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املـــقــــدمــــــــــــــــــة

احلمد هلل الذي عّلمنا البيان، وانزل علينا القراآن، وال�صالة وال�صالم 

على خري االأنام، وعلى اآله و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان، وبعد:

 فاإن �صريعتنا ال�صمحة جاءت ل�صالح الب�صرية يف معا�صهم ومعادهم، 

وواجباتهم  بحقوقهم  النا�ض  توعية  ال�صريعة  به  جاءت  ما  اأهم  ومن 

التي فطرها اهلل، فال مغاالة وال تفريط، وفقهنا  النا�ض  مراعية فطر 

االإ�صالمي وق�صاوؤنا ال�صرعي اأكد هذا املعنى واأبرزه بجالء.

من هنا جاء هذا االإ�صدار اخلام�ض يف هذه ال�صل�صلة املباركة    

ليلقي ال�صوء على جملة من االإجراءات الق�صائية والتوثيقية يف املحاكم 

وكتابات العدل التي ينبغي التوعية بها واإبرازها للنا�ض؛ الأن ذلك طريق 

من طرق الوعي العديل وتنمية للثقافة الق�صائية، واإبرازًا جلمال وح�صن 

�صريعتنا ال�صمحة التي دعت اإىل النظام واأر�صدت اإىل اإتقان العمل.

اأين اجتهدت يف  اأحطت بكل االإجراءات ولكن ح�صبي  اأين  اأّدعي  وال 

اجلمع من باقات الورد اأح�صنها فاإن ُوِجَدْت ع�صبة غريبة اأو وردة ذابلة يف 

باقات الورد اجلميلة فذلك الأين ب�صر ومن �صان الب�صر اأن يفوته الكمال 

وال يح�صل له، والف�صل ملن ا�صتّلها فاأبعدها، اأو رعاها فاأ�صلحها. 

اأ�صاأل اهلل اأن يوفقنا جميعًا ملا يحبه وير�صاه.
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

متهيـــــــــــــــد:
خادم  عهد  يف  العديل  املرفق  تطور  وتوفيقه  اهلل  بحمد 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني 

حيث خ�ص�ض وفقه اهلل �صبعة مليارات ريال �صمن م�صروع 

الأهميته  وذلك  الق�صائي  املرفق  لتطوير  عبداهلل  امللك 

للرقي  و�صبيلها  امل�صرق  الدولة  واجهة  فهو  وخ�صو�صيته 

واحلفاظ  حقوقه  اإىل  للو�صول  املجتمع  وطريق  والتح�صر، 

عليها من ال�صياع ولينعم �صاكنوه باالأمن واالأمان.

لذا اأحببت قبل اخلو�ض يف �صلب املو�صوع وذكر االإجراءات 

يف  اأ�صهمت  التي  العدلية  واالأنظمة  االأجهزة  بذكر  التمهيد 

التي  املحمدية  الر�صالة  عظم  واإظهار  العدالة  مبداأ  اإر�صاء 

م�صاحلهم  وحتقيق  العباد  نفع  �صاأنه  من  ما  بكل  تزخر 

الدنيوية واالأخروية.

واجباتها  متار�ض  زالت  وال  كانت  العدلية  االأجهزة  هذه   

نحو حتقيق ما ي�صبو اإليه النا�ض وت�صعى للتطوير نحو االأف�صل 

م�صتعينني بعد توفيق اهلل باالأنظمة التي رتبت العمل وحققت 

ال  احلياة  اأن  متحقق  هو  ومما  للعموم  والو�صوح  ال�صفافية 

ت�صتقيم بال عدل وم�صاواة يف احلقوق والواجبات.
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 وقد جعلت التمهيد على ق�صمني:

 الأول: التعريف بالأجهزة العدلية.

 الثاين: التعريف بالأنظمة العدلية. 

الق�سم الأول: 

 التعريف باألجهزة العدلية والتوثيقية

اأ ( وزارة العدل:

احلادية  املادة  يف  اخلام�ض  بابه  يف  الق�صاء  نظام  حدد 

وال�صبعني بع�صًا من مهام الوزارة حيث جاء فيها ما يلي:

على  واملايل  االإداري  االإ�صراف  العدل  وزارة  »تتوىل   

من  تراه  ما  الوزارة  ترفع  وكذلك  العدل،  وكتابات  املحاكم 

املقرتحات وامل�صروعات التي من �صاأنها رفع امل�صتوى الالئق 

مبرفق العدالة«.

وكذلك من مهام الوزارة االإ�صراف على كّتاب العدل وما 

يتعلق ب�صوؤونهم الوظيفية من تعيني وترقية وغري ذلك.

التوثيقات  ب�صائر  معنية  العدل  وزارة  فاإن  كذلك 

والت�صديق على الوثائق الر�صمية التي ت�صدر من املحاكم 

وكتابات العدل.
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

ومما يناط كذلك بالوزارة تطبيق نظام الت�صجيل العيني 

على  احلفاظ  يف  ت�صهم  التي  االأنظمة  اأهم  من  وهو  للعقار 

الرثوة العقارية.

بعد  العدل  وزير  من  بقرار  الئحة  الوزارة  ت�صدر  كذلك 

القواعد  تبني  للق�صاء  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  مع  االتفاق 

واالإجراءات املنظمة الأعمال اأعوان الق�صاة ، وكذلك حتديد 

االمتحان و�صروط القبول الأعوان الق�صاة .

واإ�صدار  وقيدهم  املحامني  متابعة  مهمة  بالوزارة  ويناط 

الرخ�ض لهم ملمار�صة مهنة املحاماة واإ�صدار جدول الأ�صماء 

املمار�صني منهم وغري املمار�صني. 

ب ( املجل�س الأعلى للق�ساء:

هو املجل�ض الذي ي�صرف على �صوؤون الق�صاة املختلفة من 

مرورًا  اخلدمة  اإنهاء  اإىل  الق�صائي  ال�صلك  يف  التعيني  حني 

مبختلف ال�صوؤون الوظيفية من نقل وتاأديب واإجازة وح�صانة 

وابتعاث وندب واإعارة وحوافز وغريها.

كذلك املجل�ض يعنى ب�صوؤون ق�صاة املحاكم من حيث رفع 

مقرتح باأع�صاء املحكمة العليا ملقام امللك وكذلك ت�صمية رئي�ض 

كل دائرة من دوائر املحكمة العليا واأع�صائها بناء على اقرتاح 

من رئي�ض املحكمة العليا.
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روؤ�صاء حماكم  ت�صمية  باملجل�ض  املناطة  املهام  كذلك من 

االأوىل  الدرجة  حماكم  وروؤ�صاء  وم�صاعديهم  اال�صتئناف 

وم�صاعديهم يف خمتلف املناطق.

وكذلك املجل�ض عليه مهمة اإن�صاء حماكم متخ�ص�صة كما 

وعمالية،  �صخ�صية،  واأحوال  وجزائية،  )جتارية  النظام  يف 

ي�صمى  رئي�ض  من  للق�صاء  االأعلى  املجل�ض  ويوؤلف  وعامة(، 

باأمر ملكي، وع�صرة اأع�صاء على النحو التايل:

 1ـ رئي�ض املحكمة العليا. 

 2ـ اأربعة ق�صاة متفرغني بدرجة رئي�ض حمكمة ا�صتئناف، 

ي�صمون باأمر ملكي.

 3ـ وكيل وزارة العدل.

 4ـ رئي�ض هيئة التحقيق واالإدعاء العام.

5ـ ثالثة اأع�صاء يتوفر فيهم ما ي�صرتط يف قا�صي ا�صتئناف، 

ي�صمون باأمر ملكي، وتكون مدة املجل�ض واالأع�صاء املن�صو�ض 

عليهم يف الفقرتني )ب( و )هـ( اأربع �صنوات قابلة للتجديد.

ويناط باملجل�ض اإ�صافة اإىل ما ذكر اإ�صدار اللوائح املتعلقة 

بال�صوؤون الوظيفية للق�صاة، كذلك الئحة التفتي�ض الق�صائي 

و�صوابط  واإجراءات  الق�صاة  اختيار  طريقة  تبني  وقواعد 
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

و�صالحيات  اخت�صا�صات  تنظيم  وقواعد  للدرا�صة  تفريغهم 

روؤ�صاء املحاكم وم�صاعديهم.

حيث  الق�صاة  على  التفتي�ض  املجل�ض  اأعمال  من  كذلك 

الق�صائي  للتفتي�ض  اإدارة  للق�صاء  االأعلى  املجل�ض  يف  توؤلف 

ال�صكاوى  يف  والتحقيق  الق�صاة  اأعمال  على  التفتي�ض  تتوىل 

.
)1(

التي يقدمها الق�صاة اأو تقدم �صدهم وغريها من اعمال

ج ( املحكمة العليا:

وهي اأعلى �صلطة ق�صائية يف حماكم الق�صاء العام تتوىل 

مراقبة �صالمة تطبيق اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية وما ُي�صدره 

ويل االأمر من اأنظمة ال تتعار�ض معها يف الق�صايا التي تدخل 

�صمن والية الق�صاء العام وذلك يف االخت�صا�صات االآتية:

 1ـ مراجعة االأحكام والقرارات التي ت�صدرها اأو توؤيدها 

حماكم اال�صتئناف بالقتل اأو القطع اأو الرجم اأو الق�صا�ض يف 

النف�ض اأو فيما دونها.

 2ـ مراجعة االأحكام اأو القرارات التي ُت�صدرها اأو توؤيدها 

حماكم اال�صتئناف، املتعلقة بق�صايا مل ترد يف الفقرة ال�صابقة 

)1( انظر نظام الق�صاء ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/87( وتاريخ 1428/9/19هـ من 

املادة )5( اإىل املادة )8(، ولال�صتزادة زيارة موقع املجل�ض على الرابط:

www.scj.gov.sa 
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وقائع  تتناول  اأن  دون  وذلك  ونحوها،  اإنهائية  مب�صائل  اأو 

الق�صايا، متى كان حمل االعرتا�ض على احلكم مايلي:

ال�صريعة االإ�صالمية وما ُي�صدره ويل  اأحكام  اأ- خمالفة   

االأمر من اأنظمة ال تتعار�ض معها.

 ب- �صدور احلكم من حمكمة غري م�صكلة ت�صكياًل �صليمًا 

طبقًا ملا ن�ض عليه نظام الق�صاء، وغريه من االأنظمة.

 ج- �صدور احلكم من حمكمة اأو دائرة غري متخ�ص�صة.

 د- اخلطاأ يف تكييف الواقعة، اأو و�صفها و�صفًا غري �صليم.

وتوؤلف املحكمة العليا من رئي�ض ي�صمى باأمر ملكي، وعدد 

ي�صمون  ا�صتئناف  حمكمة  رئي�ض  بدرجة  الق�صاة  من  كاف 

باأمر ملكي بناء على اقرتاح املجل�ض االأعلى للق�صاء، وتبا�صر 

متخ�ص�صة  دوائر  خالل  من  اخت�صا�صاتها  العليا  املحكمة 

با�صتثناء  ق�صاة،  ثالثة  من  منها  كل  توؤلف  احلاجة  بح�صب 

الدائرة اجلزائية التي تنظر يف االأحكام ال�صادرة بالقتل اأو 

القطع اأو الرجم اأو الق�صا�ض يف النف�ض، اأو فيما دونها فاإنها 

.
)1(

توؤلف من خم�صة ق�صاة، ويكون لكل دائرة رئي�ض

موقع  زيارة  ولال�صتزادة   ،)14( املادة  حتى   )10( املادة  من  الق�صاء  نظام  انظر   )1(

www.supremecourt.gov.sa :املحكمة العليا على الرابط
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

د( حماكم ال�ستئناف: 

 وتعترب الدرجة الثانية من درجات التقا�صي بعد حماكم 

حمكمة  اأمام  الرتافع  للخ�صوم  وميكن  االأوىل  الدرجة 

اخت�صا�صاتها  حتت  تدخل  التي  الق�صايا  يف  اال�صتئناف 

وفق االإجراءات املقررة يف نظام املرافعات ال�صرعية ونظام 

حماكم  اإن�صاء  على  النظام  ون�ض  اجلزائية،  االإجراءات 

اأعمالها من خالل  تبا�صر  اململكة  مناطق  كل  اال�صتئناف يف 

دوائر متخ�ص�صة توؤلف كل دائرة من ثالثة ق�صاة با�صتثناء 

الدائرة اجلزائية التي تنظر يف ق�صايا القتل والقطع والرجم 

خم�صة  من  فتوؤلف  دونها  فيما  اأو  النف�ض  يف  والق�صا�ض 

اأكرث يف  اأو  ا�صتئناف متخ�ص�صة  دائرة  اإن�صاء  ويجوز  ق�صاة 

ا�صتئناف،  حمكمة  فيها  التي  للمنطقة  التابعة  املحافظات 

ودوائر حماكم اال�صتئناف هي:

 1ـ الدوائر احلقوقية. 

2ـ الدوائر اجلزائية.                      3ـ الدوائـــر التجـارية.

.
)1(

3ـ دوائر االأحوال ال�صخ�صية.         4ـ الدوائر العمالية

)1( انظر نظام الق�صاء من املادة )15( حتى املادة )17(.
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هـ( حماكم الدرجة الأوىل: 

 وهي اأول درجات التقا�صي، وقد ن�ض نظام الق�صاء على 

تخ�صي�ض املحاكم نوعيًا، كما يلي:

 اأـ املحاكم العامة: وتوؤلف من دوائر متخ�ص�ض من بينها 

وما يف حكمها اخلارجة  االإنهائية،  ولالإثباتات  للتنفيذ  دوائر 

عن اخت�صا�صات املحاكم االأخرى وكتابات العدل وللف�صل يف 

الدعاوى النا�صئة عن حوادث ال�صري وتكون كل دائرة من قا�ٍض 

فرد اأو ثالثة ق�صاة، وفق ما يحدده املجل�ض االأعلى للق�صاء.

 ب- املحكمة اجلزائية: وتوؤلف من دوائر متخ�ص�صة، هي:

 1ـ دوائر ق�صايا الق�صا�ض واحلدود.

 2ـ دوائر الق�صايا التعزيرية.

 3ـ دوائر ق�صايا االأحداث.

وت�صكل كل دائرة من ثالثة ق�صاة، با�صتثناء الق�صايا التي 

يحددها املجل�ض االأعلى للق�صاء فينظرها قا�ٍض فرد. 

 ج- حمكمة الأحوال ال�سخ�سية.

 د- املحكمة العمالية.

 هـ- املحكمة التجارية.
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فاإنها  واملراكز  املحافظات  يف  العامة  للمحاكم  بالن�صبة 

اأكرث  اأو  قا�ٍض  تتاألف من  دائرة  اأكرث كل  اأو  دائرة  توؤلف من 

اإن�صاء دوائر  للق�صاء، ويجوز  االأعلى  وفق ما يحدده املجل�ض 

يف  �صخ�صية  واأحوال  وعمالية  وجتارية  جزائية  متخ�ص�صة 

املحاكم العامة الواقعة يف املراكز واملحافظات التي مل تن�صاأ 

فيها حماكم متخ�ص�صة متى دعت احلاجة اإىل ذلك ويحدد 

املجل�ض الق�صايا التي تخت�ض بنظرها املحكمة العامة املكونة 

.
)1(

من قا�ٍض فرد

و( ديوان املظامل:

ديوان املظامل هيئة ق�صاء اإداري م�صتقلة يرتبط مبا�صرة 

ي�صمى  جمل�ض  للديوان  وين�صاأ  الريا�ض،  مقره  ويكون  بامللك 

املظامل  ديوان  رئي�ض  من:  يتكون  االإداري«  الق�صاء  »جمل�ض 

ممن  ق�صاة  اأربعة   ، ع�صوًا  االإدارية  املحكمة  رئي�ض  رئي�صًا، 

ي�صغلون درجة قا�صي ا�صتئناف ي�صمون باأمر ملكي اأع�صاًء.

وتتكون حماكم الديوان من االآتي:

 1-املحكمة الإدارية العليا.

 2- حماكم ال�ستئناف الإدارية.

 3- املحاكم الإدارية.

)1( انظر نظام الق�صاء من املادة )18( حتى املادة )24(.
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دوائر  خالل  من  اخت�صا�صاتها  املحاكم  هذه  وتبا�صر 

متخ�ص�صة تكون على النحو االآتي:

 1ـ دوائر املحكمة االإدارية العليا من ثالثة ق�صاة.

 2ـ دوائر حماكم اال�صتئناف االإدارية من ثالثة ق�صاة.

اأن  ويجوز  ق�صاة،  ثالثة  من  االإدارية  املحاكم  دوائر  3ـ   

تكون من قا�ٍض واحد.

وتتوىل املحاكم الإدارية الف�سل يف الق�سايا الآتية:

اخلدمة  نظام  يف  املقررة  باحلقوق  املتعلقة  الدعاوى  1ـ   

احلكومة  وم�صتخدمي  ملوظفي  والتقاعد  والع�صكرية  املدنية 

اأو  وامل�صتقلة  العامة  املعنوية  ال�صخ�صية  ذوات  واالأجهزة 

ورثتهم وامل�صتحقني عنهم.

 2ـ دعاوى اإلغاء القرارات االإدارية النهائية التي يقدمها 

اأو  االخت�صا�ض،  عدم  الطعن  مرجع  كان  متى  ال�صاأن،  ذوو 

وجود عيب يف ال�صكل، اأو عيب يف ال�صبب، اأو خمالفة النظم 

واللوائح، اأو اخلطاأ يف تطبيقها او تاأويلها، اأو اإ�صاءة ا�صتعمال 

التي  والقرارات  التاأديبية،  القرارات  ذلك  يف  مبا  ال�صلطة، 

ت�صدرها اللجان �صبه الق�صائية واملجال�ض التاأديبية، وكذلك 

القرارات التي ت�صدرها جمعيات النفع العام وما يف حكمها 
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املت�صلة بن�صاطاتها، ويعد يف حكم القرار االإداري رف�ض جهة 

الواجب عليها  اتخاذ قرار كان من  امتناعها عن  اأو  االإدارة 

اتخاذه طبقًا لالأنظمة واللوائح.

 3ـ دعاوى التعوي�ض التي يقدمها ذوو ال�صاأن من قرارات 

اأو اأعمال جهة االإدارة.

 4ـ الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة االإدارة طرفًا فيها.

 5ـ الدعاوى التاأديبية التي ترفعها اجلهة املخت�صة.

 6ـ املنازعات االإدارية االأخرى.

7ـ طلبات تنفيذ االأحكام االأجنبية واأحكام املحكمني االأجنبية.

ويبني نظام املرافعات اأما ديوان املظامل قواعد املرافعات 

.
)1(

واالإجراءات اأمامه

ز( كتابات العدل:

االإقرارات  و�صبط  العقود  بتوثيق  العدل  كتابات  تخت�ض   

املختلفة  الوكاالت  اإ�صدار  وكذلك  والو�صايا،  االأوقاف  عدا 

وتعترب االأوراق ال�صادرة من كتاب العدل مبوجب االخت�صا�ض 

بال  املحاكم  اأمام  مب�صمونها  العمل  ويجب  االإثبات  قوة  لها 

بينة اإ�صافية وال يجوز الطعن فيها اإال تاأ�صي�صًا على خمالفتها 

)1( انظر اآلية العمل التنفيذية لنظام الق�صاء وديوان املظامل 0الق�صم الثاين(
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وقد  تزويرها،  اأو  النظامية،  اأو  ال�صرعية  االأ�صول  ملقت�صى 

�صدرت الئحة تو�صح اخت�صا�ض كّتاب العدل ميكن االإطالع 

عليها على موقع وزارة العدل على الرابط:

www.moj.gov.sa/mojcontents.aspx

 ،)24( عددها  يف  العدل  جملة  يف  ن�صرت  اأن  �صبق  وكما 

وقد ن�صت املادة )2( من هذه الالئحة على ما يلي:

ال�صرعية،  واالإقرارات  العقود  بتوثيق  العدل  يخت�ض كاتب   

االأ�صول  به  تق�صي  ما  وفق  بها  املتعلقة  ال�صكوك  واإ�صدار 

م�صتقباًل،  اإليه  الوزارة  ت�صنده  وما  املرعية  واالأنظمة  ال�صرعي 

ما مل ين�ض نظام اأو تعليمات على ا�صتثناء �صيء منها، ومن بني 

هذه العقود واالإقرارات التي يخت�ض كاتب العدل بتوثيقها:

 اأ- انتقال ملكية العقارات. ب عقود ال�صركات.

 ب- الرهون وفكها. ج ت�صليم املبالغ والتعوي�صات.

املبنية  الوكاالت  و  والزراعية.  ال�صكنية  املنح  قبول  هـ-   

على االإقرار.

 ز- ف�صخ الوكالة، اأو العدول عنها �صواًء من قبل الوكيل 

اأو املوكل.
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اأو  مبالغ  عن  التنازل  ط  عنها.  الرجوع  اأو  الو�صايا  ح- 

اأعيان اأو جن�صية.

 ي- الكفالة وفكها. ك ق�صمة الرتا�صي بني البالغني.

ونظرًا الت�صاع العمل وكرثة ال�صكان يف بع�ض مدن اململكة 

فقد مت تق�صيم كتابات العدل اإىل كتابة العدل االأوىل وكتابة 

العدل الثانية واخت�صا�ض كل منها ما يلي:

1( كتابة العدل الأوىل:

تخت�ض باالإفراغات وما يتعلق باالأرا�صي واملمتلكات وبع�ض 

بالرهن  واالإقرار  ال�صركات  عقود  وتوثيق  االأخرى،  االأقارير 

الدولة  الأمالك  باملنح  واالإقرار  احلكومية،  لل�صناديق  وفكه 

ومنح البلدية، والتنازل عن االإرث فيما يتعلق بالعقارات.

2( كتابة العدل الثانية:

 واأبرز اخت�صا�صاتها، ما يلي:

 اأ( الوكاالت بجميع اأنواعها.   ب( التنازل عن اجلن�صية.

 ج( التنازل عن ن�صيب يف االإرث من غري العقار.

 د( كفاالت البنك الزراعي.   هـ( االإقرار بتعديل اال�صم.



19

الق�سم الثاين:

 التعريف باألنظمة القضائية )العدلية(:
التي  والتوثيقية  الق�صائية  االأنظمة  من  العديد  هناك   

تنظم  التي  االإجراءات  واهم  الرتافع  طريقة  على  ن�صت 

تلك  اأبرز  اإىل  هنا  و�صن�صري  والتوثيقية،  الق�صائية  العملية 

االأنظمة واللوائح:

1( نظام الق�ساء, وديوان املظامل:

وتاريخ  رقم )م/87(  امللكي  باملر�صوم  النظام  هذا  �صدر   

1428/9/19هـ ويتكون هذا النظام من عدة اأبواب، كما يلي:

 الباب االأول: ا�صتقالل الق�صاء و�صماناته.

 الباب الثاين: املجل�ض االأعلى للق�صاء.

 الباب الثالث: املحاكم وواليتها وحتته عدة ف�صول، كما يلي:

 الف�صل االأول: ترتيب املحاكم.

 الف�صل الثاين: املحكمة العليا.

 الف�صل الثالث: حماكم اال�صتئناف.

 الف�صل الرابع: حماكم الدرجة االأوىل.
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 الف�صل اخلام�ض: والية املحاكم.

 الباب الرابع: الق�صاة، وحتته عدة ف�صول، كما يلي:

 الف�صل االأول: تعيني الق�صاة وترقيتهم.

 الف�صل الثاين: نقل الق�صاة وندبهم واإجازاتهم.

 الف�صل الثالث: واجبات الق�صاة.

 الف�صل الرابع: التفتي�ض على اأعمال الق�صاة.

 الف�صل اخلام�ض: تاأديب الق�صاة.

 الف�صل ال�صاد�ض: انتهاء خدمة القا�صي.

 الباب اخلام�ض: وزارة العدل.

وحتته  العدل،  وكتاب  العدل  كتابات  ال�صاد�ض:  الباب   

عدة ف�صول:

 الف�صل االأول: كتابات العدل واخت�صا�صاتها.

 الف�صل الثاين: تعيني كّتاب العدل والتفتي�ض عليهم.

 الف�صل الثالث: قوة االأوراق ال�صادرة عن كتابات العدل.

 الباب ال�صابع: موظفو املحاكم وكتابات العدل.

 الباب الثامن: اأحكام عامة وانتقالية.
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 واأما نظام ديوان املظامل فقد جاء يف عدة اأبواب، كما يلي:

 الباب االأول: ت�صكيل الديوان.

 الباب الثاين: جمل�ض الق�صاء االإداري.

 الباب الثالث: حماكم الديوان.

 الباب الرابع: تعيني ق�صاة الديوان وجميع �صوؤونهم الوظيفية.

 الباب اخلام�ض: اأحكام عامة.

النظام  �صرحت  تنفيذية  عمل  اآلية  للنظامني  �صدر  كما   

وبّينت اآلية تنفيذه وحددت ال�صالحيات واالخت�صا�صات.

2( نظام املرافعات ال�سرعية:

املحاكم  اأمام  الرتافع  طريقة  يو�صح  الذي  النظام  هو 

واالإجراءات الواجب اتخاذها ابتداًء من طريقة وتنظيم رفع 

الدعوى مرورًا بتدوين املرافعة واالإجابة، وتدوين ال�صهادات 

واالأميان )جمع ميني( اإىل �صدور احلكم وما يتعلق به وطريقة 

االعرتا�ض ودرجات التقا�صي واخت�صا�صات املحاكم.

وحيث  تنفيذية،  ولوائح  نظامية  مواد  من  ذلك  وغري 

يف  اإليه  االإ�صارة  �صبق  الذي  اجلديد  الق�صاء  نظام  �صدر 

الفقرة االأوىل فريى العمل حاليًا على تعديل نظام املرافعات 
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للمحاكم  النظامية  املواد  يف  جاء  ما  مع  ليتوافق  ال�صرعية 

املختلفة املن�صو�ض عليها يف النظام.

3( نظام الإجراءات اجلزائية:

الق�صايا  مع  التعامل  طريق  يو�صح  الذي  النظام  وهو 

اجلزائية وحقوق املتهم وطريق التحقيق معه والقب�ض عليه 

والتفتي�ض ومتى تنق�صي الدعوى اجلزائية وطريقة االعرتا�ض 

على االأحكام ودرجات التقا�صي واإجراءات التحقيق وغريها 

بالدعاوى  املتعلقة  اجلزائية  واالأحكام  بالق�صايا  يتعلق  مما 

اإليه  امل�صار  اجلديد  الق�صاء  نظام  �صدر  وحيث  اجلنائية، 

اآنفًا يف الفقرة االأوىل فيجري حاليًا العمل على تعديل نظام 

من  فيه  جاء  وما  النظام  مع  ليتوافق  اجلزائية  االإجراءات 

درجات التقا�صي.

:
)1(

4( نظام الت�سجيل العيني للعقار

اإن من املتقرر يف ال�صريعة ومن الثمار املرجوة من الق�صاء 

اأو  مالية  حقوقًا  اأكانت  �صواًء  حلفظها  ال�صعي  احلقوق  رعاية 

اأدبية، وملا كانت احلقوق املالية حتتاج للرعاية الدقيقة واملتابعة 

امل�صتمرة تطلب االأمر اإيجاد تنظيم للحفاظ على اأهم م�صادر 

)1( �صدر باملر�صوم امللكي رقم )م/6( يف 1423/2/11هـ، ولالطالع على النظام، انظر 

جملة العدل العدد)21(
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اإذ يتطلب االأمر جتاهها  احلقوق املالية وهي الرثوة العقارية 

احلر�ض الكامل على ت�صجيلها وتوثيقها وبيان معاملها ال�صرعية 

والتنظيمية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات لذا �صدر 

هذا النظام املكون من ثماٍن و�صبعني مادة. 

وهذا النظام ُيعد ركيزة قوية حلفظ الرثوة العقارية على 

�صمات  اأبرز  ومن  االأركان،  ومكتملة  املعامل  وا�صحة  اأ�ص�ض 

هذا النظام:

ور�صومات هند�صية  فنية  اإيجاد �صوابط  التاأكيد على   1ـ 

وم�صاحية يو�صح بها كامل املتطلبات الالزمة لذلك.

 2ـ منع ازدواجية الوثائق وال�صكوك املثبتة للملكية وربط 

كل التعريفات احلا�صلة على هذا العقار ب�صجله املوحد.

اإثبات  على  ت�صرف  التي  اجلهة  توحيد  على  التاأكيد  3ـ   

االإ�صرايف  االزدواج  ومنع  اجلانب  هذا  وترعى  امللكيات 

والتنظيمي.

باأن  له  تثبيت ملكيته  اإعطاء احلق لكل �صاحب عقار   4ـ 

ُيعطى ال�صهادات واخلرائط الفنية وال�صكوك املثبتة لعقاره 

ح�صب املتبع.

اخلا�صة  الكيدية  والدعاوى  واملخالفات  التجاوز  منع  5ـ   
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بالعقارات واإيقاع العقوبات من وجودها.

5( نظام املحاماة ولئحته التنفيذية:

وقد جاء هذا النظام ليبني تعريف مهنة املحاماة وبيان 

واجبات املحامي و�صروط احل�صول على رخ�صة املحاماة وما 

يتعلق بتاأديب املحامي اإن اأخّل بواجباته وهذا النظام يتكون 

.
)1(

من ثالٍث واأربعني مادة

)1( لال�صتزادة حول النظام انظر االإ�صدار الثالث من هذه ال�صل�صة بعنوان: )دور املحامي 

يف التقا�صي(.
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التعريف مبصطلحات إجرائية قضائية وتوثيقية

 متهيد:

على  التنبيه  اأود  بها  والتعريف  امل�صطلحات  ذكر  قبل 

عدة اأمور: 

احل�صر،  �صبيل  على  لي�صت  امل�صطلحات  هذه  اأن   )1

املحاكم  يتكرر ذكرها يف  التي  امل�صطلحات  اأبرزت  واإمنا 

وكتابات العدل.

مفهومة  لتكون  االإمكان  بقدر  العبارة  ت�صهيل  حاولت   )2

لدى عموم النا�ض الأنهم املعنيون بهذه االإ�صدارات.

املعنى  على  للو�صول  امل�صادر  بع�ض  على  اعتمدت   )3

ال�صحيح للم�صطلح االإجرائي.

4( نظرًا لقلة امل�صطلحات املذكورة يف هذا الكتيب فلم 

اأرتبها ترتيبًا منطقيًا لعدم احلاجة اإىل ذلك.

اإ�صدار عن معاين  اهلل  �صاء  اإن  االإ�صدار  �صيتبع هذا   )5

امل�صطلحات الفقهية والق�صائية. 

 التي يرتدد ذكرها يف املحاكم وكتابات العدل.
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�شك ح�شر الورثة1

التي ت�صدر من املحكمة املخت�صة  الر�صمية  الوثيقة  يق�صد به 

وفاته  وتاريخ  املتوفى  ا�صم  فيها  مو�صحًا  املعتمد  النموذج  وفق 

واأ�صماء ورثته وقرابتهم للمتوفى وتواريخ ميالدهم.

واأبرز االإجراءات املتبعة الإ�صدار ح�صر الورثة مايلي:

1( ح�صور اأحد الورثة اأو من ينيبه بوكالة �صرعية.

�صهادة  وفاته عن طريق  وتاريخ  املورث،  وفاة  التحقق من    )2

الوفاة ال�صادرة من اجلهة املخت�صة.

3( تعبئة النموذج املعد حل�صر الورثة وتواريخ ميالدهم.

االإرث  واأحكام  وقواعد  وتطبيق  الورثة  من  والتاأكد  التحقق   )4

ال�صرعية  الن�صو�ض  وفق  العلم  اأهــل  كتب  يف  عليها  املن�صو�ض 

املبينة للفرو�ض والتع�صيب واحلجب والرد وغريها من االأحكام.

5( التحقق من وجود حمل اإن كان من �صمن الورثة زوجة 

اأو زوجات.

6( ذكر جميع الورثة وتواريخ ميالدهم وقرابتهم من املورث.

امل�شطلح الإجرائيم

املق�صود به واالإجراءات املتبعة الإ�صداره
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7( التاأكد من القا�صر من الورثة، واالإ�صارة اإليه يف احل�صر 

ليقام ويل عليه.

املورث،  وفــاة  على  ي�صهدان  عدلني  �صاهدين  اإح�صار   )8

وتاريخ وفاته، وبيان ورثته وانح�صارهم فيمن ذكروا، واأنه 

ال وراث له �صواهم، ب�صبب وال ن�صب.

9( اإح�صار مزكني لل�صهود.

�شك الولية على القا�شر2

املق�صود به: الوثيقة الر�صمية التي ت�صدرها املحكمة مثبت فيها 

�صلطة الويل على املّوىل عليه متكنه من رعاية �صوؤونه يف نف�صه 

وماله وحفظه وتنميته بالطرق ال�صرعية واالأنظمة املرعية.

اأبرز االإجراءات املتبعة الإ�صداره:

عالقته  يثبت  مــا  وبرفقته  ينيبه  مــن  اأو  املنهي  ح�صور   )1

و�صخ�صيته.

الوثيقة  على  بناء  مــيــالده  وتــاريــخ  القا�صر  ا�صم  حتديد   )2

الر�صمية.

والدة  في�صتح�صن طلب  القا�صر  والدة  املنهي غري  كان  اإذا   )3

لتويل غريها على  واأخذ موافقتها  ينوب عنها،  اأو من  القا�صر 

اأوالدها، وذلك دفعًا للم�صاكل التي ت�صر بالقا�صر وماله.



28

امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

ف�شخ الولية عن القا�شر3

املق�صود بها: التهمي�ض على �صك الوالية بزوال موجبها �صواًء 

لبلوغ القا�صر اأو غري ذلك.

اأبرز اخلطوات االإجرائية الإثبات ف�صخ الوالية:

عالقته  يثبت  ما  وبرفقته  ينيبه،  من  اأو  املنهي  ح�صور   )1

و�صخ�صيته.

2( ح�صور املّوىل عليه اإذا كان طلب ف�صخ الوالية عنه لبلوغه.

3( اإح�صار �صك الوالية ال�صادر من املحكمة.

4( التاأكد من �صبب الف�صخ وحتققه يف الويل واملّوىل عليه.

5( اإح�صار البينة املثبتة ملوجب ف�صخ الوالية.

6( تزكية البينة وتعديلها التعديل ال�صرعي.

7( �صبط االإنهاء وتقرير ما يجب حياله من قبل القا�صي.

عن  الوالية  ف�صخ  يفيد  مبا  الوالية  �صك  على  التهمي�ض   )8

املوىل عليه.

اإثبات الإعالة4

يق�صد به: وثيقة ر�صمية ت�صدر من املحكمة يثبت فيه اأن املنهي 

ي�صرف من ماله اخلا�ض على املنهى عليه ويراعي �صوؤونه.

واأبرز االإجراءات املتبعة الإ�صداره ما يلي:

1( ح�صور املنهي بنف�صه اأو من ينوب عليه.
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ي�صار  الوظيفي  باملنهي من مرجعه  تعريف  اإح�صار خطاب   )2

عطي للمنهي بناء على 
ُ
فيه اإىل وظيفة املنهي واأن هذا اخلطاب اأ

طلبه لتقدميه للمحكمة الإخراج �صك اإعالة.

3( اإح�صار البينة التي ت�صهد على اإنهاء املنهي وانه العائل ملن 

يريد اإثبات اإعالته له.

4( تزكية البينة وتعديلها التعديل ال�صرعي.

5( تقرير القا�صي �صحة ما اأنهى به املنهي واإثباته لذلك ور�صده 

يف النموذج املعد لذلك.

ال�شك5

عبارة عن وثيقة ر�صمية ت�صدر من القا�صي حمرر فيها م�صمون 

الدعوى واالإجابة ون�ض احلكم. 

وتخت�ض ال�صكوك غالبًا بالق�صايا احلقوقية واالإنهائية.

القرار6

عبارة عن وثيقة ر�صمية ت�صدر من القا�صي حرر فيه م�صمون 

الدعوى واالإجابة ون�ض احلكم.

 ويخت�ض القرار بالق�صايا اجلزائية.

مو�شوع الدعوى7

احلق املطالب به يف الدعوى
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العرتا�ض على احلكم8

و�صيلة مينحها النظام للمتحاكمني الإعادة النظر يف احلكم من 

قبل م�صدره اأو من قبل مدقق احلكم.

القناعة باحلكم9

احلكم  على  عليه  املحكوم  اأو  له  املحكوم  موافقة  بها  يق�صد 

وقبوله يف اأي مرحلة من مراحل التقا�صي.

الالئحة العرتا�شية10

زمنية  مــدة  يف  احلكم  على  املعرت�ض  بها  يتقدم  عري�صة  هي 

حمددة يف النظام ي�صري فيها اإىل اأ�صباب عدم قناعته باحلكم 

فيه  للنظر  احلكم  م�صدر  للقا�صي  ويقدمه  اعرتا�صه  وموطن 

وحتديد موقفه منه.

ال�شبط11

تدوين املرافعات واالإقرارات واالإنهاءات بعد ا�صتكمال م�صوغاتها 

يف املجلد اخلا�ض وي�صمى: جملد ال�صبط اأو دفرت ال�صبط.

الت�شجيل لل�شك12

نقل حمتوى ال�صكوك املنظمة حرفيًا بعد �صبطها لدى القا�صي 

ويتم حتت رقم مت�صل�صل يف املجلد اخلا�ض وي�صمى: دفرت ال�صجل 

اأو جملد ال�صجل.
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التهمي�ض على ال�شك13

هو عبارة عن اإجراء طارئ على ال�صك اأو ال�صجل اأو دفرت 

مبلغ  ت�صليم  مثل  القا�صي  من  االإجــراء  كان  �صواًء  ال�صبط 

حمكوم به اأو اأّي اإجراء على حجج اال�صتحكام اأو غري ذلك 

اأو كان االإجراء من كاتب العدل مثل نقل امللكية اأو رهن اأو 

توثيق اأو اإلغاء اأو تعديل اأو اإ�صافة ونحو ذلك.

اخلرجة14

اال�صتدراك النا�صئ عن �صهو فيما مت �صبطه اأو ت�صجيله اأو 

اأو ال�صك  اأو ال�صجل  تنظيمه، تو�صع على �صحيفة ال�صبط 

وتكون اأمام موقعها االأ�صلي ما اأمكن وتعطى رقمًا يدل على 

مو�صعها.

الإفراغ15

نقل ملكية حمتوى ال�صك او جزء منه من طرف اإىل اآخر،

 وي�صرتط الإجراء االإفراغ ما يلي:

1( ح�صور البائع وامل�صرتي اأو من ينوب عنهما بوكالة �صرعية.

2( اإح�صار ال�صك االأ�صلي.

3( التاأكد من خلوه مما مينع من االإفراغ.

4( اإح�صار �صاهدين على املبايعة.
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تهيوؤ الق�شية للحكم16

اإبداء اخل�صوم اأقوالهم وطلباتهم اخلتامية التي تناولت 

ور�صدها  والبينات،  الدفوع  من  الدعوى،  مو�صوع  جميع 

يف ال�صبط.

اإثبات احلياة17

اأن  فيها  يثبت  املخت�صة  املحكمة  من  ت�صدر  ر�صمية  وثيقة 

املنهي على قيد احلياة اأو من يراد اإثبات احلياة له.

واأبرز االإجراءات املتبعة الإ�صداره:

يثبت  ومـــا  ينيبه  مــن  اأو  الــعــالقــة  �ــصــاحــب  حــ�ــصــور   )1

�صخ�صيته.

2( اإح�صار البينة التي ت�صهد ب�صحة اإنهاء املنهي.

3( تزكية البينة وتعديلها التعديل ال�صرعي.

حت�شري اخل�شوم18

هو اإجراء متبع من قبل املحكمة بعد رفع املدعي لدعواه 

وتقدميه  عليه  باملدعى  اخلا�صة  املعلومات  وكتابة 

حم�صر  ليتمكن  املحاكم  يف  اخل�صوم  حت�صري  لوحدة 

املحددة  بالدعوى  عليه  املدعى  ــالغ  اإب من  اخل�صوم 

لنظر الق�صية.
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ت�شديق الأحكام19

اأو  التمييز  املخت�صة يف حمكمة  الدائرة  موافقة  به  يق�صد 

املحكمة العليا على االأحكام اخلا�صعة للتدقيق وفق ما حدده 

ذلك  يفيد  مبا  القرار  اأو  ال�صك  على  والتهمي�ض  النظام 

ويكون الت�صديق باالإجماع اأو االأغلبية.

نق�ض الأحكام20

اأو  التمييز  حمكمة  يف  املخت�صة  الدائرة  اإلغاء  به  يق�صد 

املحكمة العليا للحكم اخلا�صع للتدقيق بعد اإجراء ما يلزم 

لتلك  القا�صي  ا�صتجابة  وعدم  احلكم  على  مالحظات  من 

املالحظات ويكون االإلغاء باالأغلبية اأو االإجماع.

الرجوع عن احلكم21

هو اإجراء يتخذه القا�صي م�صدر احلكم بعد تدقيقه وقناعته 

ويحكم  ال�صابق  حكمه  عن  فريجع  احلكم  مدققي  مبالحظات 

بحكمه اجلديد م�صببًا رجوعه عن حكمه االأول وحكمه اجلديد 

ويخ�صع احلكم اجلديد لتعليمات التمييز.

ميني ال�شتظهار22

هي اليمني التي يوجهها القا�صي من تلقاء نف�صه الأحد اخل�صمني عند 

االقت�صاء، ولو مل يطلب اخل�صم ذلك للتاأكد من داللة واقعة معينة.
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حمل الإقامة23

للح�صور  الــبــالغــات  لتلقي  يختاره  ل�صخ�ض  من�صوب  مكان 

للمحكمة ي�صكنه على وجه االعتياد.

احلرا�شة الق�شائية24

اأمر ق�صائي بو�صع مال يقوم ب�صاأنه نزاع اأو يكون احلق فيه غري 

حتى  واإدارتـــه  حفظه  يتوىل  اأمــني  يد  يف  خطر،  ويتهدده  ثابت 

ويكون  فيه  حقه  تقرر  من  اأو  �صاحبه،  اإىل  فريد  النزاع  ينتهي 

تعيني احلار�ض باتفاق ذوي ال�صاأن جميعًا، فاإن مل يتفقوا توىل 

القا�صي تعيينه.

احلجز التحفظي25

يق�صد به االإجراءات التي ي�صتخدمها القا�صي للتحفظ على مال 

معني مدة معلومة خ�صية �صياعه.

الدعوى العامة26

هي الدعوى التي ترفع عن طريق هيئة التحقيق واالإدعاء العام 

وميثل فيها املدعي العام.

الدعوى اخلا�شة27

هي الدعوى التي تقام من االأ�صخا�ض لالعرتاف بحق اأو تاأكيده 

�صواًء كان ناجتًا عن عقد اأو اأي تعامل اآخر.
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دعوى احل�شبة28

�صخ�صية  م�صلحة  فيها  للمدعي  تكون  اأن  يلزم  ال  دعــوى  هي 

معينة بل يرفعها با�صم املجتمع.

ال�شتخالف29

املق�صود به: ا�صتنابة القا�صي ناظر الق�صية قا�ٍض اآخر يف بلد 

بكتاب  اال�صتنابة  وتكون  ميني  اأو  بينة  اأو  اإقــرار  �صماع  يف  اآخر 

يبعثه القا�صي امل�صتخِلف للقا�صي امل�صتخَلف.

وقد يكون اال�صتخالف ل�صماع االإجابة على الدعوى كما يف الق�صايا 

الزوجية حيث ن�ض النظام على اأنها ُتقام يف بلد الزوجة.

اإثبات الوقف30

املق�صود بالوقف: حتبي�ض االأ�صل وت�صبيل املنفعة تقربًا اإىل 

القا�صي،  يتبعها  اإجــراءات  الوقف  والإثبات  وجل،  عز  اهلل 

اأبرزها مايلي:

يثبت عالقته  وبرفقته ما  ينيبه،  اأو من  املنهي،  1( ح�صور 

و�صخ�صيته.

2( اإح�صار �صك امللكية للمنهى عنه املراد اإثبات وقفيته.

اإح�صار �صاهدي حال يعرفان املنهي وي�صهدان على ما   )3

ي�صدر منه.
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وخلوه من  و�صريان مفعوله  امللكية  القا�صي من �صك  تاأكد   )4

موانع اإثبات الوقف.

5( ر�صد م�صمون الوقفية و�صروط الواقف والناظر على الوقف 

بعد التاأكد من �صالمتها �صرعًا.

ق�شم اخلرباء31

هو ق�صم ي�صكل يف املحاكم العامة ي�صم اأع�صاء هيئة النظر واملهند�صني 

وامل�صاحني واملرتجمني ونحوهم حتت اإ�صراف رئي�ض املحكمة.

حجة ال�شتحكام32

هي طلب �صك باإثبات متلك عقار �صواًء اأكان م�صكنيًا اأم زراعيًا 

يف غري مواجهة خ�صم ابتداًء وال مينع من �صماع الدعوى باحلق 

اخلا�ض متى وجدت.

معني  عقار  مبلكية  ا�صتحكام  �صك  هــي  يــقــال:  اأن  ميكن  اأو 

من  ي�صدر  والنظامية،  ال�صرعية  االإجــراءات  جميع  م�صتكماًل 

املحكمة املخت�صة.

واأبرز االإجراءات املتبعة الإ�صدار حجة اال�صتحكام ما يلي:

املعد  النموذج  وتعبئة  ينيبه  اأو من  العالقة  1( ح�صور �صاحب 

لذلك واإح�صار ما لديه من م�صتندات واإرفاقها بطلبه.

 2( يكلف املنهي باإح�صار كروكي من مكتب هند�صي اأو م�صاحي 

مرخ�ض مبينًا فيه : احلدود واالأطوال وامل�صاحة واالإحداثيات.
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3( تتم خماطبة الدوائر احلكومية من اأجل االإفادة عن طلب 

املنهي ومتهل �صهرين لالعرتا�ض اأو املوافقة.

ت�صدر يف  التي  ال�صحف  اإحدى  باالإعالن يف  املنهي  يكلف   )4

منطقة العقار.

عن  واالإفــادة  الكروكي  وتطبيق  للموقع  النظر  هيئة  خروج   )5

االإحياء ونوعه ون�صبته وبيان ِقَدم االإحياء وحداثته.

االإنهاء  يف  النظر  فيتم  الدوائر  من  االإجابات  اكتملت  اإذا   )6

من  �ــصــواًء  للمعرت�صني  بالن�صبة  النظامية  القواعد  وتطبيق 

اجلهات احلكومية اأو االأفراد.

طلب تف�شري احلكم33

اإذا وقع يف منطوق احلكم غمو�ض اأو لب�ض جاز للخ�صوم اأن يطلبوا 

وجه  فيه  يحدد  بخطاب  تف�صريه  احلكم  م�صدرة  املحكمة  من 

الغمو�ض واللب�ض ويقوم بتف�صري احلكم م�صدره �صواًء كان يف نف�ض 

املحكمة اأم يف غريها، وطلب تف�صري احلكم غري مقيد بوقت.

�شحيفة الدعوى34

هي الورقة اأو النموذج الذي يقدمه املدعي اإىل املحكمة م�صتملة 

على ما يلي:

1( ا�صم املدعي كاماًل ومهنته اأو وظيفته وحمل االإقامة و�صجله 

املدين اأو من ميثله.
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مع  ال�صابقة  املعلومات  بنف�ض  عليه  للمدعى  الكامل  اال�صم   )2

بيان حمل اإقامته.

3( مو�صوع الدعوى، وما يطلبه املدعي، واأ�صانيده.

4( تاريخ تقدمي الدعوى.

5( املحكمة املرفوعة اأمامها الدعوى.

تقدير ال�شجاج35

الراأ�ض والوجه  بال�صجاج: جمع �صّجة، وهي: اجلرح يف  يق�صد 

تقطع  الأنها  القطع،  لغة  وهو  ال�صج  من  بذلك  �صميت  خا�صة، 

اجللد، وتقدير ال�صجاج اإجراء ق�صائي يف الق�صايا التي يوجد 

مقدر  طريق  عن  ذلــك  ويتم  اخل�صوم،  الأحــد  اإ�صابات  فيها 

على  يجب  ما  واأبــرز  القا�صي،  من  باأمر  املحكمة  يف  ال�صجاج 

مقدر ال�صجاج عند التقدير ما يلي:

1( االطالع على املعاملة كاملة.

2( االطالع على التقارير الطبية، فاإن مل تكن كافية فيطلب من 

املت�صرر اإعادة التقرير ح�صب املطلوب.

3( تطبيق القواعد ال�صرعية عند تقدير التعوي�ض.

4( كتابة تقرير مف�صل بذلك يقدم للقا�صي.

من  لقاعدة  ملخالفته  بالتقدير  القا�صي  قناعة  عدم  حالة  يف   )5

قواعد ال�صرع فيطلب من مقدر ال�صجاج اإعادة النظر يف تقريره.

6( يف حالة قناعة القا�صي فاإنه يحكم مبوجب التقرير
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طلب التما�ض اإعادة نظر36

هو طريق من طرق االعرتا�ض على احلكم بحيث يجوز للخ�صم 

تقدمي هذا الطلب يف االأحكام النهائية وفق االأحوال التالية:

1( اإذا كان احلكم قد ُبني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، اأو 

بني على �صهادة ق�صي من اجلهة املخت�صة بعد احلكم باأنها مزورة.

2( اإذا ح�صل امللتم�ض بعد احلكم على اأوراق قاطعة يف الدعوى 

قد تعذر عليه اإبرازها قبل احلكم.

3( اإذا وقع من اخل�صم غ�ض من �صاأنه التاأثري يف احلكم.

4( اإذا كان منطوق احلكم يناق�ض بع�صه بع�صًا. 

5( اإذا ق�صى احلكم ب�صيء مل يطلبه اخل�صوم اأو ق�صى باأكرث مما طلبوه.

6( اإذا كان احلكم غيابيًا.

 يف الدعوى.
ً
7( اإذا �صدر احلكم على من مل يكن ممثاًل متثياًل �صحيحا

الأحكام النهائية37

هي:

1( االأحكام يف الدعاوى الي�صرية التي ال تخ�صع للتمييز.

2( االأحكام التي قنع بها املحكوم عليه.

3( االأحكام التي فات اآخر ميعاد لالعرتا�ض عليها.

4( االأحكام امل�صدقة من حمكمة التمييز.

5( االأحكام ال�صادرة من حمكمة التمييز.
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

�شيغة التنفيذ38

هي:

جملة تختم على ال�صك هذا ن�صها: )يطلب من كافة الدوائر 

واجلهات احلكومية املخت�صة العمل على تنفيذ هذا احلكم 

بجميع الو�صائل النظامية املتبعة ولو اأدى اإىل ا�صتعمال القوة 

اجلربية عن طريق ال�صرطة(

دعوى الإع�شار39

عن  عجزه  ليثبت  غرمائه  على  املدين  بها  يتقدم  دعــوى  هي: 

�صداد دينه، ول�صماع الدعوى اإجراءات منها:

ح�صب  بالدعوى  ينيبه  من  اأو  العالقة  �صاحب  تقدم   )1

املتبع.

2( للقا�صي عند االقت�صاء االأمر ب�صجن املدين ا�صتظهارًا حلاله 

وبحثًا عن اأمواله.

املدين  اأموال  للتحري عن  املعنية  االإدارية  للجهات  الكتابة   )3

قبل النظر يف دعوى االإع�صار.

4( اإح�صار البينة على اإع�صار املدعي.

5( اإح�صار ما يثبت الدين يف ذمة املدعي للمدعى عليهم.

واإذا اأثبت القا�صي اإع�صار املدين فال ي�صلم له ال�صك، ويرفق 

باملعاملة.
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الدعوى امل�شتعجلة40

واملتعلقة  الــوقــت  فــوات  مــن  عليها  يخ�صى  التي  امل�صائل  هــي 

الدعوى  بنظر  املخت�صة  املحكمة  فيها  حتكم  نف�صها  باملنازعة 

ب�صفة موؤقتة بحيث ال يوؤثر هذا احلكم على مو�صوع الدعوى.

وت�صمل الدعاوى امل�صتعجلة ما يلي:

1( دعوى املعاينة الإثبات احلال.

2( دعوى منع التعر�ض للحيازة ودعوى ا�صرتدادها.

3( دعوى املنع من ال�صفر.

4( دعوى وقف االأعمال اجلديدة.

5( دعوى طلب احلرا�صة.

6( الدعوى املتعلقة باأجرة االأجري اليومية.

7( الدعاوى االأخرى التي يعطيها النظام �صفة اال�صتعجال.

احلكم الغيابي41

هو احلكم الذي ي�صدر على املحكوم عليه يف غيبته بعد ا�صتكمال 

االإجراءات النظامية لتبليغه.

قفل باب املرافعة42

يق�صد به تهيوؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد اإبداء اخل�صوم 

اأقوالهم وطلباتهم اخلتامية يف جل�صة املرافعة وفق ما جاء 

يف النظام.
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

الوكالة43

املخت�صة  اجلهة  من  ال�صادرة  الر�صمية  الوثيقة  بها:  يق�صد 

مثبتًا فيها ا�صتنابة جائز الت�صرف غريه فيما تدخله النيابة.

املحافظات  يف  القا�صي  او  العدل  كاتب  باإ�صدارها  ويخت�ض 

التي ال يوجد فيه كاتب عدل، واأبرز االإجراءات املتبعة الإ�صدار 

الوكالة ما يلي:

1( اأن يكون املوكل بكامل قواه العقلية.

2( اإح�صار ما يثبت ال�صخ�صية.

3( اإح�صار �صاهدين معرفان للموكل.

االأنظمة  تخالف  ال  اإ�صدارها  املراد  الوكالة  اأن  من  التاأكد   )4

والتعليمات.

اإلغاء الوكالة44

اإجراء من كاتب العدل اأو القا�صي القائم باأعمال كاتب العدل 

يق�صي بف�صخ الوكالة بناء على طلب املوكل اأو الوكيل.

واأبرز االإجراءات الإلغاء الوكالة ما يلي:

1( اأن يكون املتقدم اأحد طريف الوكالة مع اإح�صار �صك الوكالة 

االأ�صلي وعندها يقوم كاتب العدل اأو القا�صي بالتهمي�ض عليها 

وعلى �صجلها وحفظ االأ�صل.
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2( اإذا مل يكن مع املتقدم اأ�صل الوكالة لتعذر اإح�صارها فيتم 

ف�صخ الوكالة با�صتخراج �صك اإقرار ف�صخ الوكالة ويوؤخذ توقيع 

املتقدم وتوقيع ال�صاهدين اإذا كان املقر بالف�صخ امراأة، ويفهم 

باأن عليه االإعالن يف اجلريدة الر�صمية باإلغاء الوكالة.

امل�صدرة  اجلهة  لغري  ال�صابقة  الفقرة  يف  املوكل  تقدم  اإذا   )3

للوكالة فيطبق ما ذكر وت�صعر اجلهة التي اأ�صدرتها مبا مت من 

ف�صخ الوكالة للتهمي�ض على �صبطها و�صجلها. 

اأ�صل الوكالة لغري  اإذا تقدم اأحد طريف العقد ومعه  4( كذلك 

اجلهة التي اأ�صدرتها فيكلف باإح�صار �صورة مع االأ�صل ويوؤخذ 

االأ�صل  بعث  ويتم  ال�صورة  على  وميه�ض  االأ�صل  على  اإقـــراره 

اجلهة  لدى  بال�صورة  ويحتفظ  �صجلها  على  للتهمي�ض  مل�صدره 

التي األغت الوكالة.

جمل�ض احلكم45

يق�صد به املكان الذي يجل�ض فيه القا�صي ل�صماع الدعوى واإنهاء 

اخل�صومة بني املرتافعني يف املحكمة.

تنازع الخت�شا�ض46

يق�صد به التجاذب بني قا�صيني اأو حمكمتني اأو جهتني ق�صائيتني 

اإيجابًا و�صلبًا، ويق�صد بــ )اإيجابًا( التنازع و )�صلبًا( التدافع.
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

النكول عن اليمني47

يق�صد به االمتناع عن اليمني املوجهة من احلاكم اإىل املدعى 

اأدائها  اليمني عن  اإليه  امتنع من وجهت  واإذا  اأو املدعي،  عليه 

الق�صية  ناظر  اإىل  وُيعاد  بذلك،  حم�صر  ويحرر  ثالثًا  فينذر 

لتقرير ما يلزم �صرعًا.

�شطب الق�شية48

يق�صد بذلك يف حالة تغيب املدعي عن احل�صور يف املوعد املحدد 

�صطب  للقا�صي  فاإن  ينيبه  من  ح�صور  ودون  مقبول  عذر  دون 

ال�صطب  ال�صبط، ويف حالة  تدوين ذلك يف دفرت  بعد  الق�صية 

للمرة الثانية فال ميكن النظر فيها اإال بعد اإذن املجل�ض.

ويف كل االأحوال اإذا ح�صر املدعى عليه ومل يح�صر املدعي فله 

اأن يطلب من املحكمة عدم �صطب الدعوى واحلكم يف مو�صوعها 

اإذا كانت �صاحلة للحكم فيها.

ويف هذه احلالة على املحكمة اأن حتكم فيها ويعد هذا احلكم 

غيابيًا يف حق املدعي.
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املصـــــــــــــــــــــــــــــــادر
اعتمدت يف اإ�صدار هذا الكتيب على ما يلي:

1( جملة العدل.

2( االأنظمة العدلية: 

اأ ( نظام الق�صاء وديوان املظامل واآلية العمل التنفيذية لهما.

نظام املرافعات ال�صرعية. ب ( 

ج( الئحة اخت�صا�ض كتاب العدل.

د( نظام االإجراءات اجلزائية.

3( كتاب: مالمح من االأنظمة العدلية من اإ�صدارات اإدارة 

االإعالم والن�صر.

والقانونية،  ال�صرعية  امل�صطلحات  معجم  كتاب:   )4

لعبداحلميد كرم.

اململكة  يف  ال�صرعية  املحاكم  يف  الثبوتية  االإنهاءات   )5

العربية ال�صعودية، د/نا�صر بن اإبراهيم املحيميد
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امل�ضطلحات الإجرائية والتوثيقية يف املحاكم وكتابات العدل

اخلـــــامتـــــــــــــة:
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على خري املر�صلني 

وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني، وبعد:

فاإن اأهم النتائج التي ميكن اأ ن ن�صتخل�صها من هذا البحث 

املخت�صر ما يلي:

الق�صائية  باالإجراءات  خا�ض  كتاب  اإ�صدار  اأهمية   )1

والتوثيقية بتف�صيل اأكرب.

�صرح  الق�صائي  الوعي  زيادة  اأ�صاليب  اأهم  من  اأن   )2

امل�صطلحات التي ت�صتخدم يف املحاكم وكتابات العدل.

املهمة  االأمور  من  ومهامها  العدلية  باالأجهزة  التعريف  كذلك   )3

التي ينبغي االهتمام بها لن�صر الوعي الق�صائي لدى املجتمع.

الف�صيلة  اأ�صحاب  اإخواين  من  للعديد  وعرفان  �صكر  كلمة  ويل 

واأبدوا  �صطرت  ما  مبراجعة  تكرموا  الذين  العدل  وكتاب  الق�صاة 

مالحظات قيمة ا�صتفدت منها فجزاهم اهلل خري اجلزاء.

اإيراده يف هذا الكتيب فاإن كان ما فيه �صوابًا  هذا ما تي�صر 

فهو من اهلل وبتوفيقه، وما كان من خطاأ فهو من نف�صي، فاأ�صاأل 

اهلل اأن ينفع به.

و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني

 املوؤلف
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