وإال  , وأسباب االلتماس    ,االلتماس على بيان الحك
 في الحالتين المنصوص عليهما في      آانت باطلة، ويجب على رافع االلتماس     

دين  ادة  ) ٨، ٧(البن ن الم ة    ) ٢٤١(م ودع خزان انون أن ت ذا الق ن ه م
م الك  ل قل ة وال يقب بيل الكفال ى س ه عل ة جني غ مئ ة مبل اب صحيفة المحكم ت

 .)١("االلتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا اإليداع
انون و دو أن ق ات يب ة المرافع ة والتجاري دأ المدني ذ بمب المصري يأخ

حيفة  داع الص ع       ,إي ز رف ه يجي ا أن ن، آم دعوى أو للطع بة لل واء بالنس  س
 .االلتماس مباشرة، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم

ادة       انون   من   ) ٢٤٣/٢(آما أوجبت الم ذا الق ى ضرورة تضمن     ه  عل
ون،            دعاوى والطع صحيفة االلتماس، باإلضافة للبيانات العامة في صحف ال

 .بيان بالحكم الملتمس فيه وأسباب االلتماس، وإال آان االلتماس باطًال
د والمستفاد من النص السابق، أن  انون ق ذا الق ل من اإلخالل ه جع

ة  ية، بمثاب ات األساس ك البيان ن تل ان م يس ببي انوني، ول الل بواجب ق  اإلخ
بء اإلجرائ  رد الع رعية  )٢(يبمج ات الش ام المرافع ي نظ ال ف و الح ا ه  ، آم

عودي باب   الس ه وأس ون في م المطع ان الحك ر بي تلزم ضرورة ذآ ذي اس ، ال
 .)٣(االلتماس، دون أن يقرر جزاء على مخالفة ذلك االلتزام القانوني

ادة    ت  الم ا أوجب انون المراف )٢٤٣(آم ن ق ات م ة ع  المدني
ة االلتماس             المصريوالتجارية ، على ضرورة التزام رافع االلتماس في حال

ًاب دعوى، وفق ي ال حيح ف ل الص دم التمثي ادة ل ع انون ) ٢٤١/٧(لم ن ق م
ل       المرافعات المدنية والتجارية المصري،     وحالة االلتماس بسبب غش الممث
يم  ه الجس ه أو إهمال انوني أو تواطئ ادة الق ًا للم د ) ٢٤١/٨( وفق ن قواع م
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١٨٧

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

درها          المرافعات المدنية والتجارية المصري     ة ق داع آفال وم بإي ، أن يق
 .مائة جنيه

ة                  م االلتماس، في حال وال يقبل قلم آتاب المحكمة التي أصدرت الحك
ابقة ة الس داع الكفال دم إي اه   .)١(ع ن أعف ابقة م ة الس ن أداء الكفال ى م ويعف

 .القانون من أداء الرسوم القضائية
ي آ  حيفة     وف الن ص اس إع ومة االلتم اد خص زم النعق وال، يل ل األح

ام              االلتماس بعد رفعها، وفقاً    دعاوى أم ة في إعالن صحف ال  للقواعد العام
واز       ي ج ذي يعن ر ال ددة، األم د المح ي المواعي ى، وف ة األول اآم الدرج مح

 .)٢(رفع االلتماستاريخ اعتبار االلتماس آأن لم يعلن خالل ثالثة أشهر من 
ع االلتماس أو                 نًاوضما ر برف ه سواء تعلق األم  لجدية االلتماس، فإن

اس متعلق    بب االلتم ان س ب إذا آ ه، فيج انوني أو  ًابإعالن ل الق ش الممث  بغ
ل               تواطئه أو إهماله الجسيم، فإنه يجب في هذه الحالة إعالن الخصم والممث

 .القانوني، فال يكفي إعالن الخصم وحده
اد،     يجوز تقديم التمايالحظ أنه و س مقابل من الطرف األخر في الميع

 .)٣(متى توافرت أسبابه وفقا للقواعد العامة
 

 :مرحلة رفض أو قبول االلتماس: الفرع الثاني
ين سلطة          ز ب ين التميي في هذه المرحلة من مراحل خصومة االلتماس، يتع

د رفع االلتماس في نظام المرافعات                 محكمة   التمييز ورئيس ديوان المظالم بع
د رفع االلتماس                  الش م بع رعية السعودي، وسلطة المحكمة التي أصدرت الحك

ول االلتماس وفكرة طلب وقف                     ين مسألة قب أمامها، ثم بيان مدى اإلشكالية ب
ا س               ام محكمة االلتماس، وهو م الباحث  وضحه   يتنفيذ الحكم المطعون عليه أم
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١٨٨

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 -: يليفيما تباعًا
لمظالم بعـد رفـع صـحيفة        سلطة محكمة التمييز أو رئيس ديوان ا       :أوالً

  :االلتماس في النظام السعودي

ى    الشرعية  من نظام المرافعات   )١٩٤/٣(تنص المادة      السعودي، عل
ول                أن لمحكمة    ا بقب ى اقتنعت بسبب االلتماس أن تصدر قراره التمييز، مت

ه في           االلتماس، في إحالة الموضوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل في
 .)١(بضوء ما قدم من أسبا

ة عدم        ،يجوز لمحكمة التمييز  لهذا النص   وبمفهوم المخالفة      في حال
ة يجب   ، اقتناعها بسبب االلتماس، أن تحكم برفض االلتماس  وفي هذه الحال

م              يهاعل  أن ترسل قرارها برفض االلتماس، إلى المحكمة التي أصدرت الحك
 .)٢(لتسجل ذلك في الضبط

ؤال  ا  والس رح هن ذي يط وز لمحك :ال ل يج ز  ه ة التميي ال   ,م ي ح  ف
االت      ي ح ة ف ة، خاص ة معين م بغرام اس أن تحك رفض االلتم ائها ب قض

 .االلتماس الكيدية؟
على ذلك في    السعودي نص   في الحقيقة، أن نظام المرافعات الشرعية    

دعوى إذا         منه) ٤/٥(القواعد العامة، حيث أجازت المادة       رد ال م ب  للقاضي الحك
ع آفا     ة، م ية آيدي ه أن القض ت ل ردع      ثب ذي ي التعزير ال م ب ي الحك ه ف ة حق ل

 .)٣(المتعسف

ادة   ة الم ن إجاب رغم م ى ال ام  )٤/٥(وعل ن النظ اؤل م ى التس عل
رفض                 الباحث ي   السابق، فإن  م ب د الحك ى جزاء عن رح ضرورة النص عل قت

 .المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية التماس إعادة النظر،  أسوة
رئيس دي         ة أخرى، فل اً    ومن ناحي ه وفق الم أو من ينيب  لنص  وان المظ

ادة  الم من )٤٢(الم وان المظ ام دي ات واإلجراءات أم ى قواعد المرافع ، مت
قدم له طلب التماس وفقا للمادة السابقة، أن يحيل إلى الدائرة التي أصدرت              
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١٨٩

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(الحكم لتفصل فيه في حضور أطراف القضية
صحيفة االلتماس فـي    فع   سلطة المحكمة التي تنظر االلتماس بعد ر       :ثانياً

 :المصريقانون المرافعات المدنية والتجارية 
ادة   ت الم ات   )٢٤٥(نص انون المرافع ن ق ة   م ة والتجاري المدني

ول التماس              " :المصري، على أن   محكمة االلتماس تفصل أوال في جواز قب
 ."إعادة النظر، ثم تفصل بعد ذلك في موضوع الدعوى

وافر        ,ون للمحكمة لنص، يك لهذا ا وبمفهوم المخالفة     إذ تبين لها عدم ت
د    وافر أح دم ت ا ع ين له اس أو إذا تب ي صحيفة االلتم ية ف الشروط األساس

 .أسباب االلتماس في الحكم المطعون فيه، أن تحكم برفض االلتماس
ا هو الحال                  المالحظ  و ة رفض االلتماس، آم ين حال ز ب أنه يلزم التميي

ة  أن  ل التماس إعادة النظر، إذ      في الحالة السابقة، وبين حالة عدم قبو       الحال
وافر المصلحة                   دم ت ول الموضوعي، المتعلق بع دم القب األخيرة قد تتعلق بع
كل       إجراءات وش ق ب كلي، المتعل ول الش دم القب اس، وع ن بااللتم ن الطع م

 .االلتماس
ة  دو أهمي ي أنوتب ز ف ادة التميي ات ) ٢٤٦( الم انون المرافع ن ق م

ري    ة المص ة والتجاري ي ال    تالمدني ة الت م بالغرام وب الحك ى وج  نص عل
ه، وال       ل عن   تتجاوز المائتي جني ة             تق م المحكم ة حك ه، في حال  الستين جني

 .)٢(برفض االلتماس
 في حالة الحكم بعدم قبول االلتماس،       ,يكون للمحكمة ويرى الباحث أنه    

ادة       ا في الم ة المنصوص عليه م بالغرام ات  )٣(أن تحك انون المرافع   من ق
ري  ة المص ة والتجاري ًاالمدني م   ، وفق انون رق ديالتها بالق دث تع  )١٨( ألح

 .)٣(م١٩٩٩لسنة 
 

 إشكالية ما يترتب على قبول االلتماس وفكرة طلب وقف تنفيذ الحكم            :ثالثاً

 :أمام محكمة االلتماس
ه ما سبق    على نحو   يترتب على قبول االلتماس      - ١ م محل      بيان ، زوال الحك

ون لل اس، ويك ي موضوع االلتم م الفصل ف ي أصدرت الحك ة الت محكم
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١٩٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(الدعوى من جديد
ى النحو السابق ال    طريق غير عادي في األحكام  إن االلتماس    - ٢ ، وهو عل

 .يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم
، المصري  المدنية والتجارية   من قانون المرافعات   )٢٤٤(نصت المادة    - ٣

ة اال          ام محكم ة     على جواز طلب وقف التنفيذ أم اس، ويكون للمحكم لتم
وع ضرر                   ذ وق ان يخشى من التنفي قبول ذلك، متى طلب منها ذلك، وآ

 .جسيم يتعذر تدارآه
ادة  ا نصت الم ات الشرعية السعودي)١٩٢/٤(آم ام المرافع ن نظ   م

م، إال إذا رأت              " :أنهعلى أنه    ذ الحك ال يترتب على رفع االلتماس وقف تنفي
 ".محكمة التمييز ذلك 
اد نص الم انون ال )٢٤٥(ة وت ن ق ات م ة مرافع ة والتجاري المدني

ه   ال ادة             " :مصري، على أن ول التماس إع ة أوال في جواز قب تفصل المحكم
د         ى إعالن جدي  النظر، ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إل

م  ". ول االلتماس وفي الموضوع بحك م في قب ا أن تحك ه يجوز له ى أن  عل
 ".د قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع واحد، إذا آان الخصوم ق

ة     ظ أن ثم ن نصوص، يالح ا م ا تبعه ابقة و م واحي الس ل للن والمتأم
آما أنه  المصري، إذ   المدنية والتجارية    المرافعات   قانونتعارض خاصة في    

بق  انس ه    البي ون في م المطع اس، زوال الحك ول االلتم ى قب ب عل ، يترت
ات التي            بااللتماس، وتفصل المحكمة في الدعوى     د في ضوء الطلب  من جدي

ر            ة، األم ذه الحال ذ في ه تناولها االلتماس، فكيف يتصور طلب وقف التنفي
ات               ام المرافع الشرعية  الذي يوجب أن يكون طلب وقف التنفيذ بالنسبة لنظ

ول االلتماس، وإال سقط                     ز في جواز قب ة التميي ل فصل محكم السعودي، قب
ز          ة التميي دعوى         الحق فيه بعد قضاء محكم ة ال ول االلتماس، وإحال ى  بقب إل

 . التي أصدرت الحكمالمحكمة
ه،  ان من المفترض تإفوعلي ه آ رى بأن ادة ن الباحث ي ديل نص الم ع

ات )٢٤٥( انون المرافع ن ق ة م ة والتجاري ري، المدني تم  المص ث ي  بحي
 الحاالت التي تفصل فيها محكمة االلتماس في         علىلبات وقف التنفيذ    قصرط

، دون الحاالت التي تفصل        لتماس والفصل في الموضوع معاً    جواز قبول اال  
د                 ذ بع فيها المحكمة في آل مسألة منها على حدة، إذ آيف يطلب وقف التنفي
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١٩١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .زوال الحكم، آأثر مترتب على قبول االلتماس
، فيجب تقييد الحق في طلب       السعودي أما في نظام المرافعات الشرعية    
ل         ه قب ول             وقف  التنفيذ، في اشتراط رفع ز في جواز قب ة التميي  فصل محكم

الي ال يصح                 رفض االلتماس، وبالت االلتماس، إذ أن محكمة التمييز إما أن ت
ة      يوقف  أساس  ال يوجد    ؛ ألنه وقف التنفيذ  التنفيذ، فوقف التنفيذ مسألة وقتي

د أن فصلت                  ا بع م به يجوز للمحكمة الحكم بها لحين الفصل، فكيف لها الحك
م محل   برفض االلتماس، وإما   أن تقبل االلتماس وفي هذه الحالة يزول الحك

ة       ن محكم ذ م ف التنفي ب وق ل لطل اك مح ون هن اس، وال يك ن بااللتم الطع
 .التمييز

 

 :الفصل في موضوع االلتماس: الفرع الثالث
 

ه، أن تفصل في موضوع                  م المطعون في للمحكمة التي أصدرت الحك
تمس من أسباب، و          ره المل ة     االلتماس في ضوء ما ذآ ول محكم د قب ك بع ذل

رعية      ات الش ام المرافع ي نظ اس ف ام االلتم بة لنظ اس بالنس ز لاللتم التميي
درت الحك      ي أص ة الت ول المحكم د قب عودي، أو بع ه  الس ون في م المطع

 .المصريالمدنية والتجارية المرافعات قانون بااللتماس في 
ات   ام المرافع ي نظ اس ف ي االلتم ل ف ك، أن الفص ن ذل تفاد م ويس

ى  :السعودي، يتم على مرحلتين    رعية  الش ام         :األول ه أم ه وقبول ة رفع  مرحل
ة محكمة التمييز،    ة    :والثاني ة التي             مرحل الفصل في الموضوع من المحكم

 .أصدرت الحكم، متى اقتنعت محكمة التمييز بتوافر سبب االلتماس
س ا  و نف عوه بة للوض انون بالنس ات ق ة  المرافع ة والتجاري المدني

ري بالمص ة ، إذ يج دد جلس اس، أن تح ول االلتم د قب ة بع ى المحكم  عل
ة          ة       ,لنظرة، يكفل فيها للخصوم، آافة من لديهم من أدل اع متعلق  ووسائل دف

 .بموضوع الدعوى
ادة   ر أن الم ة    )٢٤٥(غي ة والتجاري ات المدني انون المرافع ن ق م

دمصريال اس، أن    ق ر االلتم م وتنظ ي أصدرت الحك ة الت  رخصت للمحكم
م واحد،        تفصل في مسألة    قبول االلتماس والفصل في موضوع الدعوى بحك

دعوى   ر ال ة عناص وافرت للمحكم ك إذا ت ةوذل دعوى   آاف ت ال ا إذا آان ، أم
 .)١(تحقيق  جديد، فعليها الفصل بين المرحلتينإلى تحتاج 
نظر االلتماس تفصل في الموضوع في           ت أن المحكمة التي     المالحظو
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 .)١(اسحدود الطلبات التي تناولها االلتم
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 السعوديالشرعية  نظام المرافعاتأثار التماس إعادة النظر في 
  المصري المدنية والتجاريةوقانون المرافعات
  ثالثة مطالبوفيه

م المطعون            : المطلب األول  • ذ الحك ى تنفي آثار رفع االلتماس عل
 .فيه بااللتماس

اني • ب الث ي الطع: المطل ادر ف م الص ار الحك رفض آث ن ب
 .االلتماس

 .آثار الحكم الصادر في الطعن بقبول االلتماس: المطلب الثالث •
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :تقسيمتمهيد و
ادة     و اس إع ى التم ب عل ي تترت ار الت ق باآلث ا يتعل زم  فيم ر، يل النظ

يوضحه   وأثر قبوله، وهو ما س     ,التمييز بين أثر رفع االلتماس، وأثر رفضه      
  -: على النحو اآلتي تباعًاالباحث 
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١٩٤

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ب األول ه   : المطل ون في م المطع ذ الحك ى تنفي اس عل ع االلتم ار رف آث
 .بااللتماس

 .آثار الحكم الصادر في الطعن برفض االلتماس: المطلب الثاني
 آثار الحكم الصادر في الطعن بقبول االلتماس: المطلب الثالث
ه آ: المطلب األول ون في م المطع ذ الحك ى تنفي ع االلتماس عل ار رف ث

 اسبااللتم
 

م،             القاعدة العامة أنه ال يترتب على الطعن بااللتماس وقف تنفيذ الحك
وافرت شروطه، أن                ويجوز استثناءً   ى ت ة التي تنظر االلتماس، مت  للمحكم

ا             ه، وهو م م المطعون في اً  سيبينه الباحث      تأمر بوقف تنفيذ الحك ا   تباع فيم
 -:يلي
ر وقف تنفيـذ    ال يترتب على رفع التماس إعادة النظ      : المبدأ: أوالً

 :الحكم المطعون فيه بااللتماس
م المطعون                 ذ  الحك ال يترتب على رفع التماس إعادة النظر وقف تنفي

ة  اس، والعل ه بااللتم يفي ي ف ادة النظر آطريق طعن ف ك أن التماس إع  ذل
تم ي األحكام ال يكون إال في األحكام النهائية المكتسبة للقوة التنفيذية، فكيف      

 .على مجرد رفع االلتماسبناًء يذ تقرير وقف التنف
د  ذا فق ادة  ل ت الم رعية    )١٩٢/٤( نص ات الش ام المرافع ن نظ  م

ه    ى أن م، إال إذا       " :السعودي، عل ذ الحك ى االلتماس وقف تنفي ال يترتب عل
 . "رأت ذلك محكمة التمييز

ب   و م، إذ يج وق الحك ي منط اقض ف اس للتن ة االلتم تثناء حال باس
ل ه       منطقي ذ مث ل         ا وقف تنفي اقض من قب م، لحين فض التن ة الذا الحك  محكم

 .)١(" االلتماسالتي تنظر
ادة      م الم س الحك ى نف ت عل ا نص ن )٢٤٤(آم انون م ات ق  المرافع

ا   المدنية والتجارية    ع االلتماس وقف           " :المصري، بقوله ى رف ال يترتب عل
 ."تنفيذ الحكم المطعون فيه بااللتماس

ابقة، أن مج د الس تفاد، من القواع ع االلتماس ال يوقف والمس رد رف
ى                     دم إل ام السعودي إال بطلب يق ذ ال يكون في النظ التنفيذ، وأن وقف التنفي

 . الحكم بوقف تنفيذ الحكم, متى رأت ذلك,محكمة التمييز، والتي لها
م        أن اقترح الباحث    وقد سبق     اختصاص المحكمة التي أصدرت الحك

ام       لذا فإن الباحث يرى أنه من       بااللتماس برمته،    ذا  األفضل أن يأخذ النظ به
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١٩٥

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ذ          ,االقتراح ة االلتماس    ل مع جعل االختصاص بطلب وقف التنفي محكم
 .نفسها، أي المحكمة التي أصدرت الحكم

يجوز للمحكمة التي تنظـر االلتمـاس أن تـأمر          : ستثناءاال: ثانياً
 .بوقف التنفيذ متى رأت ذلك

ادة نصت   رعية الس  )١٩٢/٤(الم ات الش ام المرافع ن نظ عودي،  م
ه ى أن ك     " :عل م، إال إذا رأت ذل ذ الحك ف تنفي اس وق ى االلتم ب عل ال يترت

 .)١("محكمة التمييز
اد          من  )٢٠٠/٢( ةويجوز للمحكمة التمييز في الحالة وفقا لنص الم

ام ذا النظ مه ذ الحك أمر بوقف تنفي وع  ، أن ت ذ وق ان يخشى من التنفي  إذا آ
 .)٢(ضرر جسيم

ادة     ت الم ا نص ه  ع)٢٠٠/٢(آم ى أن ن  يإذا خش " :ل ي م  القاض
م ال    ذ الحك ن تنفي يم م رر جس وع ض لموق ر    ,عج ع ذآ ذه م ف تنفي ه وق  فل

 ".األسباب 
ي     ز ه ة التميي ابقة، أن محكم ن النصوص الس تفاد م ى المس والمعن

ى طلب من الخصم،                    اء عل ك بن ذ، وذل المحكمة المختصة بطلب وقف التنفي
ة     ى رأت في ضوء        ,وللمحكمة في هذه الحال ا     مت الشروط المنصوص عليه

ه          من هذا النظام  ) ٢٠٠(في المادة    ، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون في
 .)٣(بااللتماس

ة    يمنح ويالحظ أن النص السابق    ذ لمحكم حق نظر طلب وقف التنفي
و مسلك  ز، وه ب  التميي د يترت ة إذ ق ر بعض الصعوبات العملي د يثي ى ق عل

ز  ة التميي ول باختصاص محكم اس، النبالق ول االلتم واز قب دى ج ي م ظر ف
ه من تضييع حق            وهو ما سبق أن أشار إليه الباحث، نظرًا          ا يترتب علي لم

ك      إلى  الخصوم في االلتماس، بسبب مشقة االنتقال        ة ذل محكمة التمييز وآلف
 . من الناحية الصحية والمادية

رح       ولذا،    إن الباحث يقت ة بطلب          ف ديل النصوص المتعلق ضرورة تع
ف تنفي  ة      وق ن ناحي واء م ز، س ة التميي ام محكم ه أم تمس في م المل ذ الحك
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ه   ة وقت طلب ه أومن ناحي ة المختصة ب م المحكم ل ، ومن ث يجب جع
اس  ومة االلتم ر خص ة بنظ ي المختص م، ه درت الحك ي أص ة الت المحكم

 .برمتها، آما يجب اشتراط تقديم طلب الوقف قبل قبول االلتماس
انون ا  ًا لق ات وطبق ةلمرافع ة المدني ون  والتجاري المصري، ال يك

دم           ب يق ر، إال بطل ادة النظ اس إع ه بالتم ون في م المطع ذ الحك ف تنفي وق
اً   ا وفق ي له اس، والت ة االلتم ادة لمحكم نص الم ف )٢٤٤( ل م بوق  أن تحك

اتج      هاتنفيذ الحكم المطعون فيه بااللتماس، إذا تبين ل         تعذر تدارك الضرر الن
 .)١(عن تنفيذ الحكم

ظ  ذلكويالح ات الش    آ ام المرافع ن نظ ل م عودي  أن آ رعية الس
انون ات وق ة  المرافع ة والتجاري ب  المدني رد طل ترطا أن ي م يش المصري، ل

ك        ذ في نفس صحيفة الطعن بااللتماس، وذل ى  وقف التنفي ام  عل خالف نظ
ف ال ي ال    وق نقض ف ة ال ام محكم ذ أم انونتنفي ري، ق ث المص ترط حي  يش

 .س صحيفة الطعن بالنقضضرورة ورود طلب وقف التنفيذ في نف
 

 :اللتماساآثار الحكم الصادر في الطعن برفض : المطلب الثاني
 

م   ز أن تحك ة التميي ون لمحكم د يك دالئل ، بع ةفحص ال رفض , آاف  ب
 .االلتماس

ات الشرعية السعودي        ويكون لمحكمة التمييز     ام المرافع  أو  طبقًا لنظ
م    درت الحك ي أص ة الت انون  المحكم ًا لق اتطبق ة   المرافع ة والتجاري المدني

اس  رفض االلتم م ب ري، أن تحك راءات  ، المص وافر اإلج م تت ك إذا  ل وذل
ي    اس ف ع االلتم دم رف بة لع ال بالنس و الح ا ه اس، آم ول االلتم كلية لقب الش
ا                الميعاد، أو بسبب عدم مراعاة البيات األساسية في صحيفة االلتماس، آم

ة والتجار   المرافعات   قانونهو الحال في     ة   المدني د     )٢(يالمصر ي ة تأآ ، وحال
رعية      ات الش ام المرافع ي نظ ز ف ة التميي عودي محكم ي  الس ة الت والمحكم

ا                  أصدرت الحكم المطعون فيه، من خلو االلتماس من أي سبب نص عليهم
 .المصريالقانون النظام السعودي و

ه إذ  ز    أن ة التميي وز لمحكم ام   يج ًا لنظ رعية  طبق ات الش  المرافع
                                                           

F١EאF٢٤٤EאאאאאK
F٢EאWא?אאא?،٣٧٧٧٦٧،
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 المصري،   قانونلطبقًا ل لتي أصدرت الحكم في     محكمة ا ، وال السعودي
اد               ا في الم  )١٩٢( تينإذا توافرت إحدى الحاالت السابقة المنصوص عليه

عودي     رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ ات    )٢٤١(وم انون المرافع ن ق م
 . أن تقضي برفض االلتماس المطروح عليهاالمدنية والتجارية المصري 

س للطعن بااللتماس تحصين الحكم     ويترتب على رفض محكمة االلتما    
ه   م قطعي موضوعي              أن  ، إذ   )١(المطعون في رفض االلتماس هو حك م ب الحك

 .)٢(مرة ثانية بااللتماسعليه منهي للنزاع، وهو حكم ال يقبل الطعن 
تثنى م دم  ويس ا تق ادة   م ه الم ت علي ا نص ام  )١٩٥/٢(م ن نظ  م

ة     المرافعات الشرعية السعودي،     ى سبب        االلتفيما يتعلق بحال اء عل ماس بن
 .)٣(خر غير الذي رفضته المحكمةآ

واز   دم ج رر ع ي تق دة الت ع القاع جم م ابق ال ينس تثناء الس واالس
 أمام االلتماسات    هااللتماس على االلتماس، إذ أنه يفتح الباب على مصراعي        

 .الكيدية
ادة       فإن الباحث يقترح إعادة النظر في        لذا،   دم   )١٩٥/٢(نص الم  لع

ى          الحاجة إليها   وتعارضها مع المبدأ العام، القاضي بعدم جواز االلتماس عل
 .االلتماس

د قضا        فضًال عن أنه     ز عن ة التميي رفض االلتماس،     ئيجوز لمحكم ها ب
ردع المل ذي ي ر ال الرد والتعزي ادة ,مستأن تقضي ب نص الم ا ل  )٤/٥( وفق

 .، آما يجوز ذلك لناظر القضيةمن نظام المرافعات الشرعية
ون لمح ا يك ه أن   آم ون في م المطع ي أصدرت الحك اس الت ة االلتم كم

ة التي ال تتجاوز          ة تحكم بالغرام ل عن         أربعمائ ه وال تق ين  جني اً  أربع ،  جنيه
ا لنص                  د وفق دون إخالل بحق الخصم في طلب التعويضات الناشئة عن الكي

 .مصريمن قانون المرافعات المدنية والتجارية ال )١٨٨(المادة 
 

 :بقبول االلتماس الحكم الصادر في الطعن آثار : المطلب الثالث
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ع االلتماس م رف ًا إذا ت ان مبني اد، وآ ي الميع ى وجه من ف  عل
ادة              ، )١٩٢(وجوه الطعن التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية في الم

ة والتجاري      المرافعات   قانونو ا     المدني ادة   ًالمصري وفق ان   )٢٤١(للم ، وآ
ل الطعن           يه بااللت علالحكم لم يسبق الطعن      ام التي تقب ماس، وآان من األحك

ا وإجراءات                 ة في بياناته ق، وآانت صحيفة الطعن مطابق ا فيها بهذا الطري  ه
ول االلتماس                ًاوفق م بقب ة تحك إن المحكم انون، ف ه الق ا يتطلب ، ويترتب   )١( لم

على قبول محكمة التمييز لاللتماس في نظام المرافعات الشرعية السعودي،          
د   ي أص ة الت ي  والمحكم م ف انونرت الحك ات ق ة   المرافع ة والتجاري المدني

ى  :مهمتينالمصري، نتيجتين    ه بااللتماس،        : األول م المطعون في  زوال الحك
 ضرورة قيام محكمة االلتماس بالفصل في موضوع الدعوى، وهو          :والثانية
 -: النحو اآلتييوضحه الباحث تباعًا علىما س
 :سوال الحكم المطعون فيه بااللتماز: أوالً

ي   أثر منطق ب آ ة تترت ة منطقي ذه نتيج ى وه ي عل ة الت ول المحكم قب
 .تنظر االلتماس اللتماس إعادة النظر

ا   ين له القبول، إال إذا تب ر االلتماس ب ي تنظ ة الت إذ ال تقضي المحكم
كلية والموضوعية   روط الش ة الش وافر آاف اسلت اده,صحيفة االلتم  , وميع

بابه د,وأس اس، فبع م محل االلتم ة  والحك وافر آاف ن ت ة م د المحكم  أن تتأآ
ول االلتماس   ى قب ون معن اس، يك كلية والموضوعية لاللتم المقتضيات الش

ر    ولها  عدم قناعة المحكمة بالحكم الذي أصدرته ومن ثمة قب         االلتماس، األم
 .الذي يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه بااللتماس

ة لن     د جلس ة بتحدي زم المحكم ة تلت ذه الحال ي ه وع  وف ر موض ظ
د للخصوم                 الدعوى، في ضوء ما يجد فيها من دفاع، وذلك دون إعالن جدي

 .)٢(في الطعن
 د الطلبات التي تناولهـا    الحكم في موضوع الدعوى في حدو     : ثانياً

 :االلتماس
م المطعون             لقد   سبق القول أنه يترتب على قبول االلتماس زوال الحك

ذي       خصومة  هنالك  ن  تكوفيه بااللتماس، وبالتالي     ر ال جديدة دون حكم، األم
ذه      وع ه ي موض ل ف اس الفص ر االلتم ي تنظ ة الت ى المحكم ب عل يوج
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 .الخصومة، بحكم فاصل في الموضوع
ا                   ا آانت أمامه والمحكمة التي قبلت االلتماس ال تنظر الخصومة آم

دة                 إقبل االلتماس، بل     ا للخصومة الجدي ة في نظره ذه الحال د في ه نها تتقي
 .)١(لتي تناولها االلتماسفي حدود الطلبات ا

إن    ك ف ى ذل ن      وعل دعوى م وع ال ي موض ادر ف ابق الص م الس الحك
ل الطعن بااللتماس،           ه    لكن  المحكمة الملتمس أمامها ال يقب يجوز الطعن في

اً   ة        بالنقض وفق ة والتجاري ات المدني انون المرافع التمييز   )٢( المصري  لق ، وب
إذا توافرت حالة من حاالت     وفقا لنظام المرافعات الشرعية السعودي، وذلك       

 .الطعن بالنقض أو بالتمييز

                                                           

F١EאF٢٤٥EאאאאאK
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 منهجية الدراسات التطبيقية
 

ود        يح المقص ن توض ابقة م ول الس ي الفص ث ف ى الباح د أن انته بع
بالتماس إعادة النظر في النظام السعودي وخصائصه األساسية وتميزه عن          

المصري،  غيره من طرق االعتراض على األحكام في النظامين السعودي و          
ه                 ه وإجراءات ه وحاالت ة ل ر القابل واألحكام القابلة اللتماس إعادة النظر وغي
ب      ي تترت ار الت ه واآلث ة ب ة المختص حيفته والمحكم اده وص ث ميع ن حي م

ى الجانب التطبيقي ل ذا الفصل عل ز الباحث في ه ه، سوف يرآ ة معلي عرف
ضايا صادرة    العالقة بين النظرية والتطبيق، وذلك من خالل دراسة عشر ق           

م               ذآر رق ك ب عن ديوان المظالم السعودي بالرياض، وتحليل مضمونها، وذل
ادة النظر،               القضية وتاريخها، ونوعها، ورقم القرار الصادر في التماس إع
ب        ا طال تند إليه ي اس باب الت ية، واألس ائع القض مونه، وملخص وق ومض

ي الت      ادر ف رار الص ا الق ي عليه ي بن باب الت اس، واألس ادة  االلتم اس إع م
 .النظر، ثم تحليل المضمون في ضوء ما انتهت إليه الدراسة النظرية

ام صادرة عن          ى أحك ه سعى للحصول عل ى أن ا إل ويشير الباحث هن
ام                ى أحك المحاآم الشرعية تتعلق بالتماس إعادة النظر، إال أنه لم يتوصل إل

الم،                وان المظ ا    من هذا النوع، لذا فقد حصل على عشر قضايا من دي م فيه ت
ات    ام المرافع ا نظ نص عليه ي ي ر الت ادة النظ اس إع ام التم ق أحك تطبي

 .الشرعية السعودي وقواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم
ع        ذي يتمت ام ال د النظ وحيث أن نظام المرافعات الشرعية السعودي يع

ع                    دعاوى التي ترف ى ال ه عل ال أحكام  بمجال تطبيق واسع بحيث يمكن إعم
أمام المحاآم الشرعية في الدعاوى المدنية والتجارية، وهذا هو األصل في             
ة              تطبيقه، آما يمكن إعماله على الدعاوى الجزائية بما ال يتعارض مع طبيع
ي          دعاوى الت بة لل ه بالنس ال أحكام ن إعم ه يمك ل إن ة، ب دعوى الجزائي ال

 في قواعد   ينظرها ديوان المظالم إذا لم يكن هناك نص يتعارض مع أحكامه  
الم         وان المظ ام دي ات القضائية        . المرافعات واإلجراءات أم إن التطبيق ذا ف له

وان           ن دي ادرة ع رارات ص ق بق مونها تتعل ل مض ث بتحلي ام الباح ي ق الت
ذي     و ال ى النح ك عل ة، وذل اوى تجاري وص دع اض بخص الم بالري المظ

 :سيوضحه في الفقرات التالية
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 القضية األولى

 :وتاريخهارقم القضية : أوًال
 هـ١٤٢٤ق لعام /١١٦٥/١القضية رقم 

 : نوع القضية: ثانيًا
 .قضية تجارية بين شرآة وشريك بها

 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا
هـ الصادر عن هيئة تدقيق القضايا،      ١٤٢٥ لعام   ٣/ت/٥٣القرار رقم   

اد          اض، في طلب إع الم بالري م    الدائرة الثالثة، بديوان المظ ة النظر في الحك
 .هـ١٥٢٥ لعام ٥/تج/د/٦٢الصادر من الدائرة التجارية الخامسة برقم 

 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا
الم السعودي        – الدائرة الثالثة    –قررت هيئة التدقيق      وان المظ  من دي

ل الشرآة        –بالرياض   دم من وآي ....) ( عدم قبول التماس إعادة النظر المق
م              ة الخامسة رق دائرة التجاري ام   ) ٦٢(في الحكم الصادر من ال ـ  ١٤٢٤لع ه

رقم  ة ب ذه الهيئ ن ه د م ام ٣/ت/٢٤٨المؤي ين ١٤٢٤ لع و مب ا ه ـ لم ه
 .باألسباب
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
رآة     ي أن ش ية ف ذه القض ائع ه تلخص وق ديوان (....) ت دمت ل تق

ر           دت ب ام    /١١٦٥/١قم  المظالم بالرياض بعريضة دعوى قي ـ  ١٤٢٤ق لع ه
ا  ريك فيه د الش ن (.....) ض ه ع دعى علي اف الم م بإيق ا الحك ب فيه تطل

والنظر في إخراجه منها وإلزامه بتعويضها       (.....) ممارسة عمله بالشرآة    
ت   د أحيل د مستحقاته، وق راء لتحدي د الخب ين أح ببته تصرفاته وتعي ا س عم

ة فنظر  ة الخامس دائرة التجاري ى ال ية إل دعى  القض ل الم ع وآي ث دف ا حي ته
رع الشرآة بجدة وهو        ديرًا لف عليه بعدم االختصاص المكاني؛ ألن موآله م
ا                دائرة م مقيم بها ويطلب نظرها من فرع الديوان بجدة وبعد أن استكملت ال

 بعدم اختصاصها   ٦٢حكمها رقم   هـ  ٢٦/٧/١٤٢٤رأته الزمًا أصدرت بجلسة     
دعوى      ي وآ مكانيًا بنظر الدعوى، وقد اعترض عليه      ل المدعية وأحيلت أوراق ال

ي           درت ف ة فأص ذه الهيئ ى ه ه إل راض علي ا واالعت ادر فيه م الص والحك
م     ٧/١١/١٤٢٤ ا رق م وفي    ٢٤٨هـ شأنها حكمه د الحك ـ  ١٥/١/١٤٢٥ بتأيي ه

 تقدم وآيل الشرآة بااللتماس محل النظر يطلب فيه إعادة النظر في هذه 
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دائرة الم ى ال ا إل ة أوراقه دعوى وإحال ىال ا وضمها إل دعوى ختصة بنظره  ال

رقم    دت ب ي قي رآة الت د الش ه ض دعى علي ن الم ة م ا المقام ة له الالحق
 .ق/١٤١٩/١
 :األسباب التي استند إليها طالب االلتماس: سادسًا
ة    ة األهمي ي غاي ائل ف اك مس ى أن هن ذا االلتماس عل اعن ه ام الط أق

 : ومن بينهااستجدت على هذه القضية تقضي بإعادة النظر في الحكم،
رقم             – ١ دت ب ى الشرآة وقي ام دعوى عل ه أق ق /١٤١٩/١ أن المدعى علي

 .هـ وأحيلت إلى الدائرة التجارية األولى١٤٢٤لعام 
ين     – ٢ زاع ب ق بموضوع الن ه تتعل دعى علي ن الم ة م دعوى المقام  أن ال

ر ي       يالش ال ف وم واتص ي الخص دة ف اك وح رآاء فهن دعي والش ك الم
 .الموضوع والسبب

ة    أ– ٣ ة الخامس دائرة التجاري دى ال ة ل ن معلوم م تك رة ل دعوى األخي ن ال
 .وقت نظرها ولم تبلغ الشرآة بالدعوى إال بعد النطق بالحكم

ة والمستندات            – ٤  أن موضوع الدعويين يتطلب الرجوع إلى القوائم المالي
الموجودة بالمقر الرئيسي بالرياض وال يمكن تداولها ونقلها إلى مكان          

 .رضها للتلفآخر قد يع
دة وال       – ٥ رآة بج رع الش ائل تخص ف ان بمس دعويين ال تتعلق ال ال  أن آ

 .عالقة لها بأعمال ومسؤوليات فرع الشرآة بجدة
دى                   ة دعويين متحدتين في الموضوع والخصوم ل ثم أضاف أن إقام

دعوى               محكمتين في مكانين مختلفين ال يحقق التيسير على أي من طرفي ال
ازع  ى تن ؤدي إل د ي اق  وق زاع وإلح د الن ة أم ة وإطال  االختصاص والمماطل

 .إلخ... الضرر بالشرآة والشرآاء وعمالء الشرآة
 :األسباب التي بني عليها القرار الصادر في التماس إعادة النظر: سابعًا

دعوى     ي ال ادرة ف ام الص ى األحك ت عل د اطلع ة ق ذه الهيئ ث أن ه حي
ة واألسباب التي أوردها فظهر     والتماس إعادة النظر المقدم من وآيل الشرآ      

ادة               ه ال يجوز إع ة فإن لها أنه ولئن آان األصل أن األحكام إذا أصبحت نهائي
ه مادامت ال تخالف                       ا فصلت من ا أصبحت حجة فيم ار أنه النظر فيها باعتب
ة              ام النهائي ى عدم استقرار األحك ؤدي إل ك ي نصا أو إجماعًا والقول بغير ذل

ئن آ   ا ل ة منه ة الثق ادة  وزعزع ذلك إال أن الم ك آ ام  ) ١٩٢(ان ذل ن نظ م
م     ي رق وم الملك ادر بالمرس عودي الص رعية الس ات الش ) ٢١/م(المرافع

 هـ قد أجاز ألي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ 
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 :في األحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي

ى          إذا آان الحكم قد بني على أوراق         –أ   ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني عل
 .شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة

د       –ب   ان ق دعوى آ ة في ال ى أوراق قاطع  إذا حصل الملتمس بعد الحكم عل
 .تعذر عليه إبرازها قبل الحكم

 . إذا وقع في الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم–ج 
 . الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوهشيء لم يطلبهب إذا قضى الحكم –د 

 . إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا-هـ 
 . إذا آان الحكم غيابيًا–و 
 . إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثًال تمثيًال صحيحًا في الدعوى–ز 

ه ال                       ررات في طلب ة من أسباب ومب ل المدعي ره وآي ا ذآ وحيث أن م
ه       يدخل ضمن أي من األحوال التي ذآر     ل طلب ا يجع ذآورة مم ادة الم ا الم ته

 .التماس إعادة النظر في الحكم غير مقبول
 :تحليل المضمون: ثامنًا

اس        ام التم د أق اعن ق ية أن الط ذه القض ى ه الع عل ن االط يتضح م
ى              ة استجدت عل ة األهمي ائع في غاي ى وجود وق م عل إعادة النظر في الحك

ين          و. هذه القضية تقضي بإعادة النظر في الحكم       ذآر من ب م ي لكن الطاعن ل
دة وتقتضي   ائع جدي ة وق د بمثاب ائع تع ي التماسه وق ا ف ي ذآره الحجج الت

 .إعادة النظر في الحكم
اس     رفض االلتم د قضت ب اس ق رت االلتم ي نظ دائرة الت إن ال ذا ف له

ادة النظر                 ة فال تجوز إع بحجة أن األصل في األحكام أنها إذا أصبحت نهائي
ا أو                فيها باعتبار أنها     ه مادامت ال تخالف نص ا فصلت في أصبحت حجة فيم

ة        ام النهائي تقرار األحك دم اس ى ع ؤدي إل ك ي ر ذل ول بغي ًا، وأن الق إجماع
ات     ) ١٩٢(ثم أشار الحكم إلى نص المادة       . وزعزعة الثقة  ام المرافع من نظ

دائرة              الشرعية التي نصت على حاالت االلتماس بإعادة النظر، ثم خلصت ال
 ذآره وآيل المدعية من أسباب ومبررات في طلبه ال يدخل ضمن             إلى أن ما  

 .أي من هذه الحاالت
ا       ائبًا فيم ان ص دائرة آ ى ال ت إل ذي انته رار ال ث أن الق رى الباح وي

ل                    ق دمها وآي اق الحجج التي ق دم انطب ضى به من حيث رفضه االلتماس لع
ادة         ات ال      ) ١٩٢(المدعية على ما نصت عليه الم ام المرافع شرعية،  من نظ

 إذ آان من الواجب على الملتمس إذا أراد التمسك بنص هذه المادة أن يقدم 
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ًا  دى حجج ا إح ق عليه ول    تنطب ا لقب ي نصت عليه بع الت االت الس ع الح  م
االلتماس، بأن تكون هناك أوراق مزورة أو شهادة زور وبني الحكم عليها،            

ة             ى أوراق قاطع دعوى   أو إذا آان قد حصل بعد صدور الحكم ضده عل في ال
آان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع الخصم في غش من شأنه                
ه الخصوم أو                        م يطلب د قضى بشيء ل م ق ان الحك م، أو إذا آ التأثير في الحك

ًا،  اقضى بأآثر مما طلبوه، أو آان منطوقه يناقض بعضه بعضًا أو آان غي             بي
 . الدعوىأو صدر على من لم يكن ممثًال تمثيًال صحيحًا في
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 القضية الثانية
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤١٦ق لعام /٩٤١/٢القضية رقم  
 .نوع القضية: ثانيًا

 . بين الشرآاءقضية تجارية
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

م    رار رق ام  ٣/ت/٢٨٧الق ايا،     ١٤٢٥ لع دقيق القض ة ت ن هيئ ـ ع ه
ة ب دائرة الثالث م  ال ي الحك ر ف ادة النظ ب إع ي طل اض ف الم بالري ديوان المظ

رقم  ج/د/٣٤الصادر ب ام ١٠/ت رة  ١٤٢٢ لع ة العاش دائرة التجاري ن ال ـ م ه
 .بديوان المظالم

 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا
دقيق    ة الت ررت هيئ ة  –ق دائرة الثالث ة – ال دائرة التجاري ف ال  تكلي

 الالزم نحو طلب التماس إعادة النظر المقدم على الحكم رقم           العاشرة بإآمال 
ج/د/٣٤ ام ١٠/ت ب  ١٤٢٢ لع ن طال ة م تندات المقدم ي المس ق ف ـ والتحق ه

ه، واهللا      ل إلي تم التوص ا ي ع بم ا والرف دعين به ة الم اس ومواجه االلتم
 .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموفق
 :ئع القضيةملخص وقا: خامسًا
ن    ًال م ي أن آ ية ف ائع القض تلخص وق ذين ) ع(و) ص(و) س(ت ال

ا   %٦٠) أ(التجارية المحدودة، ويملك    (....)  من شرآة    %٤٠يملكون    منه
دموا ل د تق ا شرآة فق دعى عليه دة بعريضة دعوى ضد الم ديوان بج رع ال

ز   (....)  ة مرآ دودة مالك ة المح ريك   (....) التجاري دوب الش ي من ة ف ممثل
ه       ) رئيس مجلس اإلدارة  (....) (لبنك  ا ات الصادرة عن ا يخص المخالف في م

ه الشريك                     ه علي ا يملي رادي وحسب م في تصريف أمور الشرآة بشكل انف
د تأسيس الشرآة  ود عق ة صريحة لبن ك مخالف د ذل ا يع ذآور، مم ك الم البن

ات  ذه المخالف ن ه رآات، م ام الش ايرًا لنظ ة : ومغ ات جمعي د اجتماع عق
رآاء  امي،  الش اب النظ اب النص ي غي روعة ف ر مش ورة غي ه بص وخالف

ك      ا يخص         ) رئيس مجلس اإلدارة    (وتجاوز ممثل البن في إدارة الشرآة فيم
ه من المجلس في                مهام التأجير والتسويات مخالفًا الصالحيات الممنوحة ل

 .ذلك الخصوص وفي أمور أخرى في ما يتعلق بالشرآة
حيلت إلى الدائرة التجارية العاشرة      ثم أ (....) وقد قيدت القضية برقم      
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ذآرات    راف الم ا األط ادل فيه ات تب دة جلس دائرة ع ا ال دت له فعق
ا  ة به احات المتعلق ى    . واإليض ة عل دعوى الماثل ر ال دائرة قص ررت ال م ق ث

ة ة بالميزاني ات المتعلق ي  . المخالف ت ف ن الب ه ال يمك دعين أن م أفهمت الم ث
ثم عينت خبيرًا محاسبيًا    . برة محاسبية الدعوى إال بعد النظر فيها من قبل خ       

م               دة، ث إلبداء الرأي الفني فيها، الذي خلص إلى وجود مخالفات نظامية عدي
ذمتها                      ا ب دفع م ا ب إلزام الشرآة المدعى عليه ابي ب م غي دائرة بحك حكمت ال

 .بموجب االتفاقية الموقعة بين الشرآاء(....) للمدعين من مبالغ 
ة   م اعترضت الشرآة طالب اث مإلغ ة ء الحك اب المرافع تح ب د ف ، وأعي

فيها مرة أخرى، ثم أصدرت الدائرة حكمها بقبول االعتراض شكًال ورفضه             
يغة          م بالص ذييل الحك دائرة ت ررت ال رآة فق رض الش م تعت وعيًا، ول موض
م                   ه، ث د الطعن علي وات مواعي اذ بف ًا وواجب النف النهائية حيث أصبح نهائي

وان      ٧/١٠/١٤٢٤ في   تقدم رئيس مجلس إدارة الشرآة     هـ لمعالي رئيس دي
دائرة العاشرة         ١٢٤٧٦المظالم بالطلب المقيد برقم       إلعادة النظر في حكم ال

 .هـ١٤٢٢ لعام ٣٤رقم 
 :األسباب التي استند إليها طالب االلتماس إعادة النظر: سادسًا
استند التماس إعادة النظر إلى أن الحكم الصادر عن الدائرة التجارية            
 لم يستنفد طرق الطعن النظامية، وأن هناك مستندات جديدة ظهرت        العاشرة

م       ن حك ي أوًال م رآاء ف ه للش وم ب غ المحك ا أن المبل بوعين مفاده ل أس قب
ى حسابهم   (....) الدائرة قد حول جزء منه لصالح        ا توجد مستندات      . عل آم

ة ظهرت                     ى المدعي م حول اإليجارات عل ًا من الحك د ثالث أخرى متعلقة بالبن
 .ضًا قبل أسبوعينأي

اء     تدعاء ج الم باس وان المظ يس دي الي رئ ى مع دعون إل دم الم م تق ث
ه م،  : في ذ الحك ة تنفي ة وعرقل اول بشتى الطرق إعاق ا تح دعى عليه أن الم

ديها عذر في              يس ل ا ول م به ديها وتعل وأن الورقة التي تحتج بها موجودة ل
ديمها ت تق ذا الوق ل ه ذآر   .  قب اس بم ب االلتم دم طال م تق ول  ث ة ح ة إلحاقي

 .المخالفات والضمان البنكي المقدم من الشرآة، ثم قدم مذآرات أخرى
 :األسباب التي بني عليها القرار الصادر في التماس إعادة النظر: سابعًا

ا         ادرة فيه ام الص ية واألحك ى أوراق القض دقيق عل ة الت ت هيئ اطلع
 :والتماسات إعادة النظر فظهر لها

ل    ان األص ئن آ ه ول وز   أن ه ال يج ة فإن بحت نهائي ام إذا أص أن األحك
ا أصبحت                  ار أنه ا باعتب إعادة النظر فيها من الجهة التي أصدرتها أو غيره
ر               ول بغي ًا؛ ألن الق ا دامت ال تخالف نصًا أو إجماع ه م حجة فيما فصلت في
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ا،                    ة فيه ة وزعزعة الثق ام النهائي ى عدم استقرار األحك ؤدي إل ذلك ي
ذلك إال   ك آ ان ذل ئن آ ه     ل دف من دأ اله ذا المب ى ه تثناءات عل اك اس  أن هن

تحقيق العدالة ونصرة المظلوم وإعادة األمور إلى مسارها الصحيح لوجود            
ر متفق مع                    ا غي م بوجوده م ويصبح الحك ر الحك البينات القاطعات التي تغي

ة ذا    . العدال ع ه ية م ر متمش ي األم ن ول ة م اءت النصوص النظامي د ج وق
ادة          الهدف ومنها ما هو مح     ديوان نفسه حيث نصت الم ل ال ل تطبيق من قب

رار           ) ٤٢( من قواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بق
م      اريخ    ١٩٠مجلس الوزراء رق ه إذا ظهرت         ١٦/١١/١٤٠٩ وت ى أن ـ عل ه

ة                    ة وقت المحاآم م تكن معلوم دمت أوراق ل ائع أو ق ائي وق بعد الفصل النه
ة ال       ل االدعاء أن يطلب من                وآان من شأنها تبرئ ه أو لممث ه فل وم علي محك

دم الطلب                    ة ويق ام النهائي ادة النظر في األحك رئيس الديوان أو من ينيبه إع
ادة                م وأسباب إع ى الحك ذلك مشتمًال عل م ب خالل ثالثين يومًا من تاريخ العل
ي          دائرة الت ى ال ب إل ذا الطل ه ه ن ينيب ديوان أو م يس ال ل رئ ر ويحي النظ

م دقيق  أصدرت الحك ة الت ت هيئ راف القضية وآان ه بحضور أط  لتفصل في
ا       ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ   ٨مجتمعة قد أصدرت قرارها رقم       ـ متضمنًا أن م ه

ادة  دعاوى ) ٤٢(ورد في الم ى ال ه عل ات يقتصر إعمال من قواعد المرافع
الجنائية والتأديبية استنادًا إلى األسباب الواردة به، واستمر الحال على ذلك           

ى أن ر م إل ا رق ب خطابه ًا بموج ة عرض دقيق الخامس رة الت ت دائ فع
اريخ ٥/ت/٢٢٥ ذي     ١٠/٩/١٤٢٤ وت دأ ال ن المب دول ع ه الع ب في ـ تطل ه

م   ا رق ة بقراره ه الهيئ ام ٨قررت اس  ١٤٢١ لع ول التم دأ قب ق مب ـ وتطبي ه
ديوان                 دعاوى التي يختص ال ع ال إعادة النظر في األحكام النهائية على جمي

ا              بنظرها وذلك لألسباب   ذآرتها ومجمله دائرة تفصيًال في م ا ال  التي أوردته
وم  ى مفه ي عل ا السالف مبن ي قراره ة ف ه الهيئ ذي أخذت ب اد ال أن االجته
ات واإلجراءات                 ين من قواعد المرافع ة واألربع ادة الثاني المخالفة لنص الم

ادة                 ذآور في الم ه الم ) ٤٢(وهو محل خالف بين العلماء وأن المحكوم علي
وم                ال يقتصر ع   ل يشمل المحك ة، ب ة والتأديبي لى المتهم في القضايا الجزائي

ت     واء آان ا س ديون بنظره ي يختص ال ايا الت ع القض ي جمي ًا ف ه مطلق علي
 .جزائية أو تأديبية أو إدارية أو غيرها

ة      ام                آما أن القواعد العام ادة النظر في األحك ع من التماس إع  ال تمن
 المملكة قد تظافرت على جواز التماس         النهائية، باإلضافة إلى أن النظم في     

راءات  ام اإلج ة، آنظ ام النهائي ي األحك ر ف ادة النظ ةإع ادر   الجزائي الص
م  اريخ ) ٣٩/م(بالمرسوم الملكي رق ادة ٢٨/٧/١٤٢٢وت ي م ـ ف ) ٢٠٦(ه

م            اريخ  ) ٢١/م(ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رق وت
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دي عشر   الث من الباب الح    هـ الذي خصص الفصل الثا    ٢٠/٥/١٤٢١
ه                      الل ك في مادت ا ذل ى الحاالت التي يجوز فيه تماس إعادة النظر ونص عل

 .الثانية والتسعين بعد المائة
وع          ة الموض ة دراس دقيق مجتمع ة الت ادت هيئ د أع ه فق اء علي وبن

 :هـ المتضمن١٥/٣/١٤٢٥ وتاريخ ٦وأصدرت في هذا الشأن قرارها رقم 
هـ من قصر   ١٤٢١ لعام ٨ت إليه بقرارها رقم العدول عما انته  : أوًال 

من قواعد  ) ٤٢(التماس إعادة النظر في األحكام النهائية الواردة في المادة          
 .المرافعات واإلجراءات أمام الديوان على الدعاوى الجزائية والتأديبية

ًا  درها    : ثاني ي يص ام الت ع األحك ي جمي ر ف ادة النظ اس إع واز التم ج
 .اليته واختصاصه وفقًا للحاالت والضوابط المحددةالديوان في نطاق و

ة          ى أن هيئ ذآور عل ا الم ة قراره دقيق مجتمع ة الت ت هيئ د أقام وق
الل النصوص      ن خ ها الموضوع م تها وتدارس د دراس ة بع دقيق مجتمع الت
النظامية المشار إليها وقواعد الشريعة ومقاصدها تجد أن ما يتغياه القضاء           

ق وإنصاف المظلوم، وإيصال الحقوق إلى ذويها،       من أحكامه هو إحقاق الح    
ة أو      ه البين ا تكذب اذ، إال م حة والنف ائية الص ام القض ي األحك ل ف وأن األص
ادة                      ين إع ًا، ويتع ه يقين ا يكذب م مع وجود م واقع الحال فال يجوز إنفاذ الحك

إذا قضى القاضي في       : "النظر فيه وذلك ما قرره فقهاء الشريعة في قولهم        
ا يوجب               حادثة بحك  م، ثم بان له خطأ الحكم بإقرار المقضي له، أو بظهور م

ال                     أن قضى بم ه، ب د وأمكن تدارآ ان في حق العب م  .... رد الشهادة فإن آ ث
رد                   ذا القضاء وي ظهر أن الشهود ال تقبل شهادتهم شرعًا فإنه يرجع عن ه
ذ، أو                المال إلى من أخذ منه، وإذا لم يمكن التدارك بأن قضى بالقصاص ونف
ى                ة عل آان حقًا من حقوق اهللا، آحد السرقة، فإن القضاء يبطل، وتجب الدي

 ".المقضي له في األولى، والضمان في بيت المال في الثانية
ه               ه مادت ) ١٩٢(وبذلك ورد نظام المرافعات الشرعية فيما نصت علي

 :من حاالت التماس إعادة النظر في األحكام، التي أوردتها طبقا لما يأتي
ي    إذ–أ  ا، أو بن م تزويره د الحك ر بع ى أوراق ظه ي عل د بن م ق ان الحك ا آ

 .على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة
د       –ب   ان ق دعوى آ ة في ال ى أوراق قاطع  إذا حصل الملتمس بعد الحكم عل

 .تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
 . إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم–ج 
 . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوه– د

 . إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا-هـ 
 . إذا آان الحكم غيابيًا–و 
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ي –ز  حيحًا ف يًال ص ثًال تمث ن مم م يك ن ل ى م م عل در الحك  إذا ص
 .الدعوى
ام         ة األحك دأ لمراجع رر آمب ر مق ادة النظ اس إع دأ التم ا أن مب  وبم

ة              ا اإلداري القضائية النهائية في سائر األنظمة القضائية المقارنة سواء منه
رعية  ات الش امي المرافع ي نظ ه ف ذ ب رر األخ ة وتق ة والتجاري أو المدني
رى أن من                  ة ت إن الهيئ ذا ف واإلجراءات الجزائية حسبما أشير إليه سابقًا له

ادة         ام الم ال أحك ات ا      ) ١٩٢(المتعين إعم ام المرافع لشرعية إضافة    من نظ
 .من قواعد المرافعات واإلجراءات أمام الديوان) ٤٢(إلى حكم المادة 

 :تحليل المضمون: ثامنًا
ذه    ي ه م الصادر ف اعن أن الحك دمها الط ي ق باب الت ن األس يتضح م

ة، وأن             القضية عن الدائرة التجارية العاشرة لم يستنفد طرق الطعن النظامي
ل أ         دة ظهرت قب ًا من            هناك مستندات جدي ًا وثالث د ثاني ة بالبن سبوعين متعلق

ادة    ى نص الم ارت إل د أش دقيق ق ة الت م، إال أن هيئ د ) ٤٢(الحك ن قواع م
ادة  الم، والم وان المظ ام دي راءات أم ات واإلج ام ) ٢٠٦(المرافع ن نظ م

راءات ا ام        اإلج ن نظ ر م ادي عش اب الح ن الب ث م ل الثال ة والفص لجزائي
ادة   ة الم رعية خاص ات الش م , )١٩٢ (المرافع ى أن  ث ة إل ت الهيئ خلص

ادة              التماس إعادة النظر ال يقتصر فقط على األحكام النهائية التي قررتها الم
وز      ) ٤٢( ل يج الم، ب وان المظ ام دي راءات أم ات واإلج د المرافع ن قواع م

اق     ي نط ديوان ف ي يصدرها ال ام الت ع األحك ي جمي ر ف ادة النظ اس إع التم
وافرت  ه واختصاصه، إذا ت ام واليت ا نظ ي نص عليه االت الت ن الح ة م حال
ادة    ي الم رعية ف ات الش ادة   )١٩٢(المرافع اس إع ن التم ة م ، وأن الحكم

 .النظر هي إحقاق الحق وإنصاف المظلوم
ة   دأ لمراجع رر آمب ر مق ادة النظ اس إع دأ التم ة أن مب ورأت الهيئ

ة،     ة والجزائي ة واإلداري ة والتجاري ة المدني ائية النهائي ام القض د األحك  ولق
ررت تكليف                       ل ق ادة النظر، ب رفض التماس إع م ت ة ل الحظ الباحث أن الهيئ
ر        ادة النظ اس إع ب التم و طل الزم نح ال ال رة بإآم ة العاش دائرة التجاري ال
ا            والتحقق من المستندات المقدمة من طالب االلتماس ومواجهة المدعين به

رية العاشرة سوف   والرفع بما يتم التوصل إليه، ومعنى هذا أن الدائرة التجا         
ي نصت    االت الت ن الح ة م ا حال دت به إذا وج تندات ف ذه المس ي ه تبحث ف

م تجد               ) ١٩٢(عليها المادة    ا إذا ل م، أم قبلته الهيئة وأعادت النظر في الحك
ويالحظ الباحث أن     . أي حالة منها فإن الهيئة ستقضي بعدم قبول االلتماس         

م  هذا الحكم مازال لم يبت فيه حسبما يتضح من ص          ويسجل الباحث    . ك الحك
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التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

ادة                 ل التماس إع هذا االتجاه من جانب هيئة تدقيق القضايا نحو تفعي
ة      ت الهيئ ث رفض ا الباح ع عليه ي اطل ام الت ة األحك ر، إذ أن غالبي النظ

 . فيها من أصحاب الشأنااللتماسات المقدمة
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 القضية الثالثة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤٢٢ ق لعام/٢٠٧٩/٢القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

 ).س(قضية تجارية بين شرآة ضد مؤسسة  
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

هـ الصادر عن هيئة تدقيق القضايا،      ١٤٢٥ لعام   ٣/ت/٤٨القرار رقم    
م              ادة النظر في الحك اض، في طلب إع الم بالري الدائرة الثالثة، بديوان المظ

رقم        الصادر من ال   ة العاشرة ب ام   ) ١١٢(دائرة التجاري د    ١٤٢٣لع ـ، المؤي ه
 .هـ١٤٢٤ لعام ٣/ت/٢٠٧من هيئة التدقيق برقم 

 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا
دقيق     ة   –قررت هيئة الت دائرة الثالث ادة النظر     – ال  رفض التماس إع

م    م رق ي الحك ج/د/١١٢ف ام ١٠/ن ي   ١٤٢٣ لع ادر ف ـ الص م  ه ية رق القض
م          ١٤٢٢ق لعام   /٢٠٧٩/٢ ا رق  ٣/ت/٢٠٧هـ المؤيد من هذه الهيئة بحكمه

 .هـ لما هو مبين باألسباب١٤٢٤لعام 
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
رآة    ي أن ش ية ف ائع القض تلخص وق ت (....) ت د أقام دودة ق المح

دائرة                   ى ال ا وأحيلت إل ات بينهم ى مطالب اء عل دعوى ضد طالب االلتماس بن
م   ال ا رق ا حكمه ام ١١٢عاشرة وأصدرت فيه زام  ١٤٢٣ لع ررت في إل ـ ق ه

غ           ة مبل دفع للمدعي دائرة قضاءها         (....)المدعى عليه بأن ت ، حيث أقامت ال
ر بجلسة           ه يتعامل        ٢/٣/١٤٢٣على أن المدعى عليه وآالة أق أن موآل ـ ب ه

ام بسداد جزء من                        ارة عن سجاد وق ا بضائع عب ة وسحب منه مع المدعي
ه        قيمتها وت  وم علي م اعترض المحك بقى بذمته مئتان وخمسون ألف ريال، ث

ة العاشرة                    دائرة التجاري م ال دت حك دقيق التي أي ة الت على الحكم، وأمام هيئ
 .فيما قضى به، ثم قدم التماس إعادة النظر إلى هيئة تدقيق القضايا

 :األسباب التي استند إليها طالب التماس إعادة النظر: سادسًا
ذي   استند طالب    االلتماس إلى أنه يوجد لديه ما يثبت بالدليل القاطع ال

من نظام المرافعات   ) ١٩٢(ال لبس فيه عدم صحة الحكم استنادًا إلى المادة          
 :الشرعية وذآر في أسباب التماسه ما يلي

دآتور  ٢٠٤١٠١ ورقم  ٢٠٠٠٧ وجود الفاتورتين رقم     – ١  تحمالن اسم ال
 . عليه بها عالقةىوليس للمدع
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ار أن              – ٢ عدم تمثيل المدعى عليه في الدعوى تمثيًال صحيحًا باعتب
دعوى ضد               التبليغات صدرت باسم مؤسسة المدعى عليه والخصومة في ال
ه شخصياً             ة عن المدعى علي . المؤسسة في حين أن الوآيل إنما يحمل وآال

م            ا ت وء م ى ض دعوى عل ي ال ر ف ادة النظ ته إع ام عريض ي خت ب ف وطل
 .إيضاحه
 :سباب التي استند إليها القرار الصادر في التماس إعادة النظراأل: سابعًا

ا              وحيث أن هذه الهيئة قد اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وم
ة                        ذه الهيئ د من ه دم المؤي ا تق ى نحو م صدر فيها من أحكام من الدائرة عل

ه صاحب مؤسسة          تفتبين لها أن الدعوى أقيم     د  (....)  ضد المدعى علي وق
ين بمحاضر                 أحيلت   ى النحو المب ا عل ة العاشرة فنظرته دائرة التجاري إلى ال

هـ ١٤٢٣لعام  ) ١١٢(الضبط وأوراق القضية، ثم أصدرت فيها حكمها رقم         
ين وخمسين              محل االلتماس بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ مئت

ر  ألف ريال وأقامت الدائرة قضاءها المذآور على أن المدعى عليه وآالة أ            ق
ا بضائع      ٢/٣/١٤٢٣بجلسة   ة وسحب منه هـ بأن موآله يتعامل مع المدعي

عبارة عن سجاد وقام بسداد جزء من قيمتها وتبقى بذمته مئتان وخمسون             
ه             , ألف ريال  ه يحتفظ بحق فحصر وآيل المدعية مطالبته في هذا المبلغ، وأن

دائرة بإلزام            المبلغ  في المطالبة بالمتبقي من المبلغ وبناء عليه حكمت ال ه ب
ه حق                     ه تخول ل المدعى علي ة الصادرة لوآي ى أن الوآال المذآور استنادًا إل
ل                 ه وآي د اعترض علي الترافع واإلقرار، وألن اإلقرار حجة على صاحبه وق
م     ه ث راض علي م واالعت ي الحك النظر ف ة ب ذه الهيئ ت ه ه فقام دعى علي الم

 .أصدرت حكمها بتأييد الحكم المذآور
ه محل النظر سبق أن                وحيث أن ما أثاره     اط في طلب  الملتمس من نق

ا صدر ضده                   ا فيم ذآره في اعتراضه على الحكم باإلضافة إلى أنه ال أثر له
ي  ك أن األوراق الت ه    ذل م؛ ألن ى الحك ا عل أثير له ه ال ت ق التماس دمها رف ق

ى                     م إل م يستند الحك رار ول صدر بناء على إقرار الوآيل الذي خول حق اإلق
دعوى       . قدم الملتمس صورًا منها   الفواتير التي    أما فيما يتعلق بتمثيله فإن ال

ة  احب مؤسس فته ص ده بص ة ض ت مقام ده (....) آان ي ض ة فه التجاري
ة مؤسسته                ه وذم شخصيًا، ومن المعروف أنه ال فرق بين ذمة المدعى علي
ذي                ر ال ك األم باعتبارها مملوآة له بالكامل ولم يظهر من األوراق خالف ذل

 .لهيئة إلى رفض طلبه التماس إعادة النظر في الحكم المذآورتنتهي معه ا
 :تحليل المضمون: ثامنًا

يتضح من قرار هيئة تدقيق القضايا أنها رفضت التماس إعادة النظر            
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ي   تندت ف رة، واس ة العاش دائرة التجاري ن ال ادر ع م الص ي الحك ف
ه                      اط في طلب تمس من نق اره المل ا أث محل  رفضها له إلى حجة مفادها أن م

ا                   ر له ه ال أث ى أن النظر سبق أن ذآره في اعتراضه على الحكم، باإلضافة إل
دة                ا أوراق جدي ًا بأنه تمس محتج دمها المل فيما صدر ضده، فاألوراق التي ق
ى                 أثير عل ا ت وتتضمن وقائع جديدة تسمح بإعادة النظر في الحكم لم يكن له

ل           رار من الوآي ى إق اء عل ه صدر بن م ألن م يس  وهذا الحك واتير   ل ى الف تند إل
تمس           ل المل ى حجة أخرى تتعلق بتمثي التي قدمها الملتمس، آما استندت إل
ده       ة ض ت مقام دعوى آان أن ال ول ب ى الق ة إل دعوى وخلصت الهيئ ي ال ف
ا ضده هو شخصيًا، ومن المعروف                ا يعني أنه بصفته صاحب مؤسسة مم

 .أنه ال فرق بين ذمة المدعى عليه وذمة مؤسسته
رى الباحث أ ادة وي د تمسك بنص الم ان ق تمس آ من ) ١٩٢(ن المل

رتين         ادة، إذ       ) ز(و) ب(نظام المرافعات الشرعية، وخاصة الفق ذه الم من ه
ة في            ) ب(تتعلق الفقرة    ى أوراق قاطع بحالة حصول الملتمس بعد الحكم عل

رة                     م، وتتعلق الفق ل الحك ا قب ه إبرازه ذر علي د تع ان ق ة  ) ز(الدعوى آ بحال
دعوى     صدور الحكم على م    يًال صحيحًا في ال ثًال تمث ة  . ن لم يكن مم والحقيق

ادة      م                 أن تمسك الملتمس بهذه الم ه ل دأ ولكن وًال من حيث المب رًا مقب د أم  يع
رة       ا الفق ا  )ب(يقدم أوراقًا جديدة وقاطعة في الدعوى لكي تسري عليه ، آم

يًال    دعوى تمث ي ال ثًال ف ه مم ته يجعل م ضده أو ضد مؤسس أن صدور الحك
ي   صحيحًا، ر ف ادة النظ ة إلع تج بحجج واهي ه أن يح وز ل ال يج م ف ن ث  وم
 .وبذلك تكون هيئة تدقيق القضايا قد أصابت فيما ذهبت إليه. الحكم
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 القضية الرابعة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤٢٠ق لعام /٣٧٤/٣القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

 .قضية تجارية 
 :في التماس إعادة النظررقم القرار الصادر : ثالثًا

م   رار رق ام ٣/ت/٤٣٢الق دقيق  ١٤٢٥ لع ة ت ن هيئ ادر ع ـ الص ه
ادة                اض، بخصوص طلب إع الم بالري ديوان المظ ة، ب دائرة الثالث القضايا، ال

رقم   ادر ب م الص ي الحك ر ف ج/د/٥٠النظ ام ١٦/ت ن  ١٤٢٣ لع د م ـ، المؤي ه
 .هـ١٤٢٤لعام /٣/ت/٢٥٣هيئة تدقيق القضايا برقم 

 :مضمون القرار الصادر من التماس إعادة النظر: رابعًا
دقيق       ة      –قررت هيئة الت دائرة الثالث دم من     – ال  رفض االلتماس المق
ة  (....)  ل مؤسس م      (....) وآي م رق ي الحك ر ف ادة النظ ه إع أن طلب بش
ج /د/٥٠ ام ١٦/ت م    ١٤٢٣ لع ية رق ي القض ادر ف ـ الص ام /٣٧٤/٣ه ق لع

 .هـ١٤٢٠
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
ذه            ي ه ر ف ادة النظ اس إع رفض التم ادر ب رار الص من الق م يتض ل

 .القضية أية إشارة إلى وقائع القضية
ًا ض   : سادس باب رف ر وأس ادة النظ اس إع ب التم ا طال تند إليه ي اس باب الت األس
 :االلتماس
ًا واضحًا             ادة النظر بيان رفض التماس إع رار الصادر ب لم يتضمن الق

طالب االلتماس آما لم يتضمن بيانًا لألسباب التي         لألسباب التي استند إليها     
بنى عليها، على نحو ما سبق للباحث اإلشارة إليه في القضايا السابقة التي             

ه           القول بأن رار ب ة       : " حلل مضمونها، بل اآتفى هذا الق ذه الهيئ وحيث أن ه
قامت بدراسة االلتماس وما أرفق به من أوراق وتبين لها من تلك الدراسة              

م  أن اال ي الحك ر ف ادة النظ ة إع ذه الهيئ ررات تسوغ له أت بمب م ي لتماس ل
 ".محل االلتماس مما يجعل االلتماس المذآور جديرًا بالرفض 

 :تحليل المضمون: سابعًا
د              دقيق القضايا ق ة ت يتضح من الحكم الصادر في هذه القضية أن هيئ

 ترفض مبدأ أصدرت قرارها برفض التماس إعادة النظر في الحكم، لكنها لم         
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ى أوراق     ت عل د اطلع ا ق ك بأنه ررت ذل ل ب ام، ب ي األحك اس ف االلتم
دة      ًا جدي دم أوراق م يق اس ل ب االلتم ا أن طال ين له م تب تها ث ية ودرس القض

ة     . ومبررات تسوغ لها إعادة النظر في الحكم       ه بمفهوم المخالف مما يعني أن
د صدور الح                 دة ظهرت بع ًا جدي دم أوراق ذر      لو آان الملتمس قد ق د تع م وق ك

ى                          أثير عل ع في غش من شأنه الت د وق ان ق ك أو إذا آ عليه تقديمها قبل ذل
ادة                ا الم ة     )١٩٢(الحكم أو غيرها من الحاالت التي تنص عليه إن الهيئ ، ف

 .آانت ستقبل االلتماس وتعيد النظر فيه
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 القضية الخامسة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤٢٢ق لعام /١١٥٦/٢القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

رآة     ن ش دعوى م ا ال ت فيه ة أقيم ة (....) قضية تجاري د مؤسس ض
 .للتجارة(....) 
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

م   رار رق ام ٣/ت/٢١٦الق دقيق  ١٤٢٤ لع ة ت ن هيئ ادر ع ـ الص ه
ادة النظر في   القضايا، الدائرة الثالثة، بديوان المظالم بالرياض، في طلب إع        

رقم   ادر ب م الص ام ٤٤الحك م  ١٤٢٣ لع ا رق ـ، وحكمه اريخ ٦٨ه  بت
 .هـ١٤٢٢لعام / ق/١١٥٦/٢هـ في القضية رقم ٢٦/٣/١٤٢٤
 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا

دقيق    ة الت ررت هيئ ة –ق دائرة الثالث ادة  – ال اس إع ول التم دم قب  ع
م     ية رق ي القض ر ف ام /١١٥٦/٢النظ رآة    ١٤٢٢ق لع ن ش ة م ـ المقدم ه

 .لما هو موضح في األسباب(....) ضد مؤسسة (....) 
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
ذه القضية               لم يتضن القرار الصادر برفض التماس إعادة النظر في ه

بيانًا مفصًال لوقائع القضية، حيث اآتفى باإلشارة إلى أن وقائع هذه القضية            
ل شرآ ي أن وآي رع (....) ة تخلص ف دم لف ة تق ة والتجاري ة العمراني للتنمي

للتجارة يطالبها فيها بملغ    (....) الديوان بجدة بعريضة دعوى ضد مؤسسة       
دائرة ١٨٣٧٧٣٦٫٨٢ ى ال ت إل ا وأحيل ارآة بينهم ن مش ة ع ال ناتج  ري

م   ابي رق ا الغي ا حكمه م أصدرت فيه ا ث رة فنظرته ة العاش ام ٤٤التجاري  لع
د أن              هـ بإلزام المدع  ١٤٢٣ ذآور، وبع غ الم ة المبل دفع للمدعي ى عليه بأن ي

اب  تح ب دائرة بف ت ال ه فقام اعتراض علي دم ب ه تق دعى علي ه الم غ ب أبل
ام  ٩٦المرافعة فيها ثم أصدرت فيها حكمها رقم     ى    ١٤٢٣ لع اء عل ـ باإلبق ه

م       ابي رق ه          ٤٤حكمها الغي اء علي ا، وبن ل المدعى عليه ه وآي اعترض علي  ف
ذه          فقد أحيلت أوراق ال    ى ه ه إل راض علي ا واالعت م الصادر فيه قضية والحك

ا بجلسة             م أصدرت فيه ا ث م       ٢٦/٣/١٤٢٤الهيئة فنظرته ا رق ـ حكمه  ٦٨ه
م     دائرة رق م ال د حك ام  ٩٦بتأيي بح     ١٤٢٣ لع ه ليص ديل منطوق ع تع ـ م ه

م  ابي رق ا الغي ى حكمه ادقة عل ام ٤٤المص إلزام ١٤٢٣ لع ي ب ـ القاض ه
ه  دعى علي ة(....) الم دفع   (....) صاحب مؤسس أن ي وم ب ارة واأللمني للتج
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رآة  ة ش دره (....) للمدعي ًا ق ة مبلغ ة والتجاري ة العمراني للتنمي
 .ريال ثم أعيدت القضية إلى الدائرة الستكمال الالزم) ١٨٣٧٧٣٦٫٨٢(

ا بالتماس          ٢٥/٦/١٤٢٤وفي    هـ تقدم صاحب المؤسسة المدعى علي
 .هـ١٤٢٣لعام  ٩٦إعادة النظر في حكم الدائرة النهائي رقم 

 :األسباب التي استند إليها طالب التماس إعادة النظر: سادسًا
ا   باب أهمه ة أس ى جمل ه عل ام التماس ذي : أق اب ال ع الخط ن وق أن م

ذا     ع ه ي توقي ه ف ة وال صفة ل ن صاحب المؤسس و اب م ه ه الحك تند إلي اس
ات الرصيد                    ان يجب أن يكون إثب ه آ ا أن ه، آم الخطاب فال تلزم المؤسسة ب

دقيق                    ع ة الت إن هيئ ك ف ة ورغم ذل ن طريق محاسب لتصفية الشرآة القائم
ادة     اًال للم ه وإعم م حجيت ه رغ ت إلي م تلتف دفع ول ذا ال ت ه ن ) ٤٢(أغفل م

دائرة للنظر       قواعد المرافعات أمام الديوان فإنه   ى ال ة التماسه إل  يطلب إحال
انوني وأضاف                 ل محاسب ق في صفة موقع الخطاب وتصفية الشرآة من قب
اء المشارآة  ة إنه ي طريق ه ف ه يختلف مع وق شريكه ولكن ر حق ه ال ينك أن

 .وتحديد حقوقه بها
 :األسباب التي استند إليها القرار الصادر في االلتماس: سابعًا

ذه الهيئ       ا                وحيث أن ه ا صدر به ى أوراق القضية وم د اطلعت عل ة ق
ه                       دم من المدعى علي ادة النظر المق ى التماس إع ا اطلعت عل من أحكام آم
ه          دعى علي ديم الم ن تق دف م ا أن اله ين له ن أوراق فتب ه م ق ب ا أرف وم
ا       . بااللتماس المذآور هو طلب إعادة النظر في القضية للمبررات التي ذآره

وقضاء أن األحكام القضائية تكون حجة فيما فصلت          ولما آان من المقرر فقهاً    
ا سواء من مصدرها أو من    ادة النظر فيه ه من الخصومات وال يجوز إع في
ر ذلك مؤداه عدم استقرار                    غيره مادامت ال تخالف نصًا أو إجماعًا والقول بغي

 .األحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها
سه ال يستوجب إعادة النظر     وحيث أن ما ذآره طالب االلتماس في التما  

ه من نتيجة                    ة ثبوت في الدعوى إذ لم يقدم شيئًا جديدًا من شأنه أن يغير في حال
ول التماسه إعادة النظر في                       ة إلى عدم قب الحكم األمر الذي تخلص معه الهيئ

 .الحكم
 :تحليل المضمون: ثامنًا

اس،       باب االلتم ا وأس ادر فيه رار الص ية والق ائع القض ان وق د بي  بع
ب   د فحصت الطل دقيق القضايا ق ة ت باب رفضه يتضح للباحث أن هيئ وأس
الذي قدمه الملتمس من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ثم خلصت إلى أن         
ي     ر ف ادة النظ توجب إع اس ال تس ب االلتم ا طال تند إليه ي اس ررات الت المب
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ه م                ن الحكم؛ ألنه لم يقدم شيئًا جديدًا من شأنه أن يغير في حالة ثبوت
 .نتيجة الحكم

ًا          دم أوراق ة أن يق ل المدعي ى وآي ب عل ان يج ه آ ث أن رى الباح وي
ادة               ا الم من  ) ١٩٢(ومستندات تثبت توافر إحدى الحاالت التي تنص عليه

اس    االت االلتم ة بح عودية والمتعلق رعية الس ات الش ام المرافع ا  . نظ ا م أم
د      انتهى إليه الحكم من رفض االلتماس لعدم وجود حالة من حا            ذا يع ه فه الت

 .أمرًا نظاميًا متفقًا مع ما تسير عليه القوانين المقارنة في هذا الصدد
 

 القضية السادسة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤٢١ق لعام /١٨١٦/٢القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

 .قضية تجارية 
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

م   رار رق ام ٣/ت/٢٢٥الق دقيق  ١٤٢٤ لع ة ت ن هيئ ادر ع ـ الص ه
ادة النظر في               القضايا، الدائرة الثالثة، بديوان المظالم بالرياض في طلب إع

م     عة رق ة التاس دائرة التجاري ن ال ادر م م الص ام ) ١٠١(الحك ـ ١٤٢٣لع ه
 .هـ١٤٢٤ لعام ٣/ت/٧٨المؤيد من هذه الهيئة برقم 

 :اس إعادة النظرمضمون القرار الصادر في التم: رابعًا
دقيق     ة   –قررت هيئة الت دائرة الثالث ادة النظر     – ال  رفض التماس إع

ل  ن وآي دم م م (....) المق م رق ى الحك ج/د/١٠١عل ام ٩/ت ـ ١٤٢٣ لع ه
رقم           ة ب ذه الهيئ  ٣/ت/٧٨الصادر من الدائرة التجارية التاسعة المؤيد من ه

 .هـ لما هو موضح من األسباب١٤٢٤لعام 
 :ائع القضيةملخص وق: خامسًا
ذه            ي ه ر ف ادة النظ اس إع رفض التم ادر ب رار الص من الق م يتض ل

ى األسباب                    الرد عل ذه القضية، حيث اآتفى ب القضية بيانًا واضحًا لوقائع ه
 .التي قدمها الملتمس في التماسه

 :األسباب التي استند إليها طالب التماس إعادة النظر: سادسًا
رفض الت      ادر ب رار الص من الق م يتض ذه     ل ي ه ر ف ادة النظ اس إع م

ًا         اس مكتفي ب االلتم ا طال تند إليه ي اس باب الت حًا لألس ًا واض ية بيان القض
ه من          باإلشارة إلى أن الدائرة قد اطلعت على االلتماس المذآور وما أرفق ب
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 ..".مستندات
 :األسباب التي بني عليها القرار الصادر برفض االلتماس: سابعًا

رار ال  ذا الق تند ه د اس ة،  لق باب معين ى أس اس إل رفض االلتم صادر ب
د اطلعت         : " أهمها ما ورد بحيثيات هذا القرار قوله       ة ق وحيث أن هذه الهيئ

ي  ه من مستندات والسيما الشهادة الت ا أرفق ب ذآور وم علىااللتماس الم
ذي                    ر األساس ال يذآر أنها لم تكن معلومة لديه من قبل وأن من شأنها تغيي

ر                   بني عليه فتبين لها أن     ات ال أث ه من مرفق ا قدم ره في التماسه وم  ما ذآ
ى                  ا استند إل دائرة إنم م ال لها على النتيجة التي انتهى إليه الحكم ذلك أن حك
اس          ب االلتم ه طال دعى علي ن الم ع م د الموق ديل العق رآاء بتع رار الش ق
زم               ع صحيح ويل المتضمن استالم آل طرف لحقوقه تجاه اآلخرين، وأن البي

ه   اذه وأن رفين      إنف د الط ة أح ه إال بإقال وع في وز الرج ه ال يج زم ألطراف مل
ه               ... لآلخر ذي استندت إلي إلخ ما جاء في أسباب الحكم، ولما آان اإلقرار ال

وم أن     مثبت الستالم الملتمس حقه والمشهد الذي قدمه نافيًا ذلك ومن المعل
ي            اء ف ا ج د فيم ة ال تج ذه الهيئ إن ه ذا ف افي، ول ى الن دم عل ت مق  المثب
م      ي الحك ر ف ادة النظ ى إع دعوها إل ا ي ه م ق ب ا أرف ذآور وم اس الم االلتم

 .الصادر في الدعوى
 :تحليل المضمون: ثامنًا

رفض االلتماس         رار الصادر ب يتضح من األسباب التي استند إليها الق
ا          ي أرفقه تندات الت أن المس ا ب ررت قراره د ب ايا ق دقيق القض ة ت أن هيئ

ا         الطاعن بالتماسه وما ذآره      فيه لم يكن له أثر على النتيجة التي انتهى إليه
ة التاسعة           دائرة التجاري د استند في          . الحكم الصادر من ال تمس ق إذ أن المل

التماسه إلى أن هناك شهادة لم تكن معلومة لديه من قبل وأن من شأنها أن               
ة التاسعة             دارة التجاري م ال ذا يعني أن     . تغير األساس الذي بني عليه حك وه

ادة       الملت ات الشرعية     ) ب/١٩٢(مس آان يحتج بنص الم ام المرافع من نظ
ام                التي تجيز ألي من الخصوم في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في األحك

ان               "النهائية   دعوى آ ة في ال إذ حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطع
ة التا     ". قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم      دائرة التجاري سعة  فقد استند حكم ال

ه طالب االلتماس                     ع من المدعى علي د الموق ديل العق إلى قرار الشرآاء بتع
زم               ع صحيح ويل المتضمن استالم آل طرف لحقوقه تجاه اآلخرين، وأن البي

وز الر   ه ال يج زم ألطراف ه مل اذه، وأن رفين   جنف د الط ة أح ه إال بإقال وع في
ه، وه          . لآلخر ًا الستالمه لحقوق ة      ثم قدم الملتمس مشهدًا مثبت ا وجدت هيئ ن

 :التدقيق أنها أمام أمرين
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اني يتضمن  : األول  ه، والث تمس حق تالم المل ات اس يتضمن إثب
دم                      وم أن المثبت مق ه من المعل ول بأن ى الق ه، وخلصت إل نفيًا الستالمه حق
دقيق                 ة الت ه هيئ على النافي، ولذا فإن المشهد الذي قدمه الملتمس لم تعتد ب

اس ث. ورفضت االلتم رى الباح ي   وي ر منطق ة أم ه الهيئ ت إلي ا انته  أن م
د     ام قواع ع أحك عودي وم رعية الس ات الش ام المرافع ام نظ ع أحك ق م ويتف

 .المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم السعودي
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 القضية السابعة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤٢٤ق لعام /١٢٣٧/٢القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

 .ةقضية تجاري 
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

م   رار رق ام ٣/ت/١٣٩الق دقيق  ١٤٢٥ لع ة ت ن هيئ ادر ع ـ الص ه
ادة النظر في                  القضايا الدائرة الثالثة، بديوان المظالم بالرياض في طلب إع

م            ام    ١٥٦الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشر رق ـ  ١٤٢٤ لع ه
 .هـ٣/٢/١٤٢٥ وتاريخ ٣/ت/٤١هيئة برقم المؤيد من هذه ال

 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا
دقيق     ة   –قررت هيئة الت دائرة الثالث ادة النظر     – ال  رفض التماس إع

ة      ١٥٦المقدم من وآيل المدعي على الحكم رقم          الصادر من الدائرة التجاري
م    الحادية عشرة المؤيد من هذه الهيئة بحكمها       ام    ٣/ت/٤١ رق ـ  ١٤٢٥ لع ه

 .لما هو مبين باألسباب
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
وان               تتلخص وقائع هذه القضية في أن وآيل المدعي تقدم إلى فرع دي

رم مع                   ه أب ه تضمنت أن موآل المظالم بجدة بالئحة دعوى ضد المدعى علي
ارة     ة بالكا   ....)(المدعى عليه عقد إجارة لعم مل من    وهي مفروشة ومؤثث

ا  ه، باعتبارهم ائر المفروشة، المدعى علي ة والعم يعمالن في نشاط الفندق
ة      ) ٣٫٨٠٠٫٠٠٠(وذلك لمدة خمس سنوات بقيمة       ثالثة ماليين وخمس مئ

ه     دعى علي ع للم ه دف نويًا وأن موآل ال س ف ري ون ) ١٫٩١٠٫٠٠٠(أل ملي
فع وتسع مئة وعشرة آالف ريال من قيمة القسط األول آما أن موآله قام بد             

دره  غ وق درت بمبل ي ق ة مصاريف التشغيل والخسائر الت الغ باهظة قيم مب
اًال،  ) ٩٧٢٫٨٣٠( ون ري ة وثالث ان مئ ًا وثم بعون ألف ان وس ة واثن تسع مئ

 .وهو ما يطالب به المدعي في هذه القضية
م        ا، ث رة نظرته ة عش ة الحادي دائرة التجاري ى ال ية إل ة القض وبإحال

م    ا رق ا حكمه درت فيه دم اختصاص   ١٤٢٤ام  لع١٥٦أص ي بع ـ القاض ه
ارات                ى أن دعاوى العق دعوى، استنادًا إل ذه ال ديوان المظالم والئيًا بنظر ه

ادة           ًا للم ة    ) ٣(وإيجاراتها ال تعد من األعمال التجارية وفق ام المحكم من نظ
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 .التجارية
م الصادر                ا والحك ى أوراقه وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة اطلعت عل

درت   م أص ا ث م   فيه ا رق ا حكمه ام ٣/ت/٤١ فيه م   ١٤٢٥ لع د حك ـ بتأيي ه
 .الدائرة
ذا االلتماس طا        ٢٣/٣/١٤٢٥وفي    ادة    هـ تقدم وآيل المدعي به ًا إع لب

 .النظر في موضوع القضية
 :األسباب التي استند إليها طالب التماس إعادة النظر: سادسًا
ادة      ى الم ه إل ي التماس دعي ف ل الم تند وآي ام ) ١٩٢(اس ن نظ م
ه                المر ذر علي دعوى تع ة في ال افعات الشرعية وأنه حصل على أوراق قاطع

ه          ذي يثبت أن ه ال إبرازها قبل الحكم وهو صورة من السجل التجاري لموآل
اجر و ين       ألت ين شخص رم ب د أب ى أن العق ا عل ت حكمه د أسس دائرة ق ن ال

طة       ا أنش ل منهم اجران لك د ت ي العق حيح ألن طرف يس بص ذا ل اديين وه ع
 .تجارية
 :األسباب التي استند إليها القرار الصادر في االلتماس: ًاسابع

وحيث أن هذه الهيئة قد اطلعت على االلتماس المذآور وما بني عليه             
ا                      دائرة أسست حكمه ا أن ال ين له ا فتب دائرة في أسباب حكمه ه ال وما ذآرت
ى أن دعاوى                   ة التي تنص عل ة التجاري على المادة الثالثة من نظام المحكم

ات وإيجاراتها ال تعد من األعمال التجارية وأن هذا النزاع يتعلق بعقد            العقار
إيجار عمارة وهذا في نظر الهيئة آاف للحكم بعدم اختصاص الديوان بهيئة            
ين                 ًا ب د مبرم دائرة من آون العق ه ال ا ذآرت قضاء تجاري بنظر القضية، وم

اً      د مبرم ان العق واء آ م س ة الحك ي نتيج ؤثر ف اديين ال ي ين ع ين شخص  ب
دم االختصاص هو                     م بع اط الحك اجرين، إذ أن من ين ت شخصين عاديين أو ب
ام                  ة من نظ ادة الثالث آون الدعوى تتعلق بعقد إيجار عقار حيث صرحت الم
ا يخرجه عن  ة مم ال التجاري د من األعم ه ال يع ى أن ة عل ة التجاري المحكم

ل ال              ه وآي ا قدم إن م مدعي من    اختصاص الدوائر التجارية بالديوان، ولذا ف
م                 ه الحك صورة للسجل الذي يثبت به أن المدعي تاجر ال يغير مما انتهى إلي

 .وال يصلح سببًا إلعادة النظر فيه
 :تحليل المضمون: ثامنًا

بها، يتضح من األسباب التي    بعد االطالع على هذه القضية وما ورد      
ا يتضح              استند إليها    ة آم ة ونصوص نظامي طالب االلتماس من حجج واقعي

 :القرار الصادر برفض االلتماس ما يليمن األسباب التي استند إليها 
ادة              دأن الملتمس ق    ى نص الم ر التماسه إل ) ب/١٩٢( استند في تبري
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ال

ه            ى أن يجوز  : "من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي تنص عل
ة في األحوال                     ام النهائي ادة النظر في األحك تمس إع ألي من الخصوم أن يل

ة ي     –ب .. ..اآلتي ة ف ى أوراق قاطع م عل د الحك تمس بع ل المل  إذا حص
دم      ". الدعوى آان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم     ذا النص ق ى ه اء عل وبن

ي      اجر لك ه ت ت أن ه تثب اري لموآل جل التج ن الس ورة م تمس ص ل المل وآي
ه شخص                      ه وهي آون م موآل ا الحك يتوصل إلى نفي الصفة التي وصف به

ذ انه من المعلوم أن المنازعات التي تتم بين شخصين          إ. عادي وليس تاجراً  
ة التي             عاديين تخضع الختصاص المحاآم الشرعية، أما المنازعات التجاري

 .تتم بين التجار فتخضع الختصاص ديوان المظالم
ا              لهذا فقد استندت هيئة التدقيق في تكييفها لطبيعة الدعوى وتحديد م

ى  ة إل ر تجاري ة أم غي ت تجاري ادة إذا آان ة ) ٣( نص الم ام المحكم ن نظ م
التجارية في المملكة العربية السعودية التي تنص على أن دعاوى العقارات           

ة       د إيجار       . وإيجاراتها ال تعد من األعمال التجاري زاع يتعلق بعق ذا الن وأن ه
ارة ة   ,عم ديوان بهيئ دم اختصاص ال م بع اف للحك ة آ ر الهيئ ي نظ ذا ف  وه

ؤثر            أما آو . قضاء تجاري بنظره   ن العقد قد أبرم بين شخصين عاديين فال ي
ة              في نتيجة الحكم حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الحادي

ذه القضية؛               ديوان بنظر ه دم اختصاص ال  يستوي أن يكون      هن ألعشرة بع
دم                     م بع اط الحك اجرين، إذ أن من ين ت العقد مبرمًا بين شخصين عاديين أو ب

لدعوى تتعلق بعقد إيجار عقار، ثم خلصت الهيئة من         االختصاص هو آون ا   
ذي         يذلك إلى القول بأن ما قدمه وآيل المدع         من صورة للسجل التجاري ال

ه                         ا انتهى إلي ر مم ر شيء، أي ال يغي ر من األم اجر ال يغي يثبت أن موآله ت
ادة        ًا للم ه طبق ر في ادة النظ ببًا إلع لح س م وال يص ام  ) ١٩٢(الحك ن نظ م

 .شرعيةالمرافعات ال
رفض     ذا ب ا ه ي قراره د أصابت ف دقيق ق ة الت رى الباحث أن هيئ وي

وز      رعية ال يج ات الش ام المرافع ام نظ ًا ألحك ه طبق رى أن ا ي اس، آم االلتم
ادة            ة، إذ تنص الم ى        ) ١٩٥(االعتراض على قرار الهيئ ام عل ذا النظ من ه

القرار الذي يصدر برفض االلتماس والحكم الذي يصدر في موضوع             : "أن
ادة النظر    ا بالتماس إع ى أيهم راض عل ه ال يجوز االعت د قبول دعوى بع . ال

ول                د قب دعوى بع وتطبق على الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع ال
 ).١٩٥/٤م  ( "االلتماس من محكمة التمييز تعليمات التمييز
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 القضية الثامنة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .ـه١٤٢٠ق لعام /٥٩٧/٢القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

 .قضية تجارية 
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

هـ الصادر عن هيئة تدقيق القضايا،      ١٤٢٥ لعام   ٣/ت/١٢القرار رقم    
ادة النظر في                 اض، بخصوص طلب إع الدائرة الثالثة، بديوان المظالم بالري

دائرة م ال ه بحك ق علي يم المواف ة التحك رار هيئ م ق عة رق ة التاس  التجاري
ج/د/١٤٠ ام ٩/ت رقم   ١٤٢٣ لع ة ب ذه الهيئ ن ه د م ـ المؤي ام ٢٣٦ه  لع
 .هـ١٤٢٤
 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا

دقيق       ة      –قررت هيئة الت دائرة الثالث دم من     – ال  رفض االلتماس المق
ة من            –المدعى عليه    دعوى المقام ه  ..) (.. بطلب إعادة النظر في ال ووالدت

 .وشقيقاته لما هو موضح باألسباب
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
ديوان بجدة خطاب                  رع ال ه ورد لف ذه القضية في أن ائع ه تتلخص وق

أن دعوى    ه بعض األوراق بش ق ب ة المرف ة المكرم ة مك ر منطق (....) أمي
ة شريكهم       (....) ووالدته وشقيقاته ضد أخيهم      ام بشراء حصة ورث ذي ق ال

ي وا (....)  شرآة ف د اتفق زاع ق وتسجيلها باسمه شخصيًا وأن أطراف الن
ذا     ي صدر ه وارد ف الرقم ال دها قضية ب د قي يم وبع دأ التحك ذ بمب ى األخ عل
الحكم أحيلت للدائرة التجارية التاسعة فنظرتها على النحو المثبت بمحاضر            

م . الضبط دائرة رق م ال م صدر حك ام ١٣٨ث ا١٤٢٠ لع ا وبن ـ باعتماده ء ه
ا    زاع وأصدرت فيه ي موضوع الن النظر ف يم ب ة التحك د قامت هيئ ه فق علي

 . االلتماسقرارها محل
م ٢٦/٦/١٤٢٣وفي   ى حك ه اعتراضه عل دعى علي ل الم دم وآي ـ ق ه

ا في اعتراضه وفي                ـ  ٢١/١٠/١٤٢٣هيئة التحكيم لألسباب التي أورده ه
ام    ١٤٠أصدرت الدائرة حكمها رقم      ى األم       ١٤٢٣ لع ـ المنتهى إل ذ   ه ر بتنفي

ه                  ل المدعى علي رر وآي ة وق حكم المحكمين فيما قرره فقنع به وآيل المدعي
وم             دائرة ي الحكم وحددت ال ه ب دًا لتسليم      ٢٢/١٢/١٤٢٣عدم قناعت ـ موع ه



  تطبيقيةالدراسة ال: ل الخامسالفص

 

٢٣١

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

م     داعها              . نسخة إعالم الحك ه فجرى إي ل المدعى علي م يحضر وآي ول
الي   وم الت ي الي ه ف دعى علي ل الم ر وآي دعوى وحض ف ال مل

ل   ٢١/١/١٤٢٤ فسلمته الدائرة نسخته، وفي   هـ٢٣/١٢/١٤٢٣ دم وآي هـ ق
ه نفسه اعتراضًا                    دم المدعى علي ا ق م آم ى الحك المدعى عليه اعتراضه عل
ة قامت    ذه الهيئ ة القضية له بق، وبإحال ا س رر م ث آ اريخ حي ي ذات الت ف
ا صحة                  ا فظهر له م الصادر فيه بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحك

ام    ٢٣٦ إليها الدائرة وأصدرت حكمها رقم       النتيجة التي انتهت   ـ  ١٤٢٤ لع ه
دم                  م تق ى أسبابه، ث بتأييد حكم الدائرة فيما انتهى إليه من قضاء محموًال عل

رقم    الوارد ب د ب اس المقي ذا االلتم ه به دعى علي ل الم اريخ ١٥٠٨٥وآي  وت
ى األسباب                   ٣/١٢/١٤٢٤ ادة النظر في القضية استنادًا إل ه إع هـ يطلب في

 .يهالواردة ف
 :األسباب التي استند إليها طالب التماس إعادة النظر: سادسًا
حيث أن طالب االلتماس قد أورد فيه بأن حكم هيئة التحكيم قد تضمن            

أن النسبة التي                 ة ب الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم وذلك حينما اعتدت الهيئ
ة   ن ورث ل م تراها الوآي ي (....) اش رآة %٤٤وه ن ش ك (....)  م ي مل ه

ع                 ) الشرآة األم (....) (ة  لشرآ م توق يم ول ًا في التحك م تكن طرف ا ل رغم أنه
ادة                 ى الم ك إل ه يستند في ذل رة   ) ١٩٢(على المشارطة وذآر أن من  ) د(فق

ه            ى أن يجوز ألي من الخصوم أن        (نظام المرافعات الشرعية التي تنص عل
م بشيء      (ومنها  ) يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية      م   إذا قضى الحك  ل

وه      ا طلب أآثر مم ه الخصوم أو قضى ب ى بطالن عضوية    ) يطلب ا أشار إل آم
ادة         (....) محكم المدعية    ى الم ك إل ة      ) ٤(مستندًا في ذل من الالئحة التنفيذي

دائرة        ) ١٢(لنظام التحكيم وليس المادة      ا ذآرت ال ا  , من نظام التحكيم آم آم
ادة       ات الشر       ) ٩٠(يستند أيضًا إلى الم ام المرافع ادة    من نظ ) ٩١(عية والم

وافر           من الالئحة التنفيذية لذات النظام ولما أجمع عليه الفقهاء من وجوب ت
 .شروط القاضي في المحكم

 :األسباب التي بني عليها القرار الصادر برفض االلتماس: سابعًا
تندات     ه من مس ق ب ا أرف ة قامت بدراسة االلتماس وم وحيث أن الهيئ

ه هو  ا أن الهدف من دعوى لألسباب التي فتحقق له ادة النظر في ال طلب إع
ام القضائية                      ًا وقضاًء أن األحك ا آان من المقرر فقه أوردها في التماسه، ولم
ا دامت ال تخالف نصًا وال                    ا م ه ال يجوز إعادة النظر فيه ا فصلت في حجة فيم

ادة       ي الم واردة ف وال ال ن األح وافر أي م م تت ا ل ًا م ام  ) ١٩٢(إجماع ن نظ م
م                 المرافعات   ه الحك ا انتهى إلي ؤثر فيم الشرعية ولما آان ما قدمه الملتمس ال ي
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ا،               دائرة في حكمه ه ال فضًال عن أنه ما أورده في اعتراضه قد أجابت عن
ا                   دائرة فيم م ال د حك ذآر القاضي بتأيي وآذلك تضمنه حكم هيئة التدقيق سالف ال

إن الهي               ذا ف م المحكمين، ل ذ حك ة تنتهي إلى    انتهى إليه من قضاء األمر بتنفي ئ
 .رفض االلتماس المقدم من وآيل المدعى عليها لما أوضحته آنفًا

 :تحليل المضمون: ثامنًا
ب     ا طال تند إليه ي اس باب الت ائع القضية واألس ى وق د االطالع عل بع

رفض                  دقيق ب ة الت رار هيئ ا ق التماس إعادة النظر واألسباب التي بني عليه
 :االلتماس يتضح للباحث

ب اال  ادة     أن طال ص الم ى ن تند إل د اس اس ق ام  ) د/١٩٢(لتم ن نظ م
ه    ى أن نص عل ي ت عودي الت رعية الس ات الش ن : "المرافع وز ألي م يج

ة                    ة في األحوال التالي ام النهائي ادة النظر في األحك تمس إع : الخصوم أن يل
ا   ) د...( أآثر مم ى ب وم، أو قض ه الخص م يطلب يء ل م بش ى الحك إذا قض

وه تمس ف ". طلب ث أورد المل يم    حي ة التحك م هيئ أن حك ه ب ه قول ي التماس
ك                     ه الخصوم، وذل م يطلب م بشيء ل د تضمن الحك الصادر في هذه القضية ق

ة    وهي  (....) حنيما اعتدت الهيئة بأن النسبة التي اشتراها الموآل من ورث
م      ) الشرآة األم  (....) (هي ملك لشرآة    (....)  من شرآة    %٤٤ ا ل رغم أنه

ى      .  توقع على المشارطة   تكن طرفًا في التحكيم ولم     ثم ردت هيئة التدقيق عل
ام القضائية         : هذه الحجة بقولها   ًا وقضاًء أن األحك ولما آان من المقرر فقه

ا مادامت ال تخالف نصًا وال                   حجة فيما فصلت فيه ال تجوز إعادة النظر فيه
ادة                   واردة في الم وافر أي من األحوال ال م تت ام    ) ١٩٢(إجماعًا ما ل من نظ

ه                   . ات الشرعية المرافع ا انتهى إلي ؤثر فيم تمس ال ي ه المل ا قدم ان م ا آ ولم
ي      دائرة ف ه ال ت عن د أجاب ي اعتراضه ق ا أورده ف ن أن م ًال ع م، فض الحك

رى الباحث أن     . لهذا خلصت الهيئة إلى رفض االلتماس المقدم      ... حكمها وي
ان ينبغي          ة صحيح من حيث رفض االلتماس ولكن آ ه الهيئ ا انتهت إلي م

د أجابت                     عليها تمس في اعتراضه ق ا أورده المل أن م القول ب  أن ال تكتفي ب
دائرة             ا إذا آانت ال عنه الدائرة في حكمها، بل آان من الواجب أن توضح م

 .أم الحقوق الدفاع قد راعت 
ادة              ى الم من الالئحة    ) ٤(آما يالحظ الباحث أن الملتمس قد استند إل

ا    عودي والم يم الس ام التحك ة لنظ ات  ) ٩٠(دة التنفيذي ام المرافع ن نظ م
ر    ن نظ ا القاضي م ع فيه ي يمن االت الت نظم الح ي ت الشرعية السعودي الت
ه    ع علي بما أجم م حس ى المحك ق عل االت تنطب ماعها، وهي ح دعوى وس ال
ادة     اس إع ول التم بب لقب ذا الس ع به م تقتن دقيق ل ة الت ن هيئ اء، ولك الفقه

 .النظر، وقررت رفضه
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 القضية التاسعة
 :رقم القضية وتاريخها: أوًال

 .هـ١٤٢٢ت لعام /٦٥٨/٢القضية رقم  
 :نوع القضية: ثانيًا

 .قضية تجارية 
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

هـ في االلتماس المقدم على الحكم      ١٤٢٤ لعام   ٣/ت/٢٣٢القرار رقم    
م    ية رق ي القض ادر ف ام /٦٥٨/٢الص دقيق   ١٤٢٢ق لع ة ت ن هيئ ـ ع ه

 .لقضايا، الدائرة الثالثة، بديوان المظالم بالرياضا
 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا

دقيق    ة الت ررت هيئ ة –ق دائرة الثالث ادة  – ال اس إع ول التم دم قب  ع
ه ضد معمل         (....) النظر المقدم من مكتب      ة من دعوى المقام ة في ال لألدوي

 .هو موضع في األسبابلمستحضرات التجميل لما (....) 
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وآالة تقدم إلى فرع ديوان             

ل          ه الوآي ا أن موآل ا جاء فيه المظالم بجدة بالئحة دعوى ضد المدعى عليه
ل   ا معم دعى عليه اري للم د  (....) التج ل بموجب عق لمستحضرات التجمي

ينهما أدى إلى إسناد الوآالة إلى شرآة أخرى رغم          وآالة، ثم حدث خالف ب    
ا، وانتهى في الئحة دعواه                   ه والمدعى عليه سريان عقد الوآالة بين موآل
زام المدعى                    ة وإل التعويض عن األضرار نتيجة فسخ الوآال ة ب إلى المطالب

 وقيدت القضية برقم. عليها بطلباتها المالية الواردة في الئحة دعواها
 :ب التي استند إليها طالب االلتماساألسبا: سادسًا
ذه            ي ه ر ف ادة النظ اس إع رفض التم ادر ب رار الص من الق م يتض ل

ًا         اس مكتفي ب االلتم ا طال تند إليه ي اس باب الت حًا لألس ًا واض ية بيان القض
ه من          باإلشارة إلى أن الدائرة قد اطلعت على االلتماس المذآور وما أرفق ب

 .مستندات
 :استند إليها القرار الصادر برفض االلتماساألسباب التي : سابعًا

ة       باب معين ى أس اس إل رفض االلتم ادر ب رار الص ذا الق تند ه د اس لق
د اطلعت         : " أهمها ما ورد بحيثيات هذا القرار قوله       ة ق وحيث أن هذه الهيئ

ه               على االلتماس المذآور وما أرفق به من مستندات فتبين لها أن الهدف من
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 القضية للمبررات التي ذآرها في االلتماس،       هو طلب إعادة النظر في    
ا فصلت                      ام القضائية حجة فيم ًا وقضاء أن األحك رر فقه ولما آان من المق
م     ا ل ًا م ًا وال إجماع الف نص ت ال تخ ا مادام ر فيه ادة النظ وز إع ه ال يج في

ادة       ي الم واردة ف وال ال ن األح وافر أي م ات   ) ١٩٢(تت ام المرافع ن نظ م
ك األحوال                 الشرعية، ولما آان م    دخل ضمن أي من تل تمس ال ي ه المل ا قدم

 .فإن الهيئة تنتهي إلى عدم قبول االلتماس المذآور
 :تحليل المضمون: ثامنًا

يتضح من االطالع على وقائع القضية والحكم الصادر فيها واألسباب            
ة    رار الصادر برفضه أن هيئ ه والق ي التماس تمس ف ا المل تند إليه ي اس الت

 لم تتوافر أي من     هدرت قرارها هذا برفض االلتماس بحجة أن      التدقيق قد أص  
 .من نظام المرافعات الشرعية السعودي) ١٩٢(األحوال الواردة في المادة 

دقيق أن توضح األسباب                      ة الت ى هيئ ان يجب عل ه آ ويرى الباحث أن
دفاع          ًا لحقوق ال تمس احترام ات المل ى طلب رد عل ا وأن ت . التي استندت إليه

ظ   ا يالح اس      آم رفض االلتم ة ب ذه الهيئ ن ه ادر ع رار الص ث أن الق الباح
ى                     راض عل ه ال يجوز االعت د قبول دعوى بع والحكم الصادر في موضوع ال

ر    ادة النظ اس إع ا بالتم م      . أيهم درت الحك ي أص ة الت ت المحكم إذا حكم ف
ز               ة التميي ة  (السابق في موضوع الدعوى بعد قبول االلتماس من محكم هيئ

ًا    االعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى       فال يجوز ) التدقيق  تطبيق
ادة ذا    ) ١٩٥/١ (للم رعية، وه ات الش ام المرافع ة لنظ وائح التنفيذي ن الل م

ى االلتماس ال يجوز أن االلتماس عل ي تقضي ب ى . تطبيق للقاعدة الت وعل
ادة           ي الم نص ف رعية ت ات الش ام المرافع ة لنظ ة التنفيذي إن الالئح ك ف ذل

رار رفض االلتماس            : "ى أن عل) ١٩٥/٣( يزود حاآم القضية بنسخة من ق
ك يحق ألي         .  "الصادر عن محكمة التمييز لتدوينه في الضبط        ولكن مع ذل

ه سابقًا                 من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر في
 ).١٩٢(من األسباب المنصوص عليها في المادة 
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 القضية العاشرة
 :ة وتاريخهارقم القضي: أوًال

م    ية رق م ٢٨٩القض م ٣٥٥ ورق ام /٣٥٦/٢ ورق ـ ١٤١٢ق لع ه
 .المقامة فيها الدعوى من الشرآاء

 .نوع القضية: ثانيًا
 .قضية تجارية 
 :رقم القرار الصادر في التماس إعادة النظر: ثالثًا

ادة النظر الصادر         ١٤٢٥ لعام   ٣/ت/٩٨القرار رقم     هـ في التماس إع
يا، الدائرة الثالثة، بديوان المظالم بالرياض، في طلب        عن هيئة تدقيق القضا   

م     ة رق ذه الهيئ ن ه ادر م م الص ي الحك ر ف ادة النظ ام ٣/ت/١٥٧إع  لع
 .هـ١٤٢٣
 :مضمون القرار الصادر في التماس إعادة النظر: رابعًا

دقيق     ة   –قررت هيئة الت دائرة الثالث ادة النظر     – ال  رفض التماس إع
دم من       ١٤٢٣ لعام   ٣/تج/د/١٥٧في حكم الهيئة رقم      ـ المق ا هو    (....) ه لم

 .مبين باألسباب
 :ملخص وقائع القضية: خامسًا
دعاوى                د أقيمت ال ه ق  ٣٥٥ و ٢٨٩تتلخص وقائع هذه القضية في أن

وبقية الشرآاء له في المصنع حول       (....) هـ بين   ١٤١٢لعام  / ق/٣٥٦/٢و
رم ب    د المب ان العق نهم وآ ي بي رآة الت ي الش ات ف دة منازع نهم يتضمن ع ي

ة وود منازعة       ة          , تحكيم في حال يم وأصدرت هيئ اذ إجراءات التحك م اتخ وت
ة             التحكيم قرارها في النزاع، وتم االعتراض عليه، ثم نظرت الدائرة التجاري
م               دقيق، ث ة الت العاشرة االعتراض وتداولت فيه عدة أحكام بين الدائرة وهيئ

در     رة وأص دعوى مباش ر ال دقيق لنظ ة الت دت هيئ م  تص ا رق ا حكمه ت فيه
 :هـ القاضي بما يأتي١٤٢٣ لعام ٣/ت/١٥٧
م : أوًال م رق ض الحك ج/د/٩٠نق ام ١٠/ت ذه  ١٤٢٢ لع ي ه ادر ف ـ الص ه

 .الدعاوى
ين            : ثانيًا م المحكم ى حك رفض االعتراضات المقدمة من أطراف الدعوى عل

 .هـ١٨/٢/١٤١٨الصادر في هذه القضايا بتاريخ 
 .كمين فيما قضى بهاألمر بتنفيذ حكم المح: ثالثًا
ل               : رابعًا ه من تحمي نقض الفقرة الرابعة من حكم هيئة التحكيم فيما قضى ب
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رف        ل ط ل آ أن يتحم اء ب فة والقض ي مناص اب التقاض رفين أتع الط
 .أتعاب التقاضي الخاصة به

ولى             : خامسًا ة العاشرة لتت دائرة التجاري إعادة أوراق القضايا بالكامل إلى ال
اب الحادي عشر من إجراءات التصفية الخ ام الب ًا ألحك اصة بالشرآة وفق

دعوى تحت    راف ال ل أط ن قب ين مصف أو مصفين م رآات وتعي ام الش نظ
 .إشرافها
 :األسباب التي استند إليها طالب االلتماس: سادسًا
ى وجود                       ه إل ذي أشار في ل ال دم طالب االلتماس بالتماسه الماث ثم تق

ث قضى الحك    ذآور حي م الم ي الحك اقض ف د   تن ديل العق حة تع وت ص م بثب
اريخ       ـ وصحة التصرفات التي اتخذت          ٢٢/٣/١٤٠٦األساسي للشرآة بت ه

ا                      دل وأنه د المع ادة الخامسة من العق ا يعني صحة الم وفق ذلك التعديل مم
در     ى أن تص راحة عل ث نصت ص رآاء حي ة الش ي مواجه ذ ف ة التنفي واجب

ام الشرآات ا              ا يتطلب نظ اع فيم ا      قرارات الشرآاء باإلجم ه وفيم اع في إلجم
عدا ذلك تصدر قرارات الشرآاء باألغلبية العادية وأن نظام الشرآات يطلب            

اء             ١٧٣في المادة    ادة األعب  منه اإلجماع فقط في تغيير جنسية الشرآة وزي
ا ة عليه ي . المالي ؤرخ ف ة الم رآاء باألغلبي رار الش ل ق ذي يجع ر ال األم

ة الشرآاء ير٢٢/٥/١٤١٠ ـ المتضمن أن أغلبي تمرار الشرآة ه ون اس غب
ا يقتضي استمرار الشرآة وعدم                    ًا مم زم للشرآاء جميع وعدم تصفيتها مل
دقيق التي قضت                   ة الت م هيئ إنهائها وهذا يتعارض مع الفقرة الثالثة من حك
دل                      د المع ا جاء في العق ر مخالف لصريح م بانقضاء الشرآة عقدًا وهو أم

ى     رة األول ين الفق ارب واضح ب ريح وتض اقض ص رة  وتن م والفق ن الحك م
ادة        ع الم يًا م ه تمش افت أن ه، وأض ة من ات   ١٩٢الثالث ام المرافع ن نظ  م

ه يطلب          ة فإن م الهيئ الشرعية وما ساقه من وجود تضارب وتناقض في حك
ا                ى ضوء م ه عل إعادة النظر في القضية وتصحيح التضارب والحكم بموجب

 .ذآر من أسباب
 :ر الصادر برفض االلتماساألسباب التي استند إليها القرا: سابعًا

ه          ا أرفق ب وحيث أن هذه الهيئة قد اطلعت على االلتماس المذآور وم
م     ة رق ذه الهيئ م ه ى حك ت عل ا اطلع تندات آم ن مس اريخ ٣/ت/١٥٧م  وت

اس  ١٢/١١/١٤٢٣ ه االلتم دم علي م المق ان الحك ئن آ ه ول ا أن ر له ـ فظه ه
ة    بإعادة النظر فيه نهائيًا لصدوره من هيئة التدقيق ا       ا نهائي د أحكامه لتي تع

ام         راءات أم ات واإلج د المرافع ن قواع ين م ة والثالث ادة السادس ًا للم وفق
ام إذا                   ان األصل أن األحك ئن آ ه ول ادة النظر في ديوان المظالم وال يجوز إع
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ي           ة الت ن الجه ا م ر فيه ادة النظ وز إع ه ال يج ة فإن بحت نهائي أص
ه مادامت     أصدرتها أو من غيرها باعتبار أنها أصبحت حج        ا فصلت في ة فيم

تقرار     دم اس ى ع ؤدي إل ك ي ر ذل ول بغي ًا، ألن الق ًا أو إجماع الف نص ال تخ
ادة           ذلك إال أن الم ك آ ان ذل ئن آ ا ل ة فيه ة الثق ة وزعزع ام النهائي األحك

م     ) ١٩٢( ي رق وم الملك ادر بالمرس رعية الص ات الش ام المرافع ن نظ م
دم بطلب      هـ قد أجازت ألي من ا     ٢/٥/١٤٢١وتاريخ  ) ٢١/م( لخصوم أن يتق
ة في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر                    إل ام النهائي  عادة النظر في األحك

 :وهي
ى                 –أ    إذا آان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني عل

 .شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة
ة    –ب   ى أوراق قاطع د     إذا حصل الملتمس بعد الحكم عل ان ق دعوى آ في ال

 .تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
 . إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم–ج 
 . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوه–د 

 . إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا-هـ 
 . إذا آان الحكم غيابيًا–و 
 . يكن ممثًال تمثيًال صحيحًا في الدعوى إذا صدر الحكم على من لم–ي 

ين        اقض ب ود تن ى وج ه عل ند التماس اس يس ب االلتم ث أن طال وحي
ي     ره ف ذي ذآ و ال ى النح ه عل ة من رة الثالث م والفق ن الحك ى م رة األول الفق

رة        ادة   ) هـ (التماسه ويستند في طلب إعادة النظر في الحكم إلى الفق من الم
 .نحو ما سبقمن نظام المرافعات على ) ١٩٢(

ذي أمرت              يم ال ة التحك م هيئ ا لحك د مراجعته ة بع وحيث أن هذه الهيئ
اقض                       ه التن ا ورد في ه األول والثالث ال تجد فيم ذه في بندي ة بتنفي هذه الهيئ
ديل    ت صحة تع ى أثبت رة األول ك أن الفق اس ذل ب االلتم ه طال تج ب ذي يح ال

لتصرفات التي    هـ وصحة ا  ٢٢/٣/١٤٠٦العقد األساسي للشرآة المتخذ في      
دة    ى انقضاء م د انتهت إل ة فق رة الثالث ا الفق ديل، أم ك التع ق ذل اتخذت وف
ر      ي عش ددة وه دتها المح اء م د النته ه العق ا نص علي ب م رآة بموج الش
د   ي العق دد ف ل األجل المح دموا قب ت أن بعض الشرآاء تق د ثب نوات، وق س

ا           ه    مبدين رغبتهم بعدم استمرارها وهو حق آفله لهم العقد مم  ال مناص مع
ون              ذين ال يرغب زام الشرآاء ال د وال يسوغ إل ًا لشروط العق للحكم بذلك وفق
رة    ى الفق تنادًا إل تمرارها اس رآاء اس ة الش رر أغلبي رآة إذا ق تمرار الش اس
ار  د وال يمكن إجب ي العق رده الشروط ف م؛ ألن االنقضاء م ى من الحك األول

اء ع  د بن ي العق تمرار ف ى االس رآاء عل ر  بعض الش بعض اآلخ ة ال ى رغب ل
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ن  دي أي م رد أن يب رآة بمج اء الش ريح بانقض د ص ادام أن العق م
 .الشرآاء رغبته في انقضائها

ي أ    دفوع الت ع ال د أوردت جمي ا ق ى أنه ة إل ير الهيئ ب بوتش داها طال
 وناقشت ٣٣ إلى صفحة  ٢٧االلتماس في حكمها محل االلتماس من صفحة        

راده       النصوص النظامي تلك الدفوع وأوردت     ة والعقدية بالتفصيل الذي يعد إي
تكرارًا ال لزوم له مما تنتهي معه الهيئة إلى رفض التماسه إعادة النظر في              

 .الحكم لألسباب التي ذآرها
 :تحليل المضمون: ثامنًا

ي     باب الت ه واألس م الصادر في ذه القضية والحك ائع ه ن وق يتضح م
ه             ادة النظر في ا طالب االلتماس بإع ا         استند إليه  واألسباب التي استند إليه

ادة       ص الم ى ن تند إل د اس تمس ق اس أن المل رفض االلتم ادر ب رار الص الق
من نظام المرافعات الشرعية السعودي، التي بينت أحوال التماس             ) ١٩٢(

من  ) هـ(إعادة النظر، حيث ذآر الملتمس في التماسه أنه يستند إلى الفقرة            
ه         ى أن دم بطلب           يجوز : "هذه المادة التي تنص عل  ألي من الخصوم أن يتق

ة       وال التالي ي األح ة ف ام النهائي ي األحك ر ف ادة النظ ـ: ...(إلع ان ) ه إذا آ
اً   ه بعض اقض بعض م ين وق الحك تمس   ". منط ا أن المل تدالل هن ه االس ووج

ه،                  ة من رة الثالث م والفق يستند إلى وجود تناقض بين الفقرة األولى من الحك
ى أثبتت ص رة األول د األساس للشرآة وصحة حيث أن الفق ديل العق حة تع

ى             د انتهت إل ة فق رة الثالث ا الفق التصرفات التي اتخذت وفق ذلك التعديل، أم
ددة    دتها المح اء م د النته ه العق ا نص علي دة الشرآة بموجب م انقضاء م

 .ثم انتهت هيئة التدقيق إلى رفض االلتماس. وهي عشر سنوات
يئة، حيث أنها قد أوردت جميع      ويرى الباحث صحة ما انتهت إليه اله       

ن      ا م ي حكمه اس ف ب االلتم داها طال ي أب دفوع الت فحة  ٢٧ال ى ص  ٣٣ إل
ة بالتفصيل           ة والعقدي ذا  . وناقشت تلك الدفوع وأوردت النصوص النظامي فه

ة                    رره الشريعة اإلسالمية واألنظم ا تق دقيق يتفق مع م الذي فعلته هيئة الت
دفاع و    وق ال رام حق ن احت ا م ول به ى   المعم ة عل رد المحكم رورة أن ت ض

 .طلبات الخصوم حتى يكون حكمها متسقًا مع المنطق النظامي
آما يالحظ الباحث أن هذا القرار الذي أصدرته هيئة التدقيق ال يجوز              

ه ال                 ,االعتراض عليه  د قبول دعوى بع  آما أن الحكم الصادر في موضوع ال
أن       ي ب ي تقض دة الت ًا للقاع ه تطبيق راض علي وز االعت ى  يج اس عل  االلتم

ديم التماس  ع أي من الخصوم من تق ذا ال يمن االلتماس ال يجوز، ولكن ه
ا                إعادة النظر مرة أخرى إذا توافر سبب آخر من األسباب المنصوص عليه
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 . يكون هذا السبب لم ينظر فيه سابقًاأن شريطة ،)١٩٢(في المادة 
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 :النتائج: أوًال
ات       – ١ انون المرافع عودي وق رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ ًال م  إن آ

ام               المدنية والتجارية المصري، نظما االلتماس آطريق طعن في األحك
ام السعودي،          ياالنتهائية والتي ال يجوز الطعن عل       التمييز في النظ ا ب ه

انون الم           ا باالستئناف في الق صري، حيث   والتي ال يجوز الطعن عليه
 .أن النظام السعودي ال يأخذ باالستئناف آطريق من طرق الطعن

ات       – ٢ انون المرافع عودي وق رعية الس ات الش ام المرافع ن نظ ًال م  أن آ
ف         ق يتوق اس آطري ذا بااللتم د أخ ري ق ة المص ة والتجاري المدني
ي    االت الت ًا للح اس وفق باب االلتم ن أس وافر سبب م ى ت تعماله عل اس

ن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية،       حددها آًال م  
 .وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

ة       – ٣ ات المدني انون المرافع عودي وق رعية الس ات الش ام المرافع  أن نظ
ة   ألة    والتجاري ا مس ل ترآ ر، ب ادة النظ اس إع ا التم م يعرف ري ل المص

د مسلك          ه ليس من مهام           التعريف للفقه والقضاء، وهذا يع ًا محمودًا؛ ألن
 .المقنن أن يعرف المصطلحات

 أن الحكم الصادر برفض التماس إعادة النظر وآذلك الحكم الصادر في            – ٤
ًا      ا تطبيق ى أيهم راض عل وز االعت ه ال يج د قبول دعوى بع موضوع ال
للقاعدة التي تقضي بأن االلتماس على االلتماس ال يجوز، ولكن هذا ال            

ع أي من ا   رة أخرى إذا      يمن ادة النظر م ديم التماس إع لخصوم من تق
ادة            من  ) ١٩٢(توافر سبب آخر من األسباب المنصوص عليها في الم

ادة    عودي أو الم رعية الس ات الش ام المرافع انون  ) ٢٤١(نظ ن ق م
 .المرافعات المدنية والتجارية المصري

) ١٩٢م(في نظام المرافعات الشرعية السعودي         أن النصين الواردين     – ٥
ة المصري    ة والتجاري ات المدني انون المرافع عا  ) ٢٤١م (وق د توس ق

االت   ى ح ا عل ث نصَّ ر، حي ادة النظ االت التماس إع ي ح ر ف بشكل آبي
انون المصري         األخرىتعتبر من قبيل حاالت الطعن       ، وخاصة نص الق

ه                 ا إلي ذي ذهب ذا ال النقض، وه الذي تضمن حاالت تدخل ضمن الطعن ب
ا تس  ع م ق م انون   ال يتف ل ق ة مث وانين المقارن ض الق ه بع ير علي

ذي       دة ال ة المتح ارات العربي ة اإلم ادي لدول ة االتح راءات المدني اإلج
أ القاضي في           ة بخط ى الحاالت المتعلق اقتصر في تنظيمه لاللتماس عل

 ).١٦٩م (تقدير الواقع، وهي الحاالت المتعلقة بالغش والتزوير 
 باحث بتحليلها في الدراسة التطبيقية قد  أن غالبية القضايا التي قام ال– ٦
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ر الباحث                م يعث ى  تعلقت بقضايا صادرة عن ديوان المظالم السعودي، ول عل

 .قضايا من هذا النوع صادرة عن المحاآم الشرعيةبيانات آافية عن 
ا               – ٧ ة صدرت فيه  أن غالبية القضايا التي تم تحليلها في الدراسة التطبيقي

دقيق ال  ة ت ن هيئ رارات م ة  ق ات المقدم رفض االلتماس ايا ب  ٩(قض
م                 )قضايا ة الشكلية ث ا من الناحي ، وأن قضية واحدة قبل االلتماس فيه

ة العاشرة     دائرة التجاري ى ال دقيق القضايا المستندات إل ة ت أحالت هيئ
ا        ص عليه ي ن االت الت دى الح وافر إح دى ت ى م رف عل ا والتع لبحثه

 .من عدمه) ١٩٢(النظام في المادة 
ة في القضايا التي                أن ا  – ٨ لسبب في عدم الحكم بقبول االلتماسات المقدم

تم تحليل مضمونها ونقض الحكم الملتمس فيه، يرجع في نظر الباحث            
ة          ى هيئ ع إل ه ال يرج تمس، لكن دمها المل ي ق ج الت عف الحج ى ض إل
ا بالتماس               التدقيق، إذ أنه اتضح أن هذه الهيئة قد اعترفت في قراراته

ر وبإم ادة النظ رع   إع ام الش وء أحك ي ض ام ف ة األحك ة مراجع كاني
 .والنظام، لكن ذلك مشروط بتوافر حالة من الحاالت التي قررها النظام

رعية     – ٩ ات الش ام المرافع ام نظ ق أحك عودي يطب الم الس وان المظ  أن دي
ام                    ع من تطبيق أحك ذا ال يمن ا، وه السعودي على القضايا التي ينظره
م       ك إذا ل الم، وذل وان المظ ام دي راءات أم ات واإلج د المرافع قواع
ادة        ًا للم ذا تطبيق رعية، وه ات الش ام المرافع ام نظ ع أحك ارض م تتع

ذا الن) ٢٦٥( ن ه ه م ى أن نص عل ي ت ام الت ا  : "... ظ ل م ي آ ا يلغ آم
 ".يتعارض معه من أحكام

نة       – ١٠ ي س ريم وف رآن الك ي الق ه ف ه أساس ر ل ادة النظ اس إع  أن التم
د سبق                 ا يؤآ ه اإلسالمي، مم الرسول عليه الصالة والسالم، وفي الفق
وانين  ة والق ام األنظم ى أحك ا عل المية وتفوقه ريعة اإلس ام الش أحك

 .الوضعية
ات الشرعية السعودي،          – ١١   أن التماس إعادة النظر أخذ به نظام المرافع

وم   ي المرس ه ف ًا علي ان منصوص ي  وآ ادر ف ي الص الملك
ه المرسوم        .  قبل العمل به    تم إلغاؤه  هـ إال أنه  ١١/٢/١٣٥٥ ا أخذ ب آم

د       ٢٣/١/١٣٧٢وتاريخ  ) ١٠٩/م(الملكي رقم    هـ إال أن هذا المرسوم ق
ولكن النص الذي قرر التماس إعادة النظر        . قهألغي هو أيضًا قبل تطبي    

ادة   و نص الم ادر    ) ٤٢(ه عودي الص وزراء الس س ال رار مجل ن ق م
م             الم رق وان المظ ام دي لسنة  ) ١٩٠(بقواعد المرافعات واإلجراءات أم

 .هـ١٤٠٩
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اس – ١٢ و  أن أس ري ه انون المص ي الق ر ف ادة النظ اس إع التم
 .مدنية والتجاريةنصوص دستورية ونصوص قانون المرافعات ال

اد              – ١٣ ر ع راض غي ادة النظر طريق اعت ام،     ي أن التماس إع ى األحك  عل
دم         يتأسس على احتمال خطأ القاضي في تقدير وقائع الدعوى، وهو يق

 . التي أصدرت الحكم الملتمس فيهالمحكمة نفسهاإلى 
م              ل أن   – ١٤ لقاضي أو الهيئة التي تنظر االعتراض أن يعيد النظر في الحك

ا ورد              الم ًا لم عترض عليه في ضوء ما يبديه المعترض على الحكم طبق
 .في المذآرة االعتراضية، ويتم ذلك بدون مرافعة

 أن من أهم ما يميز التماس إعادة النظر أنه ليس عدوًال من القاضي               – ١٥
م                      ا شاب حك ى تصحيح م ل هو وسيلة تهدف إل عن رأيه واجتهاده، ب

 .القاضي من خطأ في الواقع
رط     – ١٦ ا ش اس أهمه ول االلتم ة لقب روط معين وافر ش ب أن تت يج

و  وعي ه ريطة أال      موض اس، ش ن االلتم تمس م لحة للمل ود مص  وج
دم    ريعة اإلسالمية، وأن يق ام الش ن أحك رع م ع أصل أو ف ارض م تتع
وآلين           م الشرعيين أو المحامين الم الطعن من أحد الخصوم أو وآالئه

 .ير الذي لم يكن طرفًاعنهم في القضية، لكنه ال يقبل من الغ
ة         – ١٧ ام النهائي ي األحك اس ه ا بااللتم ن عليه ل الطع ي تقب ام الت  األحك

ات               انون المرافع ات الشرعية السعودي، وق ام المرافع حسبما حدده نظ
 .المدنية والتجارية المصري

ادة النظر، إذ              – ١٨  يجوز االعتراض على الحكم الغيابي بتقديم التماس إع
 تصديق محكمة التمييز عليه يمكن الطعن عليه بالتماس   هذا الحكم بعد  أن  

ه       . إعادة النظر  اد االعتراض علي د ميع أما الحكم الغيابي الذي لم ينقض بع
ه         م فال يجوز االعتراض علي ه بالمعارضة، ومن ث ل االعتراض علي فيقب
رق   تنفاد الط د اس ون إال بع اس ال يك ر؛ ألن االلتم ادة النظ اس إع بالتم

 .راضة لالعتيالعاد
تئناف       – ١٩ اآم االس ام مح ذ بنظ ى األخ امية عل ة الس دور الموافق  أن ص

ام       ي النظ ر ف ادة النظ اس إع ام التم ى نظ ر عل ه أث ب علي وف يترت س
، ومن   تينالسعودي، حيث أن االستئناف يعني وجود تقاضي على درج        

د                ادة النظر إال بع م بالتماس إع ى الحك راض عل ه ال يجوز االعت ثم فإن
 . الطعن العادية وهي المعارضة واالستئنافاستنفاد طرق
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 :التوصيات: ثانيًا
 :بعد هذه النتائج ومن خالل دراسة الباحث يوصي بالنتائج التالية 
ة          – ١ دير قيم ة الخاصة بتق ضرورة اإلسراع في إصدار  الالئحة التنفيذي

ة         طبقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي     الدعاوى ا من أهمي ، لما له
ا     في  خاصة    النص    أن آم، إذ تحديد االختصاص النهائي واالبتدائي للمح

دعوى          ر للمدعي في ال ك ألن  . الحالي يطلق األم د االختصاص     ذل  تحدي
ة، ة والجزئي اآم العام دائي للمح ائي واالبت هالنه ا  يتوقف علي د م  تحدي
 .يقبل منها الطعن بالتماس إعادة النظر من عدمه

ادة    - ٢ ص الم ق ن ر تطبي رعية    )١٨١( قص ات الش ام المرافع ن نظ  م
ى األح    ام الصادرة     السعودي، عل ة في          عن ك ة أو العام اآم الجزئي  المح

ين في      عن األحكام الصادرة     أن الدعاوى غير اليسيرة، إذ     تلك المحكمت
ا                ادة النظر، وهو م الدعاوى اليسيرة، يجوز الطعن عليها بالتماس إع

ي  واردة ف ادة النظر ال ام التماس إع ين أحك ادتينيحقق التناسق ب  الم
 .ممن هذا النظا) ١٨١(, )١٩٢(

ام، باإلضافة         تحقيق القتراح من شأنه  فهذا ا   التناسق بين نصوص النظ
 مع مبدأ استنفاد المحكمة لواليتها بفصلها في موضوع            يتسقإلى أنه   

 .هاما يحافظ على حيادمالدعوى، 
ادة  - ٣ ل بالم اودة العم ات )٥١١( ضرورة مع انون المرافع ن ق ة  م المدني

 إذ  م،١٩٩٤ لسنة    ٢٧حكيم رقم   المصري الملغاة بقانون الت   والتجارية  
ادة             ا في الم م       )٥٣(ال تكفي الحاالت المنصوص عليه انون رق  من الق

نة ٢٧ ن       م١٩٩٤ لس ين ع م المحكم ي حك ن ف االت الطع مول ح ، لش
بطالن  وى ال ق دع كذ .طري ادة أن  ل ات ) ٥١١(الم ت مرافع ز آان تجي

ادة               أحكامالطعن في    وافر مقتضى أو سبب التماس إع ين، إذ ت  المحكم
م فإن    النظر،   انوني              هومن ث ام ق عزل النص    ال يجوز في تنظيم أي نظ
انوني ين الحرص الق ل يتع انون، ب ي نفس الق ادئ األخرى ف  عن المب

 . على تطبيق المبادئ في صورة آلية دون أية استثناءات
وى - ٤ ي دع ادرة ف ام الص ي األحك اس ف ن بااللتم ازة الطع رورة إج  ض

ة المصري        طبقًا لقانون المراف   المخاصمة ة والتجاري ات المدني   أن ، إذ ع
ع         ق م مة، ال يتف وى المخاص ي دع ادر ف م الص ي الحك ن ف ع الطع من
ين         ي تمك ي تقتض د الت ك القواع ام، تل ة األحك ة بعدال د الخاص القواع
ة من                     وافرت أي حال م بااللتماس إذا ت ذا الحك الخصم من الطعن في ه

ادة    ي الم ا ف وص عليه اس المنص االت االلتم ن )  ٢٤١( ح ذا م ه
ام    يتطلب ضرورة    وهو ما    ,قانونال  النص على إجازة الطعن في األحك



  التوصيـــــــــــات

 

٢٥٦

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

اوى    ي دع ادرة ف ادئ    الص يه مب ا تقتض ك لم مة، وذل المخاص
وفير الوقت          اإلنصاف والعدالة بين جميع الخصوم، ولما يترتب عليه من ت

 .والمال في حسم النزاع بين القاضي والخصوم 
رحأ - ٥ ن قت ازة الطع اس  إج ربالتم ادة النظ ي إع اماأل ف نحك ادرة ع   الص

رعية    ات الش ام المرافع ازة نظ ي إج ال ف و الح ا ه نقض، آم ة ال محكم
 .حكام محكمة التمييز بصفة عامةأللطعن بالتماس إعادة النظر في 

ذ – ٦ ة األخ ادة إمكاني ي الم ات )١٩٢(  ف ام المرافع ن نظ رعية  م  الش
رة        بما،  السعودي ة واألخي ادة      جاء بالفقرة الثامن من   ) ٢٤١( من الم

ة        قانون المرافعات  ة المصري والمتعلق ل الخصم في       المدني دم تمثي  بع
حيحاً   يال ص دعوى تمث ه أو     ال ه أو تواطئ ان يمثل ن آ ش م بب غ ، بس

 .خطئه الجسيم
ة هذا السبب من أسباب التماس إعادة النظر،              نظراً ذلك  و  وتعلقه  ألهمي

االعتراض  ق من طرق      بصلب موضوع التماس إعادة النظر، ذلك الطري         
م من              على األحكام    ا شاب الحك الذي يهدف إلى عدالة األحكام، بتصحيح م

 .خطأ في تقدير الواقع
ادة   أرى - ٧ ص الم ديل ن رعية   ) ١٩٤( تع ات الش ام المرافع ن نظ  م

عودي م    الس ي أصدرت الحك ة الت ام المحكم اس أم ع االلتم واز رف ، بج
ا يتا و م اس، وه ه بااللتم ون في قلمطع أن س ل ب ق القائ ع المنط  م

م         ة التي أصدرت الحك المحكمة المختصة بااللتماس، هي نفس المحكم
اس ه بااللتم ون في ى  ،المطع ات التقاضي عل ب جه ك تقري  وأساس ذل

وء  ن اللج نهم م ى االمتقاضين، بتمكي م   إل ي أصدرت الحك ة الت لمحكم
 .للخصوم الوقت والمالمحل االلتماس، وهو ما يوفر 

ه – ٨ طلح   مأرى أن ي المص د ف اب التوحي امين ب د النظ ام ، أن يعي نظ
عودي  رعية الس ات الش طلح،   المرافع تعمال المص ي اس ده ف أن ب توحي

، سواء بالنسبة للدعوى أو بالنسبة لطرق       "صحيفة"يستعمل مصطلح   
 .، سواء بالمعارضة أو االلتماس أو التمييزاالعتراض على األحكام

ك ووسبب ذل ي ه اين المصطلحات الت ات   تب ام المرافع  يستخدمها نظ
مصطلح أحيانًا  الشرعية للداللة على صحيفة الطعن، إذ يستخدم النظام         

ــحيفة" ادة   "ص ي الم ال ف و الح ا ه ع  )٣٩( آم ة رف ة بكيفي  المتعلق
ادة    ادة النظر           )١٩٢( الدعوى وقيدها، والم ع التماس إع ة برف  المتعلق

د  "الالئحـة االعتراضـية   "التماس،  واستخدامه مصطلح       الطعن    عن
ادة  نص الم ا ل التمييز، وفق رعية، )٧٨(ب ات الش ام المرافع ن نظ  م
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طلح  تخدامه مص ب"واس م "الطل ي الحك اس ف بة لاللتم  بالنس
ا       )٤٢ (الجنائي، وذلك بنصه في المادة     ، وذلك على الرغم من اتحادهم

 .في الداللة
وص  - ٩ ديل النص رورة تع رعية     ض ات الش ام المرافع ي نظ واردة ف  ال

ز،               المتعلقة  و ة التميي ام محكم ه أم تمس في م المل بطلب وقف تنفيذ الحك
 .سواء من ناحية المحكمة المختصة به أومن ناحية وقت طلبه

نص - ١٠ رورة ال ادة  ض ي الم رعية  ) ١٩٤( ف ات الش ام المرافع ن نظ م
ى   ادة    السعودي عل ا هو الحال في الم بطالن آم ام  )  ٢٤٣(  ال من نظ

ر       المص  المدنية والتجارية  المرافعات م  ري، وذلك في حالة تخلف ذآ   رق
الحكم المطعون فيه أو عدم ذآر أسباب الطعن بااللتماس في صحيفة                

 .الطعن بالتماس إعادة النظر
رورة - ١١ ادة   ض ص الم ديل ن ات  )٢٤٥( تع انون المرافع ن ق ة  م  المدني

ة ذ   والتجاري ف التنفي ات وق ي المصري، بقصر طلب ي عل االت الت  الح
ة االلت ا محكم ي  تفصل فيه اس والفصل ف ول االلتم واز قب ي ج اس ف م

ل مسألة            ة في آ ا المحكم الموضوع معا، دون الحاالت التي تفصل فيه
ا أثر     منه م، آ د زوال الحك ذ بع ف التنفي ب وق ف يطل دة، إذ آي ى ح  عل

 ؟مترتب على قبول االلتماس 
ل                    ضرورة -  ١٢ ه قب ذ، في اشتراط رفع  تقييد الحق في طلب وقف  التنفي

ز           فصل محكمة ال   ة التميي ول االلتماس، إذ أن محكم ز في جواز قب تميي
ى أي   ذ، إذ عل الي ال يصح وقف التنفي اس، وبالت رفض االلتم ا أن ت إم

ذ  ف التنفي اس توق ة    ؟أس وز للمحكم ة يج ألة وقتي ذ مس ف التنفي ، فوق
رفض  د أن فصلت ب ا بع م به ا الحك ا لحين الفصل، فكيف له م به الحك

ا       ل االلتم م محل         االلتماس، وإما أن تقب زول الحك ة ي ذه الحال س وفي ه
ة               ذ من محكم الطعن بااللتماس، وال يكون هناك محل لطلب وقف التنفي

 .التمييز
ي   – ١٣ ر ف ادة النظ ادة  أرى إع ه )١٩٥/٢(نص الم دأ لتعارض ع المب  م

ام،  ذي يقضيالع اس، أو ضرورة ال ى االلتم دم جواز االلتماس عل  بع
اني ف            ى أن يكون االلتماس الث رة         النص عل ا لفك اد تطبيق ي نفس الميع

 .االلتماس المقابل
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٢٦٠

ماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية الت
ال

 
 فهرس اآليات القرآنية

 

رقم الصفحة رقمها اآلية
 سورة البقرة

® β Î) uρ šχ%x. ρ èŒ ;ο u ô£ãã îο uÏà sΨ sù 4’n< Î) ;ο u y£÷ tΒ 〈  ٢٨ ٢٨٠ 

® Ÿω uρ (#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ $yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ…çµ̄Ρ Î* sù ÖΝ ÏO#u™ …çµ ç6ù= s% 〈  ١٤٣ ٢٨٣ 

 سورة آل عمران
® Ÿω uρ ãÝàΖ tƒ öΝ Îκös9 Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# Ÿω uρ óΟÎγ‹ Åe2 u“ ãƒ 〈  ٢٨ ٧٧ 

 سورة النساء
® $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ûθè=à2 ù' s? Νä3 s9¨uθøΒ r& Μà6 sΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ 〈  ٢٥٠ ٢٩ 

 سورة المائدة
® ô⎯ tΒ uρ $ yδ$uŠôm r& !$ uΚ ¯Ρ r' x6 sù $ uŠôm r& }¨$̈Ψ9 $# $Yè‹Ïϑy_ 〈  ٥٣ ٣٢ 

 سورة الكهف
® çµ≈ sΨ ÷ s?# u™ uρ ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ ó© x« $Y7t6 y™ ∩∇⊆∪ yì t7ø? r' sù $ ·7t6 y™ 〈  ٨٥١٨, ٨٤ 

 سورة األنبياء
® yŠ…ãρ#yŠ uρ z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ uρ øŒÎ) Èβ$yϑà6 øt s† ’Îû Ï^ öut ù:$# 〈  ٥٠ ٧٨ 

® $ yγ≈ sΨ ôϑ£γ x sù z⎯≈ yϑøŠn= ß™ 4 ˆξà2 uρ $sΨ ÷ s?# u™ $Vϑõ3ãm $Vϑ ù=Ïã uρ 〈  ٥٠ ٧٩ 

 سورة الحج
® (#θç6 Ï⊥ tFô_$# uρ tΑ öθs% Í‘ρ–“9 $# 〈  ١٤٤ ٣٠ 

 ة صسور
® ö≅yδ uρ y79s? r& (#àσ t7tΡ ÄΝóÁ y‚ø9 $# øŒÎ) (#ρ â‘ §θ|¡ n@ z># uósÏϑ ø9$# 〈 .....® $tΡ ö x tósù 

…çµ s9 y7 Ï9¨sŒ ( ¨βÎ) uρ …ã& s! $ tΡ y‰Ζ Ïã 4’ s∀ø9 â“ s9 z⎯ ó¡ ãm uρ 7U$t↔ tΒ 〈 . 

٢١ – 
٢٥ 

٥٠ 

 سورة الطالق
® (#ρ ß‰ Îκô−r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟä3Ζ ÏiΒ (#θßϑŠÏ%r& uρ nο y‰≈ yγ¤±9$# 〈  ١٤٣ ٢ 
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٢٦١

ماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية الت
ال

 
 فهرس األحاديث واآلثار

 

 الصفحة الحديث 
 ١٤٤ ..."أال أنبئكم بأآبر الكبائر" 
 ٤٩ ".اود عليه السالم آان يقسم وقته بين العبادة والحكم بين الناسأن د" 
 ٢٥٠ ..."إليإنكم تختصمون إنما أنا بشر و" 
 ٥٠ ".قضى داود عليه السالم بالغنم لصاحب الكرم" 
 ٥٤ ..."ال يمنعك قضاء قضيت به اليوم" 
 ١٤٦ ..."من غشنا فليس منا" 
 ٥٢ ".هو ما قضى بينكم " 
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٢٦٢

ماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية الت
ال

 

 )١(المراجعالمصادر وائمة ق
 

رون    • ات وآخ ن الزي د حس طفى وأحم راهيم مص يط ,إب م الوس اهرة :  المعج  –الق
ى،      ة األول راث، الطبع اء الت ة للمعجمات وإحي ة، اإلدارة العام ة العربي مجمع اللغ

 .م١٩٩٦ -هـ ١٣٨١
انون القضائي الخاص، اإلسكندرية        ,إبراهيم نجيب سعد    • ارف،   – الق  منشأة المع

 .م١٩٧٤
نة    • وفى س ر الزرعي المت ي بك ن أب د ب ة، محم يم الجوزي ن ق ـ٧٥١اب رق . ه الط

ل غازي،     :  تحقيق  الحكمية في السياسة الشرعية،      د جمي اهرة    محم ة   - الق  مطبع
 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧المدني، الطبعة األولى، 

ي    • ر الزرع ي بك ن أب د ب ة، محم يم الجوزي ن ق ن رب . اب وقعين ع الم الم  إع
روت      محمد ا : تحقيقالعالمين،   ي،      –لمعتصم باهللا البغدادي، بي اب العرب  دار الكت

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة األولى، 
وفى سنة  • ن سعيد الظاهري المت د ب ن أحم ي ب ن حزم األندلسي، عل ـ، ٤٥٦اب ه

 .ت.  دار اآلفاق الجديدة، د–المحلى، بيروت 
ري      • ي المص اري، األفريق رم، األنص ن مك د ب ور، محم ن منظ رب، . اب ان الع  لس

 دار الكتب –عامر أحمد حيدر، وراجعه عبدالمنعم خليل إبراهيم، بيروت       : قتحقي
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤العلمية، الطبعة األولى، 

ا       • ن زآري ارس ب د بن ف انجي،     ,أبي الحسن أحم ة الخ ة، مكتب اييس اللغ  معجم مق
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة، 

 دار  –سلم، مصر      صحيح م   ,هـ ٢٦١أبي الحسين مسلم بن حجاج المتوفى سنة         •
 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣إحياء الكتب العلمية، 

ا • و الوف د أب ة، اإلسكندرية ,أحم ة والتجاري ات المدني ارف، – المرافع  منشأة المع
 .م١٩٨٦الطبعة الثالثة عشر، 

ا   • و الوف د أب كندرية      ,أحم ات، اإلس انون المرافع ي ق ام ف ة األحك أة – نظري  منش
 .م١٩٨٥المعارف، الطبعة الخامسة، 

اويأحم • يد ص م ,د الس انون رق ًا للق يم طبق نة ٢٧ التحك ة ١٩٩٤ لس م وأنظم
 .م٢٠٠٢ دار النهضة العربية، –التحكيم الدولية، القاهرة 

اوي  • يد ص د الس ة    ,أحم ة والتجاري ات المدني انون المرافع رح ق ي ش يط ف .  الوس
 .م٢٠٠٣ و٢٠٠٠ دار النهضة العربية، –القاهرة 

دي  • د هن ات المدن ,أحم انون المرافع ة  ق ة والتجاري كندرية . ي ة –اإلس  دار الجامع
 .م١٩٩٥الجديدة للنشر، الطبعة األولى، 

ؤوط وآخرون، إشراف       :  المسند، تحقيق   ,أحمد بن حنبل، اإلمام    • . د: شعيب األرن
روت    ي، بي ن الترآ ن عبدالمحس داهللا ب ة،   –عب ة الثاني الة، الطبع ة الرس  مؤسس

                                                           

١١EאאאאאאK



  فهــــــــــارسالقائمـــــة 

 

٢٦٣

ماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية الت
ال

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
ارك     • ام القضاء في اإلسالم،          ,أحمد بن عبدالعزيز المب ؤتمر        نظ ى م دم إل بحث مق

نة    اض س ة بالري ه الجامع ذي عقدت ه اإلسالمي ال ام  ١٣٩٦الفق ة اإلم ـ، جامع ه
 .بن سعود اإلسالميةامحمد 

ام ا     ,أحمد بن محمد الخضيري     • ه          نقض األحك وراة في الفق ، لقضائية، رسالة دآت
ال    عود اإلس ن س د ب ام محم ة اإلم اء، جامع الي للقض د الع اض مية، المعه   –الري

 .هـ١٤٢٢مكتبة الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
اهرة           ,أحمد صدقي  •  دار النهضة    – المدعى عليه وظاهرة البطء في التقاضي، الق

 .م١٩٩٥العربية، 
دقي • د ص اهرة   ,أحم ر، الق ادة النظ اس إع ئة اللتم ة المنش ة – الواقع  دار النهض

 .م٢٠٠٠العربية، 
دقي • د ص اهرة ,أحم ارات، الق ة اإلم ي دول ات ف د المرافع ة – قواع  دار النهض

 .م٢٠٠٤العربية، الطبعة الثانية، 
ات      , سرور فتحيأحمد   • انون العقوب اهرة    .  الوسيط في ق  دار –القسم الخاص، الق

 .م١٩٩١الطباعة الحديثة، الطبعة الرابعة، 
اهرة     ,أحمد مليجي   • انون المرافعات، الق ع،   دار العد–التعليق على ق ة للنشر والتوزي  ال

 .م٢٠٠٣
د    • ن أحم د ب ري، محم نة  . األزه وفى س اهرة    ٣٧٠المت ة، الق ذيب اللغ ـ، ته  –ه

 .م١٩٦٧المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
ة  • ور طلب كندرية      ,أن ر، اإلس ادة النظ اس إع تئناف والتم ن باالس أة – الطع  منش

 .م١٩٩٥المعارف، الطبعة األولى، 
داهللا    • د بن إسماعيل        البخاري، أبي عب ر،        .  بن محم صحيح البخاري، دار ابن آثي

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 
ين   • ن الحس د ب ي، أحم ق  . البيهق رى، تحقي نن الكب ا،   : الس دالقادر عط د عب محم

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ دار الكتب العلمية، –بيروت 
رج        • واد المدني          ,توفيق حسن فرج وعصام توفيق حسن ف ات في الم ة  قواعد اإلثب

 .م٢٠٠٣ منشورات الحلبي الحقوقية، – القاهرةوالتجارية، 
اهرة            ,جابر يوسف المراغي   • دفاع، الق وراه     – جرائم انتهاك أسرار ال  رسالة دآت

 .م١٩٩٥ جامعة القاهرة،  آلية الحقوق،مقدمة إلى
فقه  مقدم إلى مؤتمر ال     نظام القضاء في اإلسالم، بحث     ,جمال صادق المرصفاوي   •

ن  -هـ ١٣٩٦دته الجامعة بالرياض سنة اإلسالمي الذي عق   جامعة اإلمام محمد ب
 .سعود اإلسالمية

ة       ( الصحاح   ,بن حماد، أبو نصر    الجوهري، إسماعيل  • ة وصحاح العربي اج اللغ ) ت
روت      : تصحيح ة     –أحمد عبدالغفور العطار، بي ين، الطبع م للمالي ة  دار العل ، الثالث
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

ة السعودية، جدة            التنظي ,حسن عبداهللا آل الشيخ    •  –م القضائي في المملكة العربي
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 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار تهامة، الطبعة األولى، 
رة • ن آي كندرية  ,حس انون، اإلس ى الق دخل إل ة  – الم ارف، الطبع أة المع  منش

 .م١٩٧٤الخامسة، 
روت     .  أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان       ,الذهبي •  مؤسسة   –أعالم النبالء، بي

 .هـ١٤١٢التاسعة، الرسالة، الطبعة 
المفردات في غريب     . الراغب األصفهاني، الحسن بن محمد المفضل، أبو القاسم        •

ق  ريم، تحقي رآن الك اهرة   : الق ي، الق يد آيالن د س ة  –محم ة ومطبع رآة مكتب  ش
 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١مصطفى البابي الحلبي وأوالده، 

 دآتوارة مقدمة تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رسالة. رأفت محمد رشيد ميقاتي •
 .م١٩٩٦إلى آلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

اآي • ي  ,رزق اهللا أنط ات ف ول المحاآم ق     أص ة، دمش ة والتجاري واد المدني   - الم
 .م١٩٦١، الطبعة الثانية ن، .د

اهرة              ,رمزي سيف  • ة، الق ة والتجاري ات المدني  – الوسيط في شرح قانون المرافع
 .م١٩٦٠دار النهضة العربية، 

دي، • ى   الزبي يض المرتض و الغ د، أب ن محم د ب واهر   .  محم ن ج روس م اج الع ت
 .م١٨٨٨ -هـ ١٣٠٦ المطبعة الخيرية، –القاموس، القاهرة 

نة   • وفى س اري المت د األنص ا محم ـ٩٢٦زآري ات  . ه ة والتعريف دود األنيق الح
 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ دار الفكر، –مازن المبارك، بيروت : الدقيقة، تحقيق

د بن أحم       • روت     . دالسرخسي، محم ة،        –المبسوط، بي ة الثاني ة، الطبع  دار المعرف
 .هـ١٤٠٦

السيد عبدالعال تمام، آفالة حق التقاضي، دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية       •
 .م٢٠٠٠وفي السعودية ومصر وفرنسا، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ب • عد آل دري ن س عود ب عودية ,س ة الس ة العربي ي المملك يم القضائي ف ي  التنظ  ف
ائية    لطة القض ام الس المية ونظ ريعة اإلس وء الش اض . ض ام  –الري ة اإلم  جامع

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩محمد بن سعود اإلسالمية، 
ف  • د يوس نيه أحم ر،     ,س ادة النظ اس إع ن بالتم بب للطع وم آس ش الخص  غ

 .م٢٠٠٢ دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى، –اإلسكندرية 
 .ت.، د دار النهضة العربية–ة  الغش اإلجرائي، القاهر,سيد محمد •
وفى سنة                • ة المت دالحليم ابن تيمي  الحسبة في     ,هـ ٧٢٨شيخ اإلسالم أحمد بن عب

 .  دار الفكر–اإلسالم، بيروت 
ري • ر,الطب و جعف ر أب ن جري د ب رآن، تصحيح , محم ي تفسير الق ان ف امع البي  ج

اهرة   اء، الق ن العلم ة م قا ولجن ا–مصطفى الس ة مصطفى الب ة ومطبع بي  مكتب
 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الحلبي وأوالده، الطبعة الثانية، 

ام،              ,الطرابلسي، علي بن خليل    • ين الخصمين من األحك ردد ب  معين الحكام فيما يت
 .هـ١٣٩٣ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، –القاهرة 

ان        ,طلعت دويدار  • ي آوم د بن عل ات           , ومحم ام المرافع ى نصوص نظ  التعليق عل
ة السعودية، اإلسكندرية           ا ة العربي ارف، د     –لشرعية في المملك ط، .  منشأة المع

 .م٢٠٠١
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ارود     • ن الج ن داود ب ليمان ب ي، س ي،  ,الطيالس ي داود الطيالس ند أب  مس
ق اهرة    : تحقي ي، الق ن الترآ د عبدالمحس ى،   –محم ة األول ر، الطبع  دار هج
 .م١٩٩٩

ي، مص       ,عبدالباسط جميعي  • انون       –ر   اإلساءة في المجال اإلجرائ ة الق ال بمجل  مق
 .م١٩٨٣واالقتصاد، 

ي  • ط جميع د،       ,عبدالباس ة الجدي ات المدني انون المرافع ي ق ات ف ادئ المرافع  مب
 .م١٩٧٤ دار الفكرالعربي، –القاهرة 

اوي  • د المنش ة      ,عبدالحمي واد المدني ي الم ات ف انون المرافع ى ق ق عل  التعلي
 .م٢٠٠٤ الجامعية،  دار المطبوعات–والتجارية واإلدارية، اإلسكندرية 

دالعزيز الحميضي      • اب والسنة،           ,عبدالرحمن إبراهيم عب ه في الكت  القضاء ونظام
 .هـ١٤٠٩ جامعة أم القرى، الطبعة األولى، –مكة المكرمة 

 .هـ١٤٠١ معهد اإلدارة العامة، – أصول علم القضاء، الرياض ,عبدالرحيم عياد •
ديوي • ل ب دالعزيز خلي الم وحماي ,عب ي اإلس اهرة  القضاء ف وق، الق  دار –ة الحق

 .م١٩٧٩الفكر العربي، 
ديوي   • ل ب دالعزيز خلي الم،     ,عب ي اإلس اء ف ات والقض د المرافع ي قواع وث ف  بح

 .م١٩٧٩ دار الفكر العربي، –القاهرة 
ريعة اإل  • ي الش ائية ف ام القض بيب األحك ين، تس ن خن داهللا ب ة عب المية، طبع س

 .هـ١٤٢٠، ١المؤلف، ط
دالعزيز ال    • ن عب داهللا ب رعية،     ,درعانعب ات الش ي المرافع ة ف د اإلجرائي  القواع

 .م١٩٩٣ مكتبة التوبة، الطبعة األولى، –الرياض 
ام القضائية، الرياض     ,عبداهللا بن محمد الدخيل  •  – التماس إعادة النظر في األحك

 .هـ١٤٢٢رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء، 
اهرة            ,عبدالمنعم أحمد الشرقاوي    • ة، الق ة والتجاري ات المدني  دار – شرح المرافع

 .م١٩٥٠النشر للجامعات المصرية، 
رقاوي  • د الش دالمنعم أحم اهرة   ,عب دعوى، الق ي ال لحة ف ة المص الة – نظري  رس

 .م١٩٤٧دآتوراة مقدمة إلى آلية الحقوق بجامعة القاهرة، 
ات       ,عزالدين الديناصوري وحامد عكاز    • انون المرافع ى ق ، اإلسكندرية    التعليق عل

 .م٢٠٠٣ شرآة الجالل للطباعة، الطبعة الحادية عشر، –
ات • ي برآ اهرة ,عل ة، الق د الدول دنيًا ض ي م ة، – التقاض ية العربي  دار النهض

 .م٢٠٠٣
ات • ي برآ اهرة ,عل ارن، الق انون المصري والمق ي الق يم ف  دار – خصومة التحك

 .م١٩٩٦النهضة العربية، 
ات  • ي برآ ا ,عل مة القض وة مخاص اهرة    دع ق، الق ة والتطبي ين النظري  دار –ء ب

 .م٢٠٠١النهضة العربية، 
اهرة      ,علي قراعه  • ات الشرعية، الق د،  – األصول القضائية في المرافع  دار المؤي

 .م١٩٢١الطبعة األولى، 
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ات      ,يد رمضان ععمر الس  • انون العقوب اهرة       .  شرح ق  –القسم الخاص، الق
 .م١٩٨٦دار النهضة العربية، 

د القصاص • اهرة  ال,عي ن، الق ي الطع ازل عن الحق ف ة، –تن  دار النهضة العربي
 .م١٩٩٦

داهللا     قال • اء، جدة        ,ونوي، قاسم بن عب ى،        – أنيس الفقه ة األول اء، الطبع  دار الوف
 .هـ١٤٠٦

يم   • ى غن يني عل دالمنعم والحس ؤاد عب ات   ,ف ام المرافع ي نظ دفوع ف ام ال  أحك
 .م٢٠٠٢ى،  المكتب العربي، الطبعة األول–الشرعية، اإلسكندرية 

دريني  • ي ال ي       ,فتح ف ف ة التعس ده ونظري ي تقيي ة ف لطان الدول دى س ق وم  الح
ق    ق، دمش تعمال الح ى،   –اس ة األول ق، الطبع ة دار دمش ـ ١٣٨٦ مطبع  -ه

 .م١٩٦٧
اهرة، دار النهضية               • دني، الق فتحي إسماعيل والي، الوسيط في قانون القضاء الم

 .العربية
اموس  ٨١٧المتوفى . قوب الشافعي الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يع      • هـ، الق

يط ق, المح راف: تحقي الة، إش ة الرس ي مؤسس راث ف ب الت يم : مكت د نع محم
روت  ي، بي ة،  –العرنسوس ة السادس الة، الطبع ة الرس ـ ١٤١٩ مؤسس  -ه

 .م١٩٩٨
وفى               • د بن يعقوب الشافعي، المت ـ، بصائر    ٨١٧الفيروزآبادي، مجد الدين محم ه

ز، تحقيق     ذوي التمييز في لطائف الك       اب العزي دالعليم        : ت ي النجار وعب د عل محم
 .ت.د. ط. المكتبة العلمية، د-الطحاوي، بيروت

ي           • د بن عل د بن محم ر،             ,الفيومي، أحم ر في غريب الشرح الكبي  المصباح المني
 .ت.ط، د.  المكتبة العلمية، د–بيروت 

ي           • د بن عل د بن محم ر في غريب الشرح الكبي            ,الفيومي، أحم ر،  المصباح المني
 .ت.، دط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، د–القاهرة 

م   • انون رق ة المصري الصادر بالق ة والتجاري ات المدني انون المرافع نة ١٣ق  لس
 .م١٩٦٨

ه          • دث تعديالت ًا ألح ادر وفق ري الص ة المص ة والتجاري ات المدني انون المرافع ق
 .م١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم 

 الجامع ألحكام القرآن، اعتنى به وصححه        ,أبي بكر  محمد بن أحمد بن      ,القرطبي •
ى،         –هشام النجاري، بيروت     ـ   ١٤١٦ دار إحياء التراث العربي، الطبعة األول  -ه

 .م١٩٩٥
م          أمامقواعد المرافعات واإلجراءات     •  ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رق

 .هـ١٦/١١/١٤٠٩ وتاريخ ١٩٠
اهرة           اإلجراءات الجنائ  ,مأمون محمد سالمة   •  دار  –ية في التشريع المصري، الق

 .م٢٠٠٤النهضة العربية، 
 .، مصر١٦٣١مجلة األحكام العدلية، المادة  •
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دالوهاب العشماي • د العشماوي وعب ات في التشريع ,محم  قواعد المرافع
 .م١٩٥٧ مكتبة اآلداب، –المصري، القاهرة 

روت      ,محمد بن أبي بكر الرازي     • ان    – مختار الصحاح، بي ة لبن ـ   ١٤١٥،   مكتب  -ه
 .م١٩٩٥

ار  • دالعزيز النج ن عب د ب ن أحم د ب ة  ,محم ة المكرم ر، مك ب المني  – شرح الكوآ
 .هـ١٤٠٢جامعة أم القرى، 

دالمنعم • دالرحمن عب د عب اهرة ,محم ة، الق اظ الفقهي م المصطلحات واأللف  – معج
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار الفضيلة، 

 الشيخ علي المبارك، بيروت  نظام الحكم في اإلسالم، تقديم,محمد عبداهللا العربي •
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ دار الفكر، الطبعة األولى، –

دالعزيز    • ال عب د آم اهرة        ,محم ه والقضاء، الق ات في ضوء الفق ين المرافع  – تقن
 .م١٩٩٥الطبعة الثالثة، 

راهيم   • ود إب د محم عودية،     ,محم ة الس ة العربي ي المملك التمييز ف ن ب ام الطع  نظ
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩امة،  معهد اإلدارة الع–الرياض 

 .م١٩٩٩ مجمع اللغة العربية، الطبعة األولى، –معجم القانون، القاهرة  •
ين • يم ياس د نع ات  ,محم انون المرافع ريعة اإلسالمية وق ي الش دعوى ف ة ال  نظري

 .هـ١٤٢٠ عمان، دار النفائس، الطبعة الثانية، –المدنية والتجارية، األردن 
وس  • ن عرن د ب ن محم ود ب اريخ ,محم اهرة   ت الم، الق ي اإلس اء ف ة –القض  مكتب

 .ت.، دالكليات األزهرية
ونس   • طفى ي ود مص ة،     ,محم ة والتجاري واد المدني ي الم ن ف ة الطع دم تجزئ  ع

 .م٢٠٠٠ دار النهضة العربية، –القاهرة 
ة ال  • وعة الفقهي ؤون اإل الموس اف والش ة، وزارة األوق ت  كويتي المية، الكوي  –س

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤مية، الطبعة الثانية، األوقاف والشؤون اإلسال: الناشر
ة،              ,نبيل إسماعيل عمر   • ة والتجاري واد المدني  الطعن بالتماس إعادة النظر في الم

 .م١٩٨٣ منشأة المعارف، الطبعة األولى، –اإلسكندرية 
 دار – الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، اإلسكندرية   ,نبيل إسماعيل عمر   •

 .م٢٠٠٠الجامعة الجديدة، 
اإلسكندرية .  الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية      ,نبيل إسماعيل عمر   •

 .م١٩٩٩ دار الجامعة الجديدة، –
م       • ي رق وم الملك ادر بالمرس ة الص راءات الجزائي ام اإلج اريخ ) ٣٩/م(نظ وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
 .هـ٥/٧/١٣٩٥وتاريخ ) ٨٢٤/م(نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم  •
ام ال  • ة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي      نظ ة العربي ات الشرعية للمملك مرافع

م  اريخ ) ٢١/م(رق دل،  ٢٠/٥/١٤٢١وت ة الع ام، مجل ة للنظ وائح التنفيذي ـ والل ه
 .هـ١٤٢٣،السنة الرابعة، رجب )١٥(وزارة العدل السعودية العدد 

اهرة            ,وجدي راغب فهمي   • دني، الق ام القضاء الم  –  دراسات في مرآز الخصم أم
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ة عين       مجلة العلوم القانونية     وق، جامع ة الحق واالقتصادية، تصدرها آلي
 .م١٩٧٨ شمس، 

ي • دي راغب فهم اهرة  ,وج دني، الق ادئ القضاء الم ة، – مب  دار النهضة العربي
 .م٢٠٠١

 .ت.، د دار الفكر– الموجز في أصول الفقه، دمشق ,وهبه الزحيلي •
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 فهرس الموضوعات
                    الموضوع 

 الصفحة رقم
 ١...............................................................................المقدمة 

 الفصل التمهيدي
 ٤.............................................................اإلطار المنهجي للدراسة

 ٤.......................................................................مشكلة الدراسة
 ٤........................................................................أهمية الدراسة
 ٥.......................................................................أهداف الدراسة
 ٦........................................................................أسئلة الدراسة
 ٦........................................................................حدود الدراسة
 ٧........................................................................منهج الدراسة

 ٨....................................................................الدراسات السابقة
 ١٠.....................................................مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة

 ٢٠...................................................التصور المقترح لفصول الدراسة
 ٢٢.........................................هوم التماس إعادة النظر مف:الفصل األول
 ٢٤........................................ تعريف التماس إعادة النظر:المبحث األول

 ٢٥............التعريف بالتماس إعادة النظر في اللغة العربية: المطلب األول
 ٢٩..............التعريف بالتماس إعادة النظر في االصطالح: المطلب الثاني

 ٤٦..................أساس وخصائص وصور التماس إعادة النظر: الثاني المبحث
 ٤٧..................................أساس التماس إعادة النظر: المطلب األول
 ٥٨..............................خصائص التماس إعادة النظر: المطلب الثاني
 ٦٥..................................صور التماس إعادة النظر: المطلب الثالث

 ٧٢.....................تمييز التماس إعادة النظر عما قد يختلط به: الثالث المبحث
 ٧٤..............االلتماس ورجوع القاضي عن رأيه واجتهاده: المطلب األول
 ٧٦...................... بالتمييز أو بالنقضااللتماس والطعن: المطلب الثاني

 في نظام  األحكام القابلة وغير القابلة اللتماس إعادة النظر:الفصل الثاني
ة         ات المدني انون المرافع ة المصري     المرافعات الشرعية السعودي وق والتجاري

........................................................................................٧٨ 
 ٨٠...............................األحكام القابلة اللتماس إعادة النظر: األول المبحث

 ٨٢................اس إعادة النظرالمصلحة آشرط لقبول التم: المطلب األول
 األحكام القابلة اللتماس إعادة النظر في نظام: المطلب الثاني

 ٩٢.................................................المرافعات الشرعية السعودي
 األحكام القابلة اللتماس إعادة النظر في قانون: المطلب الثالث

 ١٠٥.......................................المرافعات المدنية والتجارية المصري
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 ١١٥.........................نظراألحكام غير القابلة اللتماس إعادة ال: الثاني المبحث
 في نظام المرافعات األحكام غير القابلة اللتماس إعادة النظر: المطلب األول

 ١١٧.............................................................الشرعية السعودي
 األحكام غير القابلة اللتماس إعادة النظر في قانون: المطلب الثاني

 ١٢٠.......................................المرافعات المدنية والتجارية المصري
  المرافعات حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر في نظام:الفصل الثالث

 ١٣٣........الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
 ١٣٧...........................................االلتماس للتزوير والغش: األول المبحث

 ١٣٨........................التزوير آسبب اللتماس إعادة النظر: المطلب األول
 ١٤٥..........................الغش آسبب اللتماس إعادة النظر: المطلب الثاني

 ١٥١..............اطعة في الدعوىااللتماس للحصول على أوراق ق: الثاني المبحث
 ١٥٢......................المقصود باألوراق القاعة في الدعوى: المطلب األول
 شروط االلتماس لحصول الملتمس على أوراق قاطعة: المطلب الثاني
 ١٥٤.....................................................................في الدعوى

 االلتماس بسبب ظهور وقائع وأوراق من شأنها تبرئة: الثالث المبحث
 ١٥٥..................................................................المحكوم عليه

 ١٥٧.................ت متعلقة بالدعوى والحكمااللتماس بسبب حاال: الرابع المبحث
 ١٥٨................االلتماس لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى: المطلب األول
 ١٦٢.............................االلتماس ألسباب تتعلق بالحكم: المطلب الثاني

 ١٦٨..........االلتماس بسبب التناقض في الحكم أو الحكم غيابيًا: الخامس المبحث
 ١٦٩..........................االلتماس بسبب التناقض في الحكم: المطلب األول

 ١٧١..................................االلتماس في الحكم الغيابي: الثانيالمطلب 
  إجراءات التماس إعادة النظر وآثاره في نظام المرافعات:الفصل الرابع

 ١٧٣........الشرعية السعودي وقانون المرافعات التجارية والمدنية المصري
 ١٧٤......................................إجراءات التماس إعادة النظر: األول المبحث

 ١٧٥...................................ميعاد التماس إعادة النظر: المطلب األول
 ١٧٩..............المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر: مطلب الثانيال

 ١٨٣...............................خصومة التماس إعادة النظر: المطلب الثالث
 السعودي آثار التماس إعادة النظر في نظام المرافعات الشرعية: الثاني المبحث

 ١٩٧..............................وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
ب األول ى : المطل ع االلتماس عل ار رف ونآث م المطع ذ الحك ه بااللتماس تنفي في

........................................................................................١٩٨ 
 ٢٠١............آثار الحكم الصادر في الطعن برفض االلتماس: المطلب الثاني
 ٢٠٣.............آثار الحكم الصادر في الطعن بقبول االلتماس: المطلب الثالث
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ال

 ةـــالخاتم
 

ام   ن نظ ل م ي آ ر ف ادة النظ ام دراستي لموضوع التماس إع ي خت ف
رعية ات الش عوديالمرافع انون  الس اتوق ة  المرافع ة والتجاري  المدني

ة للطعن        ال اأهمية هذ  بجالء   تضحالمصري،  ا موضوع، آوسيلة طعن موازي
ا شاب          نأ في األحكام للخطأ في القانون، إذ      ى تصحيح م   االلتماس يهدف إل

دير القاضي لمسألة من مسائل                  الحكم القابل للتنفيذ الجبري من خطأ في تق
 .الواقع

 الخصوم، وذلك على خالف      إلى غش   أن معظم أسبابه ترجع    تضحاإذ  
ا ا يعكس م ليمة لإلنسان، وهو م ي عصرنا  آلالفطرة الس ه اإلنسان ف  إلي

بعض  د ال ي عن ديني واألخالق وازع ال اب ال الي، بسبب غي ذا ي ف،الح تند ه س
زور، وذ  رر م ى مح ه    اكعل الح أخي زاع لص م الن ة لحس ة قاطع ز ورق  يحج

ذا  يبيع القاصر لخصمه،       وثالثاإلنسان،   ى القاضي ليوهم        وه ل عل  ه يتحاي
داً  صطنع عمداً ي وذاك للحقيقة،   فبشيء مخال  خر الغتصاب أرض     آ مع     عق

رف      ا ضعف الط تغل إم ؤالء يس م ه ار، ومعظ ي وضح النه ر ف ال األخ وم
 .لدفاع عن حقها على جهله أو انشغاله، بل وأحيانا عدم قدرته خر أوآلا

ي ن ف لوال يمك ذ مث االت  ه ل المسه الح اء آ ى القضاة، ؤإلق ولية عل
ر ل            ى خالف      آلفكيف لقاض أن يكتشف أو يتدخل بين اثنين آالهما يق خر عل

 ؟الحقيقة بأنه يمتلك هذه أو تلك
أو أرضه ويسافر  منزله اإلنسانوما أفزع الصور التي يترك فيها 

للعمل بالخارج، فإذا به يرجع وال يجد أرضه أو منزله، بل ويجد أرضه 
ا نقل بمقتضاه  وهميخر عقدًاآومنزله في حيازة أخر، الذي اصطنع مع 

 ملكية المنزل أو األرض، وال يجد اإلنسان في هذه الحالة نفسه، إال حائزًا
بعدها ينتظر السنوات لحين ، ودارياإتسجله   ممحضر يتلورقة عبارة عن 

سنوات ينتظر  حكم بعد  علىصلحالفصل في الموضوع، وحتى عندما ي
 .الحكمهذا  لحين تنفيذ فيها

 غياب ضمير البعض، فما لىهذه الصعوبات التي ترتبت عوإزاء 
 اهللا وسنة رسوله الكريم، الذي ورد فيهما  إلى آتابالرجوعإلى أحوجنا 

النهي عن تحريم أآل أموال الناس بالباطل، لقول اهللا تعالي في سورة 
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رجالن من األنصار جاء : "جاء في الحديث عن أم رضي اهللا عنها قالت
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  الخاتمـــــة

 

٢٥٠

التماس إعـادة النظـر في نظام المرافعات الشرعية 
ال

مواريث بينهما قد ُدِرست، ليس بينهما في × يختصمان إلى رسول اهللا 
ولعل بعضكم  أن يكون إلي، إنكم تختصمون إنما أنا بشر و " :×بينة، فقال 

ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق 
 .)١("ما أقتطع له قطعة من النارنأخيه فال يأخذه، فإ

 وقانون نظام المرافعات الشرعية تضمن األساس  هذاوعلى
 إلى القضاءحق االلتجاء تنظيمًا لالمصري، المدنية والتجارية المرافعات 

 لخطأ في تقدير الواقع أو  آان ذلك راجعًاوحق الطعن في األحكام، سواًء
 .لخطأ في القانون
ع،          منهما آل من    ولقد آفل  دير الواق أ في تق ا    لتصحيح الخط  تقريرهم

ا              ا للطعن في األحكام، طريق التماس إعادة النظر، بطريقة  حاول فيه  آالهم
ادم أو        القضاء على أساليب المزورين ومحترفي الغش، إذ بااللتماس ال يتق
م      ه ل ا أن يسقط حق اإلنسان في تصحيح ما شاب حقه لخطأ في الواقع، طالم

 .يكن يعلم بقيام ذلك السبب الموجب لاللتماس
توصلت إلى مجموعة من     التماس إعادة النظر،    موضوع ةدراس وبعد

 -:النتائج والتوصيات على النحو التالي
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