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 )استقالل القضاء( 

 

 ورقة مقدمة في الجلسة األولى تحت عنوان: 

ائي في المملكة العربية )المبادئ األساسية للنظام القض

 (السعودية

 

 في الندوة التي تنظمها هيئة حقوق اإلنسان بعنوان:

 ( ن)دور القضاء في حماية حقوق اإلنسا 

 ه72/6/7342الرياض 

 

 إعداد وتقديم

 عبداملجيد بن عبدالعزيز الدهيش ي الشيخ الدكتور/  فضيلة

 قاض ي االستئناف 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

على نبينا محمد وآله وصالالالالالالحبه ومن اهتد   الحمدلله، والصالالالالالالسة والسالالالالالالس 

 بهداه، أما بعد:

بطلٍب مشكور من هيئة  )استتقالل القضاء(فهذه ورقة أعددتها بعنوان: 

حقوق اإلنسالالالالالالالان في المملبة العرعية السالالالالالالالعودية، للمشالالالالالالالاركة بها في الندوة 

"دور القضتتتتتتتتتتتتتتتاء في حمتتتايتتتة التي تنظمهالالالا هيئالالالة حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان بعنوان: 

ه وطرحهالالالا في 72/6/7342في مالالالدينالالالة الريالالالاض بتالالالاريخ  حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان"

لى تحت عنوان: "المبادئ األسالالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالالية للنظا  القضالالالالالالالالالالا   في الجلسالالالالالالالالالالة األو 

 المملبة العرعية السعودية".

وقالالالالالالد انتظمالالالالالالت الورقالالالالالالة في تمهيالالالالالالٍد و مسالالالالالالالالالالالالالالالالالة محالالالالالالاور، متضالالالالالالالالالالالالمنالالالالالالة بع  

 التوصيات المقدمة بين يدي الندوة.

 أسأل الله تعالى أن ينفع بها.
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 تمهيد:

 :فيما يأت  تبرز أهمية الموضوع

"اسالالالالالالتقسل القضالالالالالالاي" بالقضالالالالالالاي في األنظمة القضالالالالالالا ية ارتباط موضالالالالالالوع  (7

 في دساتير الدول، لما فيه من ترسيخ سيادة الدولة 
ً
والنص عليه غالبا

 وعيان علو كعبها.

األثر البالارز لمراعالاة مبالدأ اسالالالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالالاي في حمايته وإبراز هي ته  (7

 .المانعة لكل محاولة للتأثير السلبي عليه

 في  ل ال ورة أهمية اسالالالالتحسي حقيقة اسالالالالتقس (4
ً
ل القضالالالالاي، و صالالالالوصالالالالا

 
ً
المعلومالالالاتيالالالة، واإلثالالالارة املجتمعيالالالة واإلعسميالالالة لهالالالذا الموضالالالالالالالالالالالالوع، دفعالالالالا

 لل م، ومراعالالاة للتوازن بين حقوق اللالاله تعالالالى المتم لالالة 
ً
لإليهالالا ، وإزالالالة

 
ً
في إقامة شالالالالالالالالرعه، وحقوق العباد في تحصالالالالالالالاليل قضالالالالالالالالاي عادل نزيه بعيدا

 .عن التشويش والضغط على رجال العدالة

تميز القضالالالالالالالالاي السالالالالالالالالعودي في محال مراعاة اسالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالاي والنص   (3

 عليه في النظا  األساس ي للحبم واألنظمة القضا ية.

بيالان العسقالة اإليحالابيالة بين مراعالاة مبالدأ اسالالالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالالاي وحمالايالالة  (5

حقوق اإلنسالالالالالالالالان بما يضالالالالالالالالمن تحقيف العدالة دون حي  أو اسالالالالالالالالتغسٍل 

 على القضاي وعدالته.سيٍئ لحقوق اإلنسان والتشويش بها 

توفير المعلومة الميسالالالالالرة لمن يدافع عن قضالالالالالا نا الشالالالالالر ي في وجه  من  (6

جعلوا حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان واالتفالالالالاقيالالالالات األمميالالالالة مطيالالالالة الن هالالالالا  حقوق 
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ر حقوق اإلنسالالالالالالالالالالان بما ي د  سالالالالالالالالالاليادة الدولة 
ا
ت الدول والضالالالالالالالالالالرر على وا

 وينقص من سلط ها وهيب ها.

 

 ألهميتتتتتة المو تتتتتتتتتتتتو 
ً
عالالالالالدت هالالالالالذه الورقالالالالالة ، ولطبيعالالالالالة النالالالالالونظرا

ُ
دوة التي أ

لطرحها فيها، رأيت اال تصالالالار في بيان حقيقة اسالالالتقسل القضالالالاي وتأصالالاليله 

الشالالالالالالالالالالالالر ي والنظالام  في بسدنالا المملبالة العرعية السالالالالالالالالالالالالعودية، والتذكير بأثر 

مراعاة اسالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالاي في بسالالالالالالالط هيبة الدولة ومنع التد ل الجا ر في 

رضالالالالالها، كما عبر بذل  ا لشالالالالاليخ صالالالالالالح الحصالالالالالين رحمه قضالالالالالالها الذي هو ع 

 الله تعالى. 

 في اإلفالادة من هذه الورقة في هذه الندوة لم أهدف في الورقة ولتاا
ً
، رغبالة

إلى م الالالاطبالالالة المت صالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالين من رجالالالال القضالالالالالالالالالالالالالالاي والقالالالانون  لكون هالالالذا 

 لد   ل دارٍا أو ممارٍا في رحار القضالالالالالالالالاي والقانون، 
ً
الموضالالالالالالالالوع متقررا

 ريبها لغير المت صصين، و صو ولبني هدفت إلى تيسير المعلومة وتق
ً
صا

ممن لهم تعالالاٍط مع الشالالالالالالالالالالالالالأن اإلعسم  الحقولي، أو لهم تعالالامالالل مبالالاشالالالالالالالالالالالالر في 

الحوارات والمنالالالالالاقشالالالالالالالالالالالالالالالالات والردود المتعلقالالالالالة بحوانالالالالالب حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالالان 

  واالتفاقيات األممية في هذا الشأن.  
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 وأما محاور الورقة التي قامت عليها، فهي على النحو اآلتي: 

 .حقيقة استقسل القضاي، وحبمه ومقاصده :األول املحور 

 املحور ال ان : استقسل القضاي في النظا  السعودي.

 املحور ال الث: اآلثار اإليحابية الستقسل القضاي.

 املحور الرابع: دور استقسل القضاي في حماية حقوق اإلنسان.

املحور الخامم: توصالالالالالالالالاليات للمت صالالالالالالالالالصالالالالالالالالالين والمتعاملين في محال حقوق 

 اإلنسان. 

 

 املحور األول: حقيقة استقالل القضاء، وحكمه ومقاصده.

يالطاللالف عاللالى مالعالالالالالالان م،هالالالالالالا: االرتفالالالالالالاع، واالرتحالالالالالالال،  االستتتتتتتتتتتتتتقتالل فتي التلت تتتتتتة:

 واالستبداد وهو التفرد. يقال: هو مستقل بنفسه، أي ضابط أمره.

 {772، م تار الصحاح 4/5غة }انظر: مقاييم الل

(:") اسالالالتقل ( ارتفع يقال اسالالالتقل الطا ر 256/  7) -وفي المعجم الوسالالاليط 

في طيرانه واسالالالالالالالالتقل النبات واسالالالالالالالالتقلت الشالالالالالالالالمم والقو  مضالالالالالالالالوا وارتحلوا، 

وفسن: انفرد بتدبير أمره يقال اسالتقل بأمره، والدولة: اسالالتبملت سالاليادتها 

جيالة ال ت ضالالالالالالالالالالالالع في  ل  لرقابة وانفردت بالددارة شالالالالالالالالالالالالةووهالا الالدا ليالة والخالار 

 دولة أ ر ".
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،  كر الباح ون المعاصالالالالالالالرون ولبيان استتتتتتتتقالل القضتتتتتتتاء في االصتتتتتتت ال  

 من التعريفات، م،ها:
ً
 عددا

  تعري  شالالالالالالالالالالالي نا عبدالله ابن  نين: "سالالالالالالالالالالالسمة القاضالالالالالالالالالالال ي من نفو  غيره

 له أو غيره".
ً
 أو دولة، ر يسا

ً
 عليه في قضا ه فردا

  تعري  الدكتور محمد السالالالالالحيم: "انفراد القاضالالالالال ي بدصالالالالالدار األحكا  في

الوقا ع بالطرق الشالالالالالالالالالالرعية وفف اج هاده، دون تد ٍل من غيره، أو تأثيٍر 

 عليه" 

  وُيلحظ في التعريفين: أن اسالالالالالالتقسل القاضالالالالالال ي دسالالالالالالتلز  عد  تد ل أحد

في عمل القاضالالال ي، سالالالواي أ ان التد ل عن طريف فرد أو جماعة، ودون 

 من  ات تالالالأثير 
ً
عليالالاله يصالالالالالالالالالالالالرفالالاله عن الحف، سالالالالالالالالالالالالواي  الالالان التالالالأثير صالالالالالالالالالالالالالالادرا

القاضالالالالالالالال ي،  العداوة لمن حبم عليه، أو انشالالالالالالالالغال الذهن حال الحبم، 

.
ً
 أو ترهيبا

ً
 أو  ان التأثير من غيره ترغيبا

وُيلحف باسالالالالالالتقسل القاضالالالالالال ي اسالالالالالالتقسل السالالالالالاللطة القضالالالالالالالا ية عن غيرها من 

 السلطات.

. اسالتقسل القضالاي للشري  774-772)انظر: اسالتقسل القضالاي للسالحيم 

 (587، السلطة القضا ية ملحمد الببر 4
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 استقالل القضاء بين الفقهاء والقانونيين:

تتسالالالالم نظرة الفقهاي لسسالالالالتقسل بالشالالالالالمول الذي يتضالالالالمن النأي بالقضالالالالالاي 

عن النوازع الالالالذاتيالالة للقالالالاضالالالالالالالالالالالال ي والمةثرات الخالالالارجيالالة، ومن  لالالال  قول ابن 

ا إن    النصالالالالالالور املحذرة من تولي القضالالالالالالاي: "فرحون في معرض كسمه عن  ما

 ." ْيه 
ا
ل ُب عا ح 

ا يا ما ل  ب 
ا
ْقس ت 

سالالْ  اال 
دا ا عا  وا

ا
ْع  ه  الضالال  ْفسالال 

ا
ْن ن  م 

ما ل 
ْن عا   ما

ف  ي حا  ف 
ُهوا

( ونحوه 72/  7) -}تبصالالالالالالالالالالرة الحكا  في أصالالالالالالالالالالول األقضالالالالالالالالالالية ومنا   األحكا  

قسل عن ({، "والعلة في ضالالالالالالالالالالرورة االسالالالالالالالالالالت75للطرابلسالالالالالالالالالال ي )معين الحكا  ر

تل  المةثرات بشالالالالالالالالالالالالقيها الدا لي والخارقي: صالالالالالالالالالالالاليانة القضالالالالالالالالالالالالاي عن الظلم، 

 (743وحمايته من  ل ما يةثر على عدالته")السحيم 

وأمالا البالاح ون القالانونيون ومن أ الالذ برأيهم من البالاح ين المعالاصالالالالالالالالالالالالرين في 

القضالالالالالالالالاي والسالالالالالالالالياسالالالالالالالالة الشالالالالالالالالرعية فقد قصالالالالالالالالروا االسالالالالالالالالتقسل على المةثرات 

 (745)السحيم  الخارجية.

 ويمكن تقسيم استقالل القضاء في النوعين اآلتيين:

االسالالالالالالالالالالالالتقسل الالالالذات  "الالالالدا لي": ويراد بالالاله فصالالالالالالالالالالالالالالالل القضالالالالالالالالالالالالالالالاي عن نوازع  (7

 القاض ي الذاتية التي من شأوها حرفه عن العدل. 

ومن أم لالالالالة هالالالالذه النوازع: العالالالالداوة لمن يقلالالالالالالالالالالالال ي عليالالالاله، والقرابالالالالة لمن 

القاضالالالالال ي عند  يقلالالالالال ي له، أو وجود مصالالالالاللحة ترعطه به، وانشالالالالالغال  هن

 الحبم.
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االسالالالالالالالتقسل الخارقي، ويقصالالالالالالالد به: صالالالالالالاليانة قضالالالالالالالاي القاضالالالالالالال ي من تد ل  (7

 غيره فيه، أو تأثيره عليه بما يصرفه عن الحف. 

 وهذا النوع من االستقسل ينقسم إلى قسمين:

االسالتقسل الو يف : أي قيا  القاضال ي بواجبه القضا   دون تد ل  (أ

تقسل ناشالالالالالالالالالالالال ئ مع نشالالالالالالالالالالالالأة أو تأثير من أي جهة، وهذا النوع من االسالالالالالالالالالالالال

 القضاي في اإلسس .

االسالالالالالتقسل العضالالالالالوي: بأن يكون للقضالالالالالاي سالالالالاللطة منفصالالالالاللة وكيان  (ر

مسالالالالالالالالالالالالتقالل عن بالي السالالالالالالالالالالالاللطات، ومسالالالالالالالالالالالالاٍو لها في االسالالالالالالالالالالالالتقسلية. وهذا 

االسالالالالالالالتقسل قد عرف من عهد هارون الرشالالالالالالاليد حين قلد أبا يوسالالالالالالال  

 (746-743)السحيم  منصب قاض ي القضاة.

بعالد  التد ل في عمله من أية جهة  انت  "فالاسالالالالالالالالالالالالتقسل القالاضالالالالالالالالالالالال ي يتحقف

بغية توجيه عمل القاضالالالالالالالال ي بطريقة معينة أو لتعرقل مسالالالالالالالاليرته أو لتعرض 

 بحرية إصالالالالالالالالدار 
ً
عن أحكامه، بمعنى أن اسالالالالالالالتقسل القاضالالالالالالال ي يحعله متمتعا

 إلى الوقا ع 
ً
الحبم في المسالالالالالالالالالالالا ل المعروضالالالالالالالالالالالة عليه بحيث يحبم اسالالالالالالالالالالالتنادا

 عن التالالد الالل أو ا
ً
لمضالالالالالالالالالالالالالايقالالة أو التالالأثير من جالالانالالب بموجالالب القالالانون بعيالالدا

الحكومالالالالة أو من يم لهالالالالا أو التالالالالد الالالالل والتالالالالأثير الالالالالذي ي شالالالالالالالالالالالالالالالأ بين القضالالالالالالالالالالالالالالالاة 

أنفسالالالالالالالالالالالالهم بسالالالالالالالالالالالال الالالالالالب ا تسف المنصالالالالالالالالالالالالالالالالالب اإلداري فيمالالالالالالا بي،هم أو ا تسف 

 مستويات محاكمهم ". 

 }انظر: "استقسل القضاي" لحسن العبيلي،بحث في شببة االنترنت{.
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 ويمبن القول بأن مصالطلح اسالالتقسل الق
ً
ضالالاي الالالالالالالالالالالالال على الرأيين الالالالالالالالالالالالالال دشالالمل كس

 من:

اسالالالالتقسل السالالالاللطة القضالالالالا ية عن السالالالاللطتين التنظيمية "التشالالالالريعية"   أ(

 والتنفيذية.

اسالالالالتقسل القاضالالالال ي في عمله، أي قيا  القاضالالالال ي بواجبه القضالالالالا   دون  ر(

 أ ر  تنفيذية 
ً
تد ل أو تأثير من أي جهة، سالالواي  انت هذه الجهة سالاللطة

أو  الالالان التالالالأثير من دا الالالل الجهالالالة القضالالالالالالالالالالالالالالا يالالالة،  أو تنظيميالالالة )تشالالالالالالالالالالالالريعيالالالة(،

كتد ل ر يم السالاللطة القضالالالا ية، أو ر يم املحبمة، أو تعسالالال  محبمة 

 االستئناف أو التفيش القضا  .

تمتع القاضالالال ي بالحصالالالانة القضالالالا ية التي تعني عد  مقاضالالالاته فيما هو  ج(

دا الالل في محالالال عملالاله، كمالالا تعني منع القب  على القالالاضالالالالالالالالالالالال ي أو التحقيف 

 إال وفف ما تقل ي به األنظمة القضا ية. معه،

}انظر: "اسالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالاي" لحسالالالالالالالن العبيلي، اسالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالاي ملحمد 

 السحيم، السلطة القضا ية ملحمد الببر{.

 

 حكم استقالل القضاء في الشريعة اإلسالمية:

وا  د 
ا
ة
ُ
ْن ت

ا
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
أ ها يالالالا

 
ن  اللالالال العالالالدل بين النالالالاا أمر واجالالالب، قالالالال اللالالاله تعالالالالى )إ 

( سال سالالالالالالالالالالالالاي :  ْدل 
عا
ْ
ال ُموا ب 

ُ
ْحب

ا
ْن ت

ا
اا  أ ْينا النال  ْمُتْم با

ا
ب ا حا

ا
إ  
ا وا هالا ْهل 

ا
ى أ
ا
ل ات  إ 

ا
انال مالا
ا ْ
األ

ان  58
 ْحسالالالالالالالالالالالالالا

ْ
اإل ْدل  وا

عالالا
ْ
ال ُمُر بالال 

ْ
أ ها يالالا

 
ن  اللالال [، 29( سالنحالالل : [ ، وقالالال سالالالالالالالالالالالالبحالالانالاله )إ 

وا( ساألنعا  
ُ
ْوف
ا
ه  أ
 
ْهد  الل

عا ب 
ى وا ْربا

ُ
ا ق
ا
انا  

ا
ْو  

ا
ل وا وا

ُ
ل اْعد 

ا
ُتْم ف

ْ
ل
ُ
ا ق
ا
إ  
وقال تعالى )وا

 



 

Page 11 of 44 

 

ب  757:   ُيحالال 
ها
 
ن  اللالال ط  إ 

سالالالالالالالالالالالالْ ق 
ْ
ال ُهْم بالال 

ْي،ا ْم با
ُ
اْحب

ا
تا فالال مالالْ

ا
ب ْن حا إ 

[، وقالالال تعالالالى )وا
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ولالتالالحالالقالاليالف الالالعالالالالالالدل الالالمالالالالالالأمالالور بالالالالالاله فالي الالالحالالبالالم والالقضالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي ال بالالالالالالد مالالن تالالوفالالر 

 على البينات والبراهين 
ً
 مب يا

ً
االسالتقسلية للقاضال ي    يكون حبمه منصفا

غير مسالتقل فلن دستطيع قول الحف دون محاباة ألحد، ولو  ان القاضال ي 

 والقضاي به، إما رهبة لفسن أو رغبة فيما عند فسن، أو لهو  في النفم!

 

 املحور الثاني: استقالل القضاء في النظام السعودي:

نصت األنظمة في المملكة العربية السعودية على تقرير مبدأ استقالل 

 ، ومن  ل : القضاء
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في المملبالالالة العرعيالالالة السالالالالالالالالالالالالعوديالالالة  حكممتتتا ورد في النظتتتام األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتت ي ل 

 هال مما له عسقة بالقضاي.7377الصادر عا  

فف  البالالار السالالالالالالالالالالالالالادا وتحالالت عنوان )سالالالالالالالالالالالاللطالالات الالالدولالالة( جالالاي نص المالالادة 

 الرابعة واألربعين:

السالالالالالالالالالالالاللطالالالة  -السالالالالالالالالالالالاللطالالالة القضالالالالالالالالالالالالالالا يالالالة. -)تتكون السالالالالالالالالالالالاللطالالالات في الالالالدولالالالة من: 

و ا فها،  أداي السالاللطة التنظيمية. وتتعاون هذه السالاللطات في -التنفيذية.

 لهذا النظا  وغيره من األنظمة، والمل  هو مرجع هذه السلطات(.
ً
 وفقا

وفي المادة السالادسالة واألربعين )القضالاي ساللطة مسالتقلة، وال سلطان على 

 القضاة في قضالهم لغير سلطان الشريعة اإلسسمية(.

 

هالالالالالالالال فقد اشتمل 7378الجديد الصادر عا   وأما نظام القضاء السعودي

 مم وثمالالالانين مالالالادة انتظمالالالت في ثمالالالانيالالالة أبوار،جالالالايت عنالالالاوي،هالالالا على  على

 النحو آلت :

 البار األول استقسل القضاي وضماناته في أربع مواد.

 البار ال ان  املجلم األعلى للقضاي في أربع مواد.

 البار ال الث املحاكم ووالي ها في اثنين وعشرين مادة.

 البار الرابع القضاة في أربعين مادة.

 البار الخامم وزارة العدل في مادتين فقط.

 البار السادا كتابات العدل وكتار العدل في ثمان مواد.

 البار السابع مو فو املحاكم وكتابات العدل في ثسث مواد.
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 البار ال امن أحكا  عامة وانتقالية في مادتين فقط.

 فف  البار األول وتحت عنوان )اسالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالاي وضالالالالالالالماناته( جاي نص

 السالالالتقسلية القضالالالاي،ونصالالالها: )القضالالالاة مسالالالتقلون، ال 
ً
المادة األولى مةكدا

سالالالالالالالالالالالاللطان عليهم في قضالالالالالالالالالالالالالهم لغير أحكا  الشالالالالالالالالالالالالريعة اإلسالالالالالالالالالالالالسمية واألنظمة 

 المرعية، وليم ألحٍد التد ل في القضاي(.

وال ريالالب أن اسالالالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالالالاي وانفكالالاكالاله عمالالا ي الالد  وجالاله العالالدالالالة، أو 

 لهو  هذا المسالالالئول 
ً
أو تل  الجهة مطلب  شالالالر ي أصالالاليل رعته يحعله تابعا

 الشرا ع السماوية واألنظمة والقوانين الوضعية في سا ر بقاع العالم.

ولبن تحقيف هالالذه االسالالالالالالالالالالالالتقسليالالة أمر نسالالالالالالالالالالالالبي تتفالالاوت فيالاله األمم والالالالدول، 

 على تحقيف العدالة وت زيلها 
ً
 في قضالالالالالا ه حريصالالالالالا

ً
و لما  ان البلد منضالالالالالبطا

 بتحقيف
ً
 مبدأ استقسلية القضاي. على الجميع ،  ان حريا

ومن صور وضمانات استقسلية القضاي تحصين القضاة من العزل إال في 

نطاق محدد، ولذا جاي في المادة ال انية من نظا  القضالالالالالالالاي:)القضالالالالالالالاة غير 

 قابلين للعزل إال في الحاالت المبينة في هذا النظا (.

ال بالالد من بالل وحتى في نقالالل القضالالالالالالالالالالالالاة من محبمالالة إلى محبمالالة أو جهالاز آ ر 

مراعاة مبدأ االسالالالتقسلية، جاي في  المادة ال ال ة: )مع عد  اإل سل بحبم 

المادة التاسالالالالالالالالالالالالعة واألربعين من هذا النظا ، ال ينقل القضالالالالالالالالالالالالاة إلى و ا   

 أ ر  إال برضاهم أو بس ب ترقي هم ووفف أحكا  هذا النظا (.

وتةكالد المالادة الرابعالة حمالايالة القضالالالالالالالالالالالالاة من املخالاصالالالالالالالالالالالالمالة فيما يد ل تحت 

أعمالالهم، ونصالالالالالالالالالالالالهالالا:)مع عالد  اإل سل بحبم المالادة ال الالامنالة والسالالالالالالالالالالالالتين من 
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إال  -بسالالالالالالالالالال ب أعمال و يف هم  -هذا النظا ، ال تحوز م اصالالالالالالالالالالمة القضالالالالالالالالالالاة 

 وفف الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم(.

ية، وال يمبن تحقيف اسالالتقسلية و ل  ألن القاضالال ي عماد العملية القضالالا 

القضالالالالالالالالالالاي دون توفيرها للقاضالالالالالالالالالال ي، بأن دعلم القاضالالالالالالالالالال ي أن جانبه محفو ، 

وحقه في العمل مصون، وأن ال سلطان على قضا ه وما يقو  به من عمل 

وفف الواليالالالة، وال تر د عليالالاله غوا الالالل النقالالالل واملخالالالاصالالالالالالالالالالالالمالالالة إال وفف إجرايات 

ة ى رعاية جنار الوالينظامية دقيقة تحفظ للقاضالالالالالالالالالال ي حقه،كما تعينه عل

 فالالدنالاله  الالاضالالالالالالالالالالالالع للرقالالابالالة 
ً
 أو مفرطالالا

ً
التي تقلالالدهالالا، ومتى أ طالالأ قالالاٍض متعمالالدا

القضالالالا ية وسالالاللطة التحقيف، ولبن هذه الرقابة منضالالالبطة، وللتحقيف مع 

 كما 
ً
القاضالالالال ي شالالالالروط وإجرايات وضالالالالمانات  كرها نظا  القضالالالالاي تفصالالالاليس

 سيأت .

عليالاله، وتنظم ومن أر الالان سالالالالالالالالالالالاللطالالالة القضالالالالالالالالالالالالالالاي وجود مظلالالة إداريالالالة تشالالالالالالالالالالالالرف 

أعمالالالالاله، وتعين القضالالالالالالالالالالالالالاي وتنظر في شالالالالالالالالالالالالئووهم الو يفيالالة ، وتراقالالب أدايهم 

وتحاسالالالالالالالالالالالب املخطه م،هم، وهذه المظلة عي املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالاي، وقد 

صالالالالص البار ال ان  من نظا  القضالالالالاي للحديث عنه وعن ا تصالالالالاصالالالالاته 
ُ
 

 ومهماته، في أربع مواد.

األعلى للقضالالالالالالالالاي من ر يم أولها:المادة الخامسالالالالالالالالة،ونصالالالالالالالالها:)يةل  املجلم 

 دسمى بأمر ملك ، وعشرة أعضاي على النحو اآلت :

 ر يم املحبمة العليا. -أ 
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أربعة قضالالالاة متفرغين بدرجة ر يم محبمة اسالالالتئناف، دسالالالمون بأمر  -ر 

 ملك .

 وكيل وزارة العدل. -ج 

 ر يم هيئة التحقيف واالدعاي العا . -د 

في قاضالالالال ي اسالالالالتئناف، دسالالالالمون ثسثة أعضالالالالاي يتوافر فيهم ما دشالالالالترط  -هالالالالالالالالالالالالالالالال 

بالالأمر ملك . وتكون مالالدة ر يم املجلم، واألعضالالالالالالالالالالالالالاي المنصالالالالالالالالالالالالور عليهم في 

 الفقرتين )ر( و)هال( أربع سنوات قابلة للتحديد(.

، م،هم 
ً
ونلحظ أن املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالاي يتكون من أحد عشالالالالالالالالالالالر عضالالالالالالالالالالالوا

سالالالالالالالالالالالالتالة من رجالال القضالالالالالالالالالالالالاي، وهم ر يم املحبمالة العليا واألعضالالالالالالالالالالالالاي األربعة 

ون ووكيل وزارة العدل، وم،هم ثسثة أعضاي غير متفرغين يتوافر المتفرغ

 فيهم ما دشترط في قاض ي االستئناف من التأهيل العلمي. 

ومن ا تصالالالالالالالاصالالالالالالالات املجلم ومهماته المفصالالالالالالاللة في المادة السالالالالالالالادسالالالالالالالة من 

 السالالالالالالالالالتقسل القاضالالالالالالالالال ي، ونص المادة:)يتولى 
ً
نظا  القضالالالالالالالالالاي، نحد حضالالالالالالالالالورا

فة إلى اال تصالالالالالالاصالالالالالالات األ ر  المبينة في باإلضالالالالالالا -املجلم األعلى للقضالالالالالالاي 

 ما يلي: -هذا النظا  

النظر في شالالالالالالالالالالةون القضالالالالالالالالالالاة الو يفية، من تعيين وترقية وتأديب وندر  -أ 

 للقواعالالالالد 
ً
وإعالالالالارة وتالالالالدريالالالالب ونقالالالالل وإجالالالالازة وإوهالالالالاي  الالالالدمالالالالة وغير  لالالالال ، وفقالالالالا

 واإلجرايات المقررة، و ل  بما يضمن استقسل القضاة.

قة بشالالالالالالالالالالالالةون القضالالالالالالالالالالالالاة الو يفية بعد موافقة إصالالالالالالالالالالالالدار اللوا   المتعل -ر 

 المل  عليها.
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 إصدار ال حة للتفتيش القضا  . -ج 

إنشالالالالالاي محاكم وفف األسالالالالالماي المنصالالالالالور عليها في المادة التاسالالالالالعة من  -د 

هذا النظا ، أو دمحها أو إلغايها، وتحديد ا تصالالالالالالاصالالالالالالها المكان  والنو ي 

ن هالالذا النظالالا ، بمالالا ال يتعالالارض مع حبم المالالادة الخالالامسالالالالالالالالالالالالالة والعشالالالالالالالالالالالالرين م

 وتألي  الدوا ر فيها.

اإلشالالراف على املحاكم والقضالالاة وأعمالهم في الحدود المب ية في هذا  -هالالالالالالالالالالالالالال 

 النظا .

تسالالمية راسالالالاي محاكم االسالالالتئناف ومسالالالاعديهم من بين قضالالالاة محاكم  -و 

 االستئناف، وراساي محاكم الدرجة األولى ومساعديهم.

ت راسالالالالالالالالالالالالاي املحاكم إصالالالالالالالالالالالالدار قواعالد تنظم ا تصالالالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالالالات وصالالالالالالالالالالالالسحيا -ز 

 ومساعديهم.

إصالالالالالالالالالالالالدار قواعالالد تبين طريقالالة ا تيالالار القضالالالالالالالالالالالالاة، وإجرايات وضالالالالالالالالالالالالوابط  -ح 

 تفريغهم للدراسة.

 تنظيم أعمال المسزمين القضا يين. -ط 

تحالالالالديالالالالد األعمالالالالال القضالالالالالالالالالالالالالالالا يالالالالة النظيرة المطلوعالالالالة لشالالالالالالالالالالالالغالالالالل الالالالالدرجالالالالات  -ي 

 القضا ية.

 المقررة له. رفع ما يراه من المقترحات  ات الصلة باال تصاصات -  

إعداد تقرير شالالالالالالالامل في وهاية  ل عا  يتضالالالالالالالمن اإلنحازات التي تحققت  -ل 

 والمعوقات ومقترحاته بشأوها ورفعه إلى المل (.
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وواضالالالالالالالح من هذه اال تصالالالالالالالاصالالالالالالالات أن شالالالالالالالأن العدالة والقضالالالالالالالاي مو ول إلى 

محلم مكوٍن من عالالدد من األعضالالالالالالالالالالالالالاي ممن لهم بالالاع واطسع وا تصالالالالالالالالالالالالالار 

هذا اال تصالالالالالالالالالالالالار إلى وزيٍر أو مسالالالالالالالالالالالالئول واحٍد  قضالالالالالالالالالالالالا   وفق ي، ولم يو ل

 قضالالا   عا ر سالالارت عليه األنظمة 
 
يتولى إدارة القضالالاي وقيادته وهذا ُعرف

القضالالالالالالا ية  ألن اسالالالالالالالتقسلية القضالالالالالالالاي تتطلب وجودا إشالالالالالالالراٍف ونظٍر جما ي 

 لتسالاللط حالالخص واحد على 
ً
فيما يتعلف بالقضالالاة واملحاكم وشالالئووهم،منعا

 مرفف العدالة، مهما حاز من 

 ال قة واألمانة، ورأي الجماعة أقرر وأسد  من رأي الواحد. 

 الستقسلية القضاي ومحلسه نصت المادة ال امنة على أنه:)
ً
 وترسي ا

يكون للمحلم األعلى للقضالالالالالاي ميزانية  اصالالالالالة به تصالالالالالدر وفف القواعد  -7

 المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

عالالالامالالالة، وي تالالالار املجلم األمين  يكون للمحلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالالالالاي أمالالالانالالالة -7

 العا  من بين القضاة.

دالعاليالن فالي املالجاللالم الالعالالالالالالدد الالكالالالالالالافالي مالن الالبالالالالالالاحال ين والفنيين واإلداريين،  -4

وللمحلم بقرار منه االسالالالالالالالالالتعانة بمن ير  االسالالالالالالالالالالتعانة به، ويشالالالالالالالالالالرف عليهم 

 ر يم املجلم.

 يصدر املجلم ال حة دا لية تنظم أعماله ومهماته(. -3

 الاصالالالالالالالالالالالالة للمحلم ضالالالالالالالالالالالالمالانالة النطسق املجلم في أعمالاله  وفي تقرير ميزانيالٍة 

ومزاولالة ا تصالالالالالالالالالالالالاصالالالالالالالالالالالالاتاله الهالامالة دون توق   ل  على موافقة جهة أ ر  

 فيما يتعلف باالعتمادات المالية ونحوها.
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وفي ا تيار األمين العا  للمحلم من بين القضالالالالالاة ضالالالالالمانة أ ر  للقضالالالالالاي 

على  تعر فوالقضالالالالالالالاة، فالقاضالالالالالالال ي أدر  بطبيعة العمل القضالالالالالالالا   وعيئته، و 

 المشبست والصعوعات التي يبتن  العمل القضا   وإجراياته.

وأما البار الرابع من نظا  القضاي فيتحدث عن القضاة ويطيل الحديث 

ع،هم ودرجالالالالالاتهم القضالالالالالالالالالالالالالالالالا يالالالالالة وشالالالالالالالالالالالالروط تعيي،هم وترقي هم والتفتيش على 

 أعمالهم والتحقيف معهم في حال حصول موجب لذل .

 ثين:فف  المادة الحادية وال س

 )دشترط فيمن يولى القضاي:

 أن يكون سعودي الج سية باألصل. -أ 

 أن يكون حسن السيرة والسلو . -ر 

 باألهلية الكاملة للقضاي بحسب ما نص عليه شرعا. -ج 
ً
 أن يكون متمتعا

 على شالالالالالالالالالالالالهالادة إحالالد   ليالات الشالالالالالالالالالالالالريعالالة بالالمملبالة أو  -د 
ً
أن يكون حالاصالالالالالالالالالالالالس

جح في الحالة األ يرة في امتحان شالالالالالالالالالالالالهادة أ ر  معادلة لها، بشالالالالالالالالالالالالرط أن ين

  ار دعده املجلم األعلى للقضاي.

 تقالل سالالالالالالالالالالالالناله عن أربعين سالالالالالالالالالالالالنة )إ ا  ان تعيينه في درجة قاضالالالالالالالالالالالال ي  - الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله
 
أال

اسالالالالالالالالتئناف( وعن اث تين وعشالالالالالالالالرين سالالالالالالالالنة )إ ا  ان تعيينه في إحد  درجات 

 السل  القضا   األ ر (.

 عليه بحريمة م لة بالدين أو  -و 
ً
 يكون محكوما

 
الشالالالالالالالالرف، أو صالالالالالالالالدر في أال

 حقه قرار تأديبي بالفصل من و يفة عامة، ولو  ان قدر رد إليه اعتباره(.
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وُيلحظ في الشالالالالالالالالالالالالروط التي يلز  توفرهالالالا لتعيين القالالالاضالالالالالالالالالالالال ي: ضالالالالالالالالالالالالمالالالان توفر 

 على ال،هوض بأعباي الو يفة.
ً
 األهلية للقاض ي،    يكون قادرا

 
ً
 وتبين المادة السالالالالالالالادسالالالالالالالة واألربعون أن لعزل القاضالالالالالالال ي أسالالالالالالالبابا

ً
 منصالالالالالالالوصالالالالالالالا

عليالالاله ال يحوز تعالالالديهالالالا، ونصالالالالالالالالالالالالهالالالا:)فيمالالالا عالالالدا المسز  القضالالالالالالالالالالالالالالا   ومن دعين 

ابتالالالداًي تحالالالت التحرعالالالة، ال دعزل عضالالالالالالالالالالالالو السالالالالالالالالالالالاللالالال  القضالالالالالالالالالالالالالالا   إال بنالالالاًي على 

األسالالالالالالالالالالالالبالار المنصالالالالالالالالالالالالور عليها في الفقرات )و، ز، ح( من المادة التاسالالالالالالالالالالالالعة 

 والستين من هذا النظا ، ووفًقا لإلجرايات الواردة فيه(.

و يفة القضالالالالالا ية، ولكووها نيابة عن ولي األمر، فدن التعيين في ولطبيعة ال

سل  القضاي والترلي في درجاته ال يكون إال بأمر ملك  بناًي على اقتراح من 

املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالاي، ولذا نصالالالالالالالالالالالت المادة السالالالالالالالالالالالابعة واألربعون:)يحري 

ن م التعيين والترقية في درجات السالالالل  القضالالالا   بأمر ملك  بناًي على قرار

املجلم األعلى للقضالالالالاي يوضالالالالح فيه توافر الشالالالالروط النظامية في  ل حالة 

 على حدة.(.

و صالالالالص للقضالالالالاة سالالالاللم رواتب  ار بهم، فف  المادة ال امنة واألربعين: 

)تكون رواتالب أعضالالالالالالالالالالالالاي السالالالالالالالالالالالاللال  القضالالالالالالالالالالالالا   بحميع درجالاتهم وفًقا لسالالالالالالالالالالالاللم 

 الرواتب الخار بهم(.

قل ا  القضالالالالالالالالاي ما يتعلف بنوفي الفصالالالالالالالالل ال ان  من البار الرابع دعرض نظ

القضالالالالالالالالالالالالاة ونالالدبهم وإجالالازاتهم ، وأنالاله كمالالا في المالالادة التالالاسالالالالالالالالالالالالعالالة واألربعين :)ال 

يحوز نقل أعضالالالاي السالالالل  القضالالالا   أو ندبهم دا ل السالالالل  القضالالالا   إال 

بقرار من املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالالالاي. كمالالالا ال يحوز نقالالالل أعضالالالالالالالالالالالالالالاي السالالالالالالالالالالالاللالالال  
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    إال بأمر ملك  بنايالقضالالالالالالالا   أو ندبهم أو إعارتهم  ارج السالالالالالالالل  القضالالالالالالالا

على قرار من املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالالالاي تحالالالدد فيالالاله المكالالالافالالالأة المسالالالالالالالالالالالالتحقالالالة 

للقاضالالالالالالالالالالال ي المندور أو المعار، وتكون مدة الندر أو اإلعارة سالالالالالالالالالالالنة واحدة 

قابلة للتحديد لسالالالالنة أ ر . على أنه يحوز لر يم املجلم األعلى للقضالالالالاي 

القضالالالالالالالالا   دا ل  في الحاالت االسالالالالالالالالتننا ية أن يندر أحد أعضالالالالالالالالاي السالالالالالالالالل 

 السل  أو  ارجه لمدة ال تتحاوز ثسثة أشهر في العا  الواحد(.

وُيلحظ في هذا أن الشالالالالالالالالالالالالأن الو يف  للقاضالالالالالالالالالالالال ي من النقل والندر واإلعارة 

مرتهن بقرار من املجلم األعلى للقضالالالالاي، وال ينفرد بالقرار ر يم أو وزير، 

 وفي  ل  ترسيخ الستقسلية القاض ي.

 وفي الفصالالالالالل ال الث ب
ً
يان واجبات القضالالالالالاة، التي يلزمهم التقيد بها ضالالالالالمانا

 الستقسلية القاض ي، وحماية له بما يتفف وطبيعة العمل القضا  .

حيالالث نصالالالالالالالالالالالالالت المالالادة الحالالاديالالة والخمسالالالالالالالالالالالالون على أنالاله: )ال يحوز الجمع بين 

 و يفة القضاي ومزاولة 

التحالالارة، أو أي و يفالالة أو عمالالل ال يتفف مع اسالالالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالالالاي وكرامتالاله. 

ويحوز للمحلم األعلى للقضاي أن يقرر منع القاض ي من مباشرة أي عمل 

 ير  أن القيا  به يتعارض مع واجبات الو يفة وحسن أدالها(.

وتمنع المادة ال انية والخمسالالالالالون القضالالالالالاة من إفشالالالالالاي سالالالالالر المداوالت التي 

 لحياد القضالالاة، ونصالالها: )ال يحوز للقضالالاة إفشالالاي سالالر 
ً
تحري لديهم ضالالمانا

 (.المداوالت
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 في عمله وإجراياته، وال دسالالالود ألحد التد ل في 
ً
ولما  ان القاضالالال ي مسالالالتقس

قضالالالالالا ه، فقد عال  نظا  القضالالالالالاي األحوال التي تتطلب مسالالالالالايلة القاضالالالالال ي 

ومحاسال ته في أ طا ه، إضالافة إلى تقييم عمله القضا  ، و ل  بأن يكون 

التفتيش والمسالالالالالالالالالالالالايلالة مع القاضالالالالالالالالالالالال ي من  سل إدارة م تصالالالالالالالالالالالالة في املجلم 

على للقضالالالالالالالالالاي، يديرها ويعمل فيها قضالالالالالالالالالاة يتولون تقييم عمل القاضالالالالالالالالال ي األ 

.
ً
 والتفتيش على أعماله دوريا

وقد  صالالالالالالالالالالالص الفصالالالالالالالالالالالالل الرابع من البار الرابع من نظا  القضالالالالالالالالالالالالاي لبيان  

 التفتيش على أعمال القضاة، فف  المادة الخامسة والخمسين:

ن ر يم متةل  في املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالاي إدارة للتفتيش القضالالالالالالالالالالا    -١)

ومسالالالالالالالالالالالالاعالد وعالالدد  الالاف من القضالالالالالالالالالالالالاة المتفرغين ي تالارهم املجلم من بين 

 قضاة محاكم االستئناف ومحاكم الدرجة األولى.

 تتولى إدارة التفتيش القضا   ما يلي: -٢

التفتيش على أعمال قضاة محاكم االستئناف ومحاكم الدرجة األولى،  -أ 

  هم ومالالد  حرصالالالالالالالالالالالالهم علىو لالال  لجمع البيالالانالالات التي تةدي إلى معرفالالة كفالالاي

 أداي واجبات و يف هم.

التحقيف في الشالالالالالالالالالالالالكالالاو  التي يقالالدمهالالا القضالالالالالالالالالالالالالاة، أو تقالالد  ضالالالالالالالالالالالالالدهم في  -ر 

 المسا ل المتصلة بأعمالهم بعد إحال ها إليها من املجلم األعلى للقضاي .

ويكون التفتيش والتحقيف المشالالالالالالالالالالالالالالالار إليهمالالالالا في )أ( و)ر( من هالالالالذه الفقرة 

لى من درجة القاضالالالال ي المفتش عليه أو بوسالالالالاطة عضالالالالو قضالالالالا   درجته أع

املحقف معه، أو سالالالالالالالالالالابف له في األقدمية إن  انا في درجة واحدة. ويحصالالالالالالالالالالل 
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التحقيف والتفتيش في إدارة التفتيش القضالالالالالالالالالالالالا   أو باالنتقال إلى املحبمة 

 بناًي على ما يقرره ر يم املجلم األعلى للقضاي .

مرة على األقل يحب إجراي التفتيش على أعضالالالالالالالالالالالاي السالالالالالالالالالالالل  القضالالالالالالالالالالالالا    -٣

 ومرتين على األكثر  ل سنة(.

 لمالالالالا أسالالالالالالالالالالالالبغالالالاله النظالالالالا  على القضالالالالالالالالالالالالالالالاي والقضالالالالالالالالالالالالالالالاي من مراعالالالالاة مبالالالالدأ  
ً
ونظرا

االسالالالالالالالالالالالالتقسليالة، فالدن طبيعة الو يفة القضالالالالالالالالالالالالا ية توجب رعاية هذا المبدأ 

وعد  اإل سل به، ولذا فدن كشالالالالالالالالالالالال  أ طاي القضالالالالالالالالالالالالاة وت بيههم والتحقيف 

رف، إ  ال دسود التفتيش معهم ومحاكم هم يتم من  سل نظٍر ق ضا   ص 

على القاضالالال ي وعمله والتحقيف معه إال بقرار من املجلم األعلى للقضالالالاي، 

ويتولى التفتيش والتحقيف قاٍض أعلى درجة من القاضالالال ي المراد التفتيش 

لها النظا .  على عمله أو التحقيُف معه،ولذل  ضوابط دقيقة فص 

 ألن ر يم املحبمة قاٍض وهو مسالئول 
ً
عن املحبمة ومو فيها وسالير ونظرا

أعمالها، فقد أعطاه النظا  صالالالالالالالالالسحية تن يه القضالالالالالالالالالاة الذي دعملون تحت 

 في العمل.
ً
 ر استه إ ا رأ   لس

جاي في المادة ال امنة والخمسالالين: )مع عد  اإل سل بما للقضالالاي من حياد 

 واستقسل، وعما 

للمحلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالالالالالالاي من حف اإلشالالالالالالالالالالالالراف على املحالالالالالاكم والقضالالالالالالالالالالالالالالالالالاة 

وأعمالالالالهم، يكون لر يم  الالالل محبمالالالة حف اإلشالالالالالالالالالالالالراف على قضالالالالالالالالالالالالالالاتهالالالا وحف 

ت بيههم إلى مالالا يقع م،هم م الالالفالالا لواجبالالاتهم أو مقتضالالالالالالالالالالالاليالالات و الالا فهم بعالالالد 

سالالالالالالماع أقوالهم. ويكون التن يه مشالالالالالالافهة أو كتابة، وفي الحالة األ يرة تبل  
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صالالالالالالالالالالالالورة منالاله للمحلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالالاي. ويحوز للقالالاضالالالالالالالالالالالال ي االعتراض أمالالا  

كتابة الالالالالالالال على التن يه الصادر إليه كتابة  سل  مسة عشر يوما املجلم الالالالالالالال 

من تالالالاريخ تبليغالالاله. فالالالدن تبررت منالالاله املخالالالالفالالة أو اسالالالالالالالالالالالالتمرت تتم محالالاكمتالالاله 

.)
ً
 تأدي يا

 وُيلحظ من المادة اآلت :

 لتعسالالالالالال   (7
ً
اسالالالالالال هسل المادة بالتذكير باسالالالالالالتقسل القضالالالالالالاي وحياده، منعا

 الر يم في ممارسة دوره اإلشرافي.

التالالذكير بالالالالالدور األصالالالالالالالالالالالاليالالل للمحلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالالاي في اإلشالالالالالالالالالالالالراف على  (7

 املحاكم والقضاة وأعمالهم.

بيان صسحية ر يم  ل محبمة حيال اإلشراف على قضاتها وفف نظا   (4

 القضاي مع مراعاة ا تصار املجلم وما أصدره من قواعد.

ت ويالالالالل ر يم املحبمالالالالة حف تن يالالالاله قضالالالالالالالالالالالالالالالاة محبمتالالالاله إلى مالالالالا يقع م،هم  (3

 لواجباتهم أو مقتضيات و ا فهم.
ً
 م الفا

اشالالالالالالالالالالالتراط سالالالالالالالالالالماع أقوال القضالالالالالالالالالالالاة قبل توجيه التن يه لهم سالالالالالالالالالالالواي أ ان  (5

ل لديه مبدأ   أ  مشالالالالافهة، وهذا من أقل حقوق القاضالالالال ي الذي تأصالالالال 
ً
كتابيا

سالالالالالالالالالالماع القضالالالالالالالالالالية من طرفيها )المد ي والمد ى عليه( والمنع من إصالالالالالالالالالالدار 

 الحبم باالقتصار على سماع أحدهما.

في هذا الشالرط حماية لجنار القضالاي ومراعاة السالتقسل القاض ي، وفيه و

 توجيالالاله لر يم املحبمالالالة بالالالالت  الالالت من الوقالالالا ع قبالالالل توجيالالاله التن يالالاله 
ً
أيضالالالالالالالالالالالالالالا

 للقضاة. 
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أن التن ياله الالذي يحف للر يم توجيهاله للقالالاضالالالالالالالالالالالال ي الالذي وقع في م الالفالالة  (6

ن يه تواجباته أو مقتضالالالالاليات و يفته يكون مشالالالالالافهة أو كتابة، وفي حالة ال

 البتاب  يلز  بعث صورة منه للمحلم األعلى للقضاي .

مراعالاة لحف القالاضالالالالالالالالالالالال ي الذي ير  أنه ال دسالالالالالالالالالالالالتحف التن يه الموجه إليه  (2

فدنه يحوز له االعتراض أما  املجلم الالالالالالالالالالالالالال كتابة الالالالالالالالالالالالالال على التن يه الصالالادر إليه 

 من تاريخ تبليغه. وللمحلم التحقف من 
ً
كتابة  سل  مسالالالالالالالالالالة عشالالالالالالالالالالر يوما

م املحبمة والقاضالالالالال ي وفف الطريقة التي يراها حسالالالالالب ما ورد في أقوال ر ي

 نظا  القضاي وال حة التفتيش القضا  .

 لل هالالالاون في الواجبالالالات الو يفيالالالة على  (8
ً
 للقضالالالالالالالالالالالالالالاي وهي تالالاله، ومنعالالالا

ً
حفظالالالا

القاض ي، فدن القاض ي إ ا تبررت منه املخالفة أو استمرت تتم محاكمته 

ا وفف ما ورد في نظا  القضاي و   ال حة التفتيش القضا  .تأدي ي 

وتحالدد المالادة التالاسالالالالالالالالالالالالعالة والخمسالالالالالالالالالالالالون آليالة النظر في محاكمة القاضالالالالالالالالالالالال ي  

 وتأديبه،ونصها: 

)يكون تالالأديالالب القضالالالالالالالالالالالالالاة من ا تصالالالالالالالالالالالالالار دا رة تشالالالالالالالالالالالالكالالل في املجلم األعلى 

للقضالالالالالالالالالالالالاي من ثسثالالة من القضالالالالالالالالالالالالالاة أعضالالالالالالالالالالالالالاي املجلم المتفرغين، وتصالالالالالالالالالالالالالدر 

 موافقة املجلم عليها(.قراراتها باألغلبية، وال تكون وها ية إال بعد 

وواضالالح  من نص المادة أن الذي يتولى محاكمة القاضالال ي ثسثة قضالالاة على 

درجالالالالالالة )ر الاليالالم مالالحالالبالالمالالالالالالة اسالالالالالالالالالالالالالتالالئالالنالالالالالالاف(، وهالالم أعضالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي فالالي أعالاللالالى مالالحالاللالالم 

قضالالالالا  ،و ل  ألن محاكمة القاضالالالال ي عمل قضالالالالا   ال يتم إال دا ل البيت 

 القضا  .
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 ، وأما المد يوأطراف هذه املحاكمة  لهم قضاة: المد ى عليه، والقضاة

 فهو ر يم التفتيش القضا   أو من ينيبه من المفتشين القضا يين.

 تبين  ل  المادة الستون، ونصها:

)يرفع ر يم إدارة التفتيش القضا   أو من ينيبه الدعو  التأدي ية الالالال أما  

دا رة التالأديالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بطلالب من ر يم املجلم األعلى للقضالالالالالالالالالالالالاي إما من تلقاي 

 تراح ر يم املحبمة التي يتبعها القاض ي.نفسه أو بناي على اق

وال يقالالالالالد  هالالالالالذا الطلالالالالالب إال بنالالالالالاي على تحقيف جزا   أو إداري يتواله أحالالالالالد 

القضالالالاة بشالالالرط أال تقل درجته عن قاضالالال ي اسالالالتئناف يندبه ر يم املجلم 

 األعلى للقضاي.

ويحالب أن تشالالالالالالالالالالالالتمالل صالالالالالالالالالالالالحيفالة الدعو  على املخالفة واألدلة المةيدة لها، 

 ها بدعوة القاض ي إلى الحضور أمامها.وتصدر الدا رة قرار 

ويحوز لدا رة التأديب الالالال بعد موافقة املجلم األعلى للقضاي الالالالالالالال أن تحري ما 

 من التحقيقات، ولها أن تكل  أحد أعضالها للقيا  بذل (.
ً
 تراه الزما

 للسالالالالالالالالالالالالير في 
ً
وفي المالالالادة الحالالالاديالالالة والسالالالالالالالالالالالالتين: )إ ا رأت دا رة التالالالأديالالالب وجهالالالا

ع املخالالالالالفالالالالات أو بعضالالالالالالالالالالالالهالالالالا،  ل  القالالالالاضالالالالالالالالالالالال ي، إجرايات الالالالالدعو  عن جمي

بالحضالالالالالور في ميعاد مناسالالالالالب، ويحب أن دشالالالالالتمل التكلي  بالحضالالالالالور على 

 بيان  اف بموضوع الدعو  وأدلة املخالفة(.

وتحيز المادة ال انية والسالالالالالالالالالالالتون لدا رة التأديب أن تطلب وق  القاضالالالالالالالالالالال ي 

 لذل  حماية للقضاي من ان ها  الحقوق.
ً
 عن العمل إ ا رأت موجبا
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توضالالالالالالالالالح المادة الرابعة والسالالالالالالالالالتون بع  إجرايات هذه املحاكم،ونصالالالالالالالالالها: و 

)تكون جلسالالالالالالالالالالالالالالات الالالدعو  التالالأدي يالالة سالالالالالالالالالالالالريالالة، وتحبم دا رة التالالأديالالب بعالالالد 

سالالالالالالالالالالالالمالالاع دفالالاع القالالاضالالالالالالالالالالالال ي المرفوعالالة عليالاله الالالدعو ، ولالاله أن يقالالد  دفالالاعالاله 

 الحف 
ً
كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضالالالالالالالالالاي في الدفاع عنه. وللدا رة دا ما

   جاز الحبم في في طلب حضالوره 
ً
بشخصه. وإن لم يحضر ولم ي ب أحدا

 غي ته بعد التحقف من صحة تبليغه(.

وفي المالادة الخامسالالالالالالالالالالالالة والسالالالالالالالالالالالالتين: )يحب أن دشالالالالالالالالالالالالتمل الحبم الصالالالالالالالالالالالالادر في 

الالالدعو  التالالأدي يالالة على األسالالالالالالالالالالالالبالالار التي بني عليهالالا، وأن تتلى أسالالالالالالالالالالالالبالالابالاله عنالالد 

 النطف به في جلسة سرية ويكون الحبم غير قابل للطعن(.

توضالالالالالالالح المادتان السالالالالالالالادسالالالالالالالة والسالالالالالالالتون والسالالالالالالالابعة والسالالالالالالالالتون العقوعات و 

 التأدي ية التي يحوز توقيعها على القاض ي،وعي اللو  وإوهاي الخدمة.

وأناله يصالالالالالالالالالالالالدر أمر ملك  بتنفيالذ عقوعة إوهاي الخدمة، كما يصالالالالالالالالالالالالدر بعقوعة 

 اللو  قرار من ر يم املجلم األعلى للقضاي.

على إحالالالد  صالالالالالالالالالالالالور االسالالالالالالالالالالالالتقسليالالالة  وأمالالا المالالالادة ال الالالامنالالالة والسالالالالالالالالالالالالتون فتةكالالالد

للقاض ي، وعي منع القب  على عضو السل  القضا   أو ات ا  أي إجراي 

من إجرايات التحقيف معالالاله أو رفع الالالالدعو  الجزا يالالالة عليالالاله، إال بالالالد ن من 

  بحريمة توجب التوقي ، 
ً
املجلم، ما لم ُيقب  على القاضالالالالالالالالالالالال ي متل سالالالالالالالالالالالالا

 فلهذه الحالة معالجة  اصة.

ة والسالالالالالالالالالالالالتين: )يحب عند القب  على عضالالالالالالالالالالالالو السالالالالالالالالالالالالل  ونص المادة ال امن

م أن يرفع أمره إلى املجل -في حالالالة تل سالالالالالالالالالالالاله بحريمالة  -القضالالالالالالالالالالالالا   وتوقيفاله 
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األعلى للقضاي  سل أربع وعشرين ساعة من القب  عليه. وللمحلم أن 

يقرر إما اسالالالالالالالتمرار توقيفه أو اإلفراج عنه ببفالة أو بغير كفالة. ولعضالالالالالالالالو 

سالالالالالالماع أقواله أما  املجلم عند عرض األمر السالالالالالالل  القضالالالالالالا   أن يطلب 

علياله. ويحالدد املجلم مدة التوقي  في القرار الذي يصالالالالالالالالالالالالدر بالتوقي  أو 

باسالالالتمراره. وترا ى اإلجرايات السالالالال   كرها  لما ر   اسالالالتمرار التوقي  

بعالالالالد انقضالالالالالالالالالالالالالالالاي المالالالالدة التي قررهالالالالا املجلم. وفيمالالالالا عالالالالدا مالالالالا  كر، ال يحوز 

أو ات ا  أي إجراي من إجرايات  القب  على عضالالالالالالالالالالالالو السالالالالالالالالالالالاللال  القضالالالالالالالالالالالالا  

التحقيف معالالالالالاله أو رفع الالالالالالالدعو  الجزا يالالالالالالة عليالالالالالاله، إال بالالالالالالد ن من املجلم، 

ويوق  أعضالالالالالالالالالاي السالالالالالالالالالالل  القضالالالالالالالالالالا   وتنفذ العقوعات المقيدة لحري هم في 

 أماكن مستقلة(.

و ل هذه اإلجرايات والضالالالالالالالالالالالمانات تةكد اسالالالالالالالالالالالتقسلية القضالالالالالالالالالالالاة، وتضالالالالالالالالالالالبط 

ضالالالالالالالالالالالالالالا ٍ  ُيرا ى فيالالاله  صالالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالاليالالالة التعالالالامالالالل مع أ طالالالالهم من  سل نظٍر ق

القاضالالالالالال ي، ومعلو   أن القضالالالالالالاة بشالالالالالالر، وقلما دسالالالالالاللم بشالالالالالالر من  طأ، ولبن 

طبيعة الو يفة القضالالالالالالالالالا ية تحعل لصالالالالالالالالالاحبها من الضالالالالالالالالالمانات التي ُيحتاط 

 لوضعه الو يف ،    ال يكون سي  التحقيف والمسايلة 
ً
معه فيها مراعاة

 لكالالالل أحالالالد يرم  بالالاله في وجالالاله القالالالاضالالالالالالالالالالالال ي عنالالالد أدنى هف
ً
وة أو إجراٍي ال متالالالاحالالالا

 ُيرض ي هذا المسةول أو  ا  الوجيه!.

وأما الفصالالل السالالادا ففيه بيان ان هاي  دمة القضالالاة، وأن  دمة عضالالو 

 السل  القضا   ت ت ي بأحد األسبار اآلتية:

 بلوغه سن السبعين. -أ
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 الوفاة. -ر

 قبول استقالته. - ج

 لنظا  التقاعد المدن -د 
ً
  .قبول طلبه اإلحالة على التقاعد طبقا

عد  صالالسحيته للقضالالاي وفقا لحبم المادة الرابعة واألربعين من هذا  -الالالالالالالالالالالالال ه

 النظا .

عجزه عن مباشالالرة عمله بعد انقضالالاي اإلجازة المرضالالية، أو أن يظهر في  -و

 أي وقت أنه ال دستطيع لمرضه القيا  بو يفته على الوجه الس ف.

حصالالالالالالالالالوله على تقدير أقل من المتوسالالالالالالالالالط في تقرير البفاية ثسث مرات   -ز

 متتالية.

 إوهاي  دمته ألسبار تأدي ية. - ح

وأنالاله في غير حالالاالت الوفالالاة واإلحالالالالالة على التقالالاعالالد لبلود السالالالالالالالالالالالالن النظالالاميالالة 

وعد  الصالالسحية  سل فترة التحرعة بال سالالالبة إلى المسز  القضالالالا  ، ت ت ي 

بأمر ملك  بناي على اقتراح املجلم األعلى  دمة عضالالالالو السالالالالل  القضالالالالا   

 للقضاي.

وواضالالالالالالح من هذه األسالالالالالالبار مراعاة النظا  لحماية القضالالالالالالاي وحفظ جنابه 

قبل النظر في وضالالالالالالالالع القاضالالالالالالالال ي وحمايته، فلو تبين أن القاضالالالالالالالال ي عاجز عن 

أداي واجبات و يفته، فهنا ال محال لل هاون في تحقيف المقصالالالالالالالد األصالالالالالالاليل 

وإقامة العدل، فدن عجز القاضالالالالالالالالالالال ي عن  للقضالالالالالالالالالالالاي، وهو إيصالالالالالالالالالالالال الحقوق 

  ل  تعين التد ل في وضعه حماية للصالح العا .
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ه نجد فيه ما يؤكد 8241وبالنظر في نظام ديوان المظالم الصتتادر عام 

 فف  المادة األولى: استقالل القضاء،

)ديوان المظالم هيئة قضالالالالالالالالالالالاي إداري مسالالالالالالالالالالالتقلة، يرتبط مباشالالالالالالالالالالالالرة بالمل ، 

 الرياض.ويكون مقره مدينة 

ويتمتع قضالالالالالالالالاي الديوان وقضالالالالالالالالاته بالضالالالالالالالالمانات المنصالالالالالالالالور عليها في نظا  

 القضاي، ويلتزمون بالواجبات المنصور عليها فيه(.

ن النظالا  مالا ال يالالد الل في ا تصالالالالالالالالالالالالار ديوان  وفي المالادة الرابعالة عشالالالالالالالالالالالالرة بي 

 المظالم من الدعاو  واالعتراضات والقرارات، ونصها:

النظر في الالالالالدعالالالالاو  المتعلقالالالالة بالالالالأعمالالالالال )ال يحوز ملحالالالالاكم ديوان المظالالالالالم 

السيادة، أو النظر في االعتراضات على ما تصدره املحاكم الالالالالال غير الخاضعة 

لهذا النظا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال من أحكا  دا لة في والي ها، أو ما يصالالالالالالالالالالالدره املجلم األعلى 

 للقضاي ومحلم القضاي اإلداري من قرارات(.

 وفي المادة ال انية والعشرين:

 -لديه أسالالالبار دشالالالعر معها بالحرج من نظر الدعو  إ ا قامت  -)للقاضالالال ي 

أن دعرض أمر تنحيالاله عن النظر فيهالالا على ر يم محلم القضالالالالالالالالالالالالالاي اإلداري 

 للفصل فيه(.
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ه نجد فيه ما 8241وبالنظر في نظام المرافعات الشتترعية الصتتادر عام 

يؤكد استتتقالل القضتتاء ومنلق القامتت ي مما يكون فيه انالهاقال الستتتقالل 

 اة إليه.القضاء أو مدع

 فمن  ل :

  نصالالالالالالالت المادة السالالالالالالالابعة على منع أعوان القضالالالالالالالاي من مباشالالالالالالالرة األعمال

التي تتعلف بهم أو بمن له بهم صالالالالاللة، ونصالالالالالها: )ال يحوز للمحضالالالالالرين وال 

 يد ل في حدود 
ً
للبتبة وغيرهم من أعوان القضالالالالالالالالالالاي أن يباشالالالالالالالالالالروا عمس

أو  مو ا فهم في الدعاو  وطلبات االسالالالتحكا  الخاصالالالة بهم أو بأزواجه

بأقاربهم أو بأصالالالهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا اإلوهايات األ ر  إ ا 

.)
ً
 اشتملت على  صومة، وإال  ان هذا العمل باطس

  السالالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالاي ومنع التد ل في قضالالالالالالالالالالالاياه الدا لة في 
ً
وترسالالالالالالالالالالالي ا

ا تصالالالاصالالاله، جاي المنع من نقل القضالالالية من املحبمة دون مبرر، فقد 

أنه: )ال يحوز نقل أي قضية رفعت بطريقة  نصالت المادة العاشالرة على

صالالالالالالالالالالالالحيحة ملحبمة م تصالالالالالالالالالالالالة إلى محبمة أو جهة أ ر ، وال يحف ألحد 

سالالالالالالالالالحبها م،ها قبل الحبم فيها، وتعد القضالالالالالالالالالية مرفوعة من تاريخ قيدها 

 في املحبمة(.

  ومنعت المادة الرابعة والخمسالالالالالالالالالالالون القاضالالالالالالالالالالال يا وعضالالالالالالالالالالالو هيئة التحقيف

اكم من التو الالل عن الغير في قضالالالالالالالالالالالالالايالالا واالدعالالاي العالالا  والعالالاملين في املحالال

مقالالالالالامالالالالالة أمالالالالالا  أي محبمالالالالالالة مالالالالالا لم يوجالالالالالد مبرر يقتلالالالالالالالالالالالال ي  لالالالالال ، ونص 

المادة:)ال يحوز للقاضالالالالالال ي وال لعضالالالالالالو هيئة التحقيف واالدعاي العا  وال 
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 عن الخصالالالالالالالالو  في الدعو  
ً
ألحد من العاملين في املحاكم أن يكون وكيس

ها، ولبن يحوز لهم ولو  الانالت مقالامة أما  محبمة غير املحبمة التابع ل

  ل  عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن  ان تحت والي هم شرًعا(.

وقد يكون المنع ألجل أن ال تكون صالالالالالالالالالالالفة القاضالالالالالالالالالالال ي )الوكيل( حاضالالالالالالالالالالالرة 

 سل الخصالالالومة أما  القاضالالال ي نا ر القضالالالية مما قد يضالالالالع  موق  

 نا ر القضية أو دشو  عليه.

 في اسالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالاي ونزاهته وإ هاره 
ً
للعدل، نصالالالالالالالالالالت المادة  وإمعانا

الرابعة والسالالتون على عسنية جلسالالات الترافع، ونصالالها:)تكون المرافعة 

من تلقاي نفسالالالالالالالالالالالاله أو بناي على طلب أحد  -علنيالة، إال إ ا رأ  القالاضالالالالالالالالالالالال ي 

ا محالالالافظالالالة على النظالالالا ، أو مراعالالالاة ل دار  -الخصالالالالالالالالالالالالو   إجرايهالالالا سالالالالالالالالالالالالر 

 العامة، أو لحرمة األسرة(.

إتاحة الفوضالالال ى لمن يحضالالالرها أو التد ل  غير أن هذه العسنية ال تعني

ى من عل في النظر القضالالالالالالالالالالالالا  ، ولالذا نصالالالالالالالالالالالالت الس حالة التنفيذية للمادة:)

يحضالالالالالالالالالالالالر في قالالاعالالة الجلسالالالالالالالالالالالالالة احترا  هيئالالة املحبمالالة، وعالالد  التالالد الالل في 

إجرايات املحالالالالاكمالالالالة، ويعالالالالامالالالالل من ي الالالالل بنظالالالالامهالالالالا وفف المالالالالادة ال الالالالال الالالالة 

   والسبعين من هذا النظا (.

 قسل القضالاي فصالل القضاي عن نوازع القاض ي ولما  ان من صالور اسالت

صالالالالالالالالالص البار ال امن 
ُ
الذاتية التي من شالالالالالالالالالأوها حرفه عن العدل، فقد  

من نظالالا  المرافعالالات لموضالالالالالالالالالالالالوع "تنعي القضالالالالالالالالالالالالالاة وردهم عن الحبم"، 
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 من ان ها  حرمته، أو جعله وسالالالاليلة 
ً
 السالالالالتقسل القضالالالالاي ومنعا

ً
ترسالالالالي ا

 لتحصيل مصلحة أو دري مفسدة  اصة.

هالالالالذه النوازع: العالالالالداوة لمن يقلالالالالالالالالالالالال ي عليالالالاله، والقرابالالالالة لمن  ومن أم لالالالالة

يقلالالالالالالالالالالالال ي لالالالالاله، أو وجود مصالالالالالالالالالالالاللحالالالالالة ترعطالالالالاله بالالالالاله، وفيمالالالالالا يلي نص المواد 

 المتعلقة بذل .

 :المادة الرابعة والتسعون 

)يكون القاضالالال ي ممنوًعا من نظر الدعو  وسالالالماعها ولو لم يطلب  ل  

 أحد الخصو  في األحوال اآلتية:

ا ألحد ا -أ  لخصالالالالالالالالالالالالو  أو  ان قريًبا أو صالالالالالالالالالالالالهًرا له إلى الدرجة إ ا  الان زوجالً

 الرابعة.

إ ا  ان له أو لزوجته  صومة قا مة مع أحد الخصو  في الدعو   -ر

 أو مع زوجته.

 ألحد الخصالالالالالو ، أو وصالالالالالالًيا، أو قيًما عليه، أو مظنونة  -ج 
ً
إ ا  ان وكيس

وراثته له، أو  ان زوًجا لوصالالالالال ي أحد الخصالالالالالو  أو القيم عليه، أو  انت 

 ه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوص ي أو القيم.ل

إ ا  الان لاله مصالالالالالالالالالالالاللحالة في الالدعو  القالا مالة أو لزوجته أو ألحد أقارعه  -د 

 عنه أو وصالالالالالالًيا أو 
ً
أو أصالالالالالالهاره على عمود ال سالالالالالالب أو لمن يكون هو وكيس

 قيًما عليه.

ها كتب في إ ا  ان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصو  في الدعو  أو -هال

ولو  ان  ل  قبل اشتغاله بالقضاي، أو  ان قد سبف له نظرها قاضًيا 
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ا، أو  الان قالد أد  شالالالالالالالالالالالالهادة فيها، أو باشالالالالالالالالالالالالر إجراي من  أو  بيًرا أو محبمالً

 إجرايات التحقيف فيها(.

 :المادة الخامسة والتسعون 

 عمالالل القالالاضالالالالالالالالالالالال ي أو قضالالالالالالالالالالالالالااه في األحوال المتقالالدمالالة في المالالادة 
ً
يقع بالالاطس

التسالالالالعين( من هذا النظا  ولو تم باتفاق الخصالالالالو . وإن وقع )الرابعة و 

هذا البطسن في حبم مةيد جاز للخصالالالالالالالالالم أن يطلب من املحبمة العليا 

 نق  الحبم وإعادة نظر الدعو  أما  دا رة أ ر .

 

 :المادة السادسة والتسعون 

 يحوز رد القاض ي ألحد األسبار اآلتية: -١)

 اثلة للدعو  التي ينظرها.إ ا  ان له أو لزوجته دعو  مم -أ 

إ ا حدث له أو لزوجته  صالالالالالالالالومة مع أحد الخصالالالالالالالالالو  أو مع زوجته  -ر

 بعد قيا  الدعو  

المنظورة أما  القاضالالالالالالالالالال ي، ما لم تبن هذه الدعو  قد أقيمت بقصالالالالالالالالالالد 

 رده عن نظر الدعو  المنظورة أمامه.

إ ا  الالان لمطلقتالاله التي لالاله م،هالالا ولالالد، أو ألحالالد أقالالارعالاله أو أصالالالالالالالالالالالالهالالاره إلى  -ج 

الدرجة الرابعة،  صالالالالالالالالالالومة قا مة أما  القضالالالالالالالالالالاي مع أحد الخصالالالالالالالالالالو  في 

الالالدعو ، أو مع زوجتالاله، مالالا لم تبن هالالذه الخصالالالالالالالالالالالالومالالة قالالد أقيمالالت أمالالا  

 القاض ي بقصد رده.
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إ ا  ان أحد الخصالالالالو   ادًما له، أو  ان القاضالالالال ي قد اعتاد مةا لة  -د 

بيالالل رفع 
ُ
أحالالد الخصالالالالالالالالالالالالو  أو مسالالالالالالالالالالالالالاكنتالاله، أو  الالان قالالد تلقى منالاله هالالديالالة ق

 و  أو بعده.الدع

إ ا  ان بينه وعين أحد الخصالالالالالالو  عداوة أو مودة يراح معها عد   -هالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 استطاعته الحبم دون تحيز.

 يترتب على تقديم طلب الرد وق  الدعو  إلى حين الفصل فيه(. -٢

 وفي الس حة التنفيذية للمادة:

اتفاق الخصالالالالالالالو  على نظر الدعو  أو اسالالالالالالالتمرار نظرها مع وجود  26/7

ر الرد المذ ورة في هذه المادة دسالالقط حقهم في طلب سالال ب من أسالالبا

 الرد.

يقبل طلب الرد المنصور عليه في هذه المادة في جميع مراحل  26/7

الدعو  حال العلم به، وإال سقط الحف فيه، وال يةثر شطب الدعو  

 أو تر  الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.

ن أمر دنيوي ممالالا فيالاله تعرض للنفم أو العالالداوة عي: مالالا نشالالالالالالالالالالالالالأ ع 26/2

العرض أو الولالالد أو المالالال، ويرجع في تقالالديرهالالا عنالالد اال تسف إلى نالالا ر 

 الرد.

 :المادة السابعة والتسعون 

ال يحوز للقاض ي االمتناع من القضاي في قضية معروضة عليه، إال إ ا 

ا من نظرهالالا أو قالالا  بالاله سالالالالالالالالالالالال الالب للرد. وعليالاله أن ي بر مرجعالاله   الالان ممنوعالالً
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المباشالر لإل ن له بالتنعي، وي  ت هذا  له في محضر  ار يحفظ في 

 املحبمة.

 :المادة ال امنة والتسعون 

إ ا قا  بالقاضالالالال ي سالالالالال ب للرد ولم يتن  جاز للخصالالالالالم طلب رده، فدن لم 

يبن سالالالالالال ب الرد من األسالالالالالالبار المنصالالالالالالور عليها في المادة )السالالالالالالادسالالالالالالة 

بالالل تقالالديم أي والتسالالالالالالالالالالالالعين( من هالالذا النظالالا ، وجالالب تقالالديم طلالالب الرد ق

دفع أو دفاع في القضالالالالالالالالالالية وإال سالالالالالالالالالالقط الحف فيه. ومع  ل  يحوز طلب 

الرد إ ا حالالدثالت أسالالالالالالالالالالالالبالالاباله بعالد  لالال ، أو إ ا أث الت طالالالالالب الرد أنالاله  الان ال 

 دعلم بها. وفي جميع األحوال ال يقبل طلب الرد بعد قفل بار المرافعة.

 :المادة التاسعة والتسعون 

ا من طالالالالالالالالالب الرد، يقالالالالد  طلالالالالب الرد بتقرير يودع في إدا رة املحبمالالالالة موقعالالالالً

ويحالب أن دشالالالالالالالالالالالالمالل تقرير الرد أسالالالالالالالالالالالالبالابالاله، وأن يرافقاله مالالا يوجالد من األوراق 

 المةيدة له.

 :المادة الما ة 

يحب على إدارة املحبمة أن تطلع القاضالالالالالال ي فوًرا على تقرير طلب الرد،  -١

وعلى القالالالاضالالالالالالالالالالالال ي  سل األيالالالا  األربعالالالة التالالالاليالالالة الطسعالالاله أن يبتالالالب إلى ر يم 

بمالالالة عن وقالالالا ع الرد وأسالالالالالالالالالالالالبالالالابالالاله  فالالالدن لم يبتالالالب عن  لالالال  في الموعالالالد املح

و الانالالت هالالذه األسالالالالالالالالالالالالبالالار تصالالالالالالالالالالالاللح لالاله  -املحالدد، أو كتالالب مةيالالًدا أسالالالالالالالالالالالالبالالار الرد 

ا لهالالا وثبتالالت في حقالاله  فعلى ر يم املحبمالالة  -بموجالالب النظالالا   أو كتالالب نالالافيالالً

 أن يصدر أمًرا بتنحيته عن نظر الدعو .
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رجة األولى فيفصالالالالالالالل فيه ر يم إ ا  ان المطلور رده ر يم محبمة الد -٢

محبمة االستئناف املختصة، أما إ ا  ان المطلور رده هو ر يم محبمة 

االسالالالالالالالالالتئناف أو أحد قضالالالالالالالالالاة املحبمة العليا، فيفصالالالالالالالالالل فيه ر يم املحبمة 

 العليا.

طلب الرد، أصالالالالالالالالالالالالدر أمًرا  -بحسالالالالالالالالالالالالب األحوال  -إ ا رف  ر يم املحبمالة  -٣

 بذل ، ويعد هذا األمر وها ًيا.

 ال ال ة وال سثون بعد الما ة: المادة 

يحوز رد الخبراي لألسالالالالالالالالالالبار التي تحيز رد القضالالالالالالالالالالاة، وتفصالالالالالالالالالالل املحبمة التي 

عي  الالت الخبير في طلالالب الرد بحبم غير قالالابالالل لسعتراض. وال يقبالالل طلالالب رد 

الخبير من الخصالالالالالالالالالالالالم الالالالذي ا تالالالاره، إال إ ا  الالالان سالالالالالالالالالالالال الالالب الرد قالالالد جالالالد بعالالالد 

 قفل بار المرافعة. اال تيار، وكذل  ال يقبل طلب الرد بعد

 :المادة ال امنة عشرة بعد الما تين 

تسالالالالالالالالالالالالري أحكالا  تنعي القضالالالالالالالالالالالالاة على االسالالالالالالالالالالالالتحكا ، وتسالالالالالالالالالالالالري كذل  على  -١

 اإلوهايات األ ر  

 إ ا  انت فيها  صومة، أو  ان للقاض ي فيها مصلحة مباشرة.

 

 الستتتتتقالل القضتتتتاء، نة نظام محاكمة الو راء
ً
الصالالالالادر عا   وترستتتتيالا

هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال في المادة الخامسالالالالالالالة على عقوعة الوزير إ ا تد ل في القضالالالالالالالاي، ١٣٣١

 ونصها:
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)مع عالالد  اإل سل بمالالا ينص عليالاله أي نظالالا  آ ر، دعالالاقالالب بالالالسالالالالالالالالالالالالجن لمالالدة 

سالالالالالالالالالنوات الم هم بموجب أحكا  هذا النظا ، إ ا ارتبب  ١١ - ٣تتراوح من 

 إحد  الجرا م اآلتية:...

 قضاي والهيئات والدوا ر الحكومية(.التد ل الشخص ي في شئون ال -و

 

 على احترا  القضالالالالالالالالالالاي واملحاكمات وِلما يمثله اإلعالم من أهمية
ً
، وتأكيدا

هال 75/5/7347والتالالاريخ  24الجالالاريالالة فيالاله، صالالالالالالالالالالالالالدر األمر الملك   و الرقم أ/

 تعديل المادة )التاسالالالعة( من نظا  المطبوعات وال شالالالر الصالالالادر 
ً
متضالالمنا

 تالي:هال لتصب  بالنص ال7377عا  

"يلتز   الل مسالالالالالالالالالالالالةول في المطبوعالة بالالنقالد الموضالالالالالالالالالالالالو ي والبنالاي الهادف إلى 

المصالالالالالاللحة العامة ، والمسالالالالالالتند إلى وقا ع وشالالالالالالواهد صالالالالالالحيحة ، ويحظر أن 

التعرض أو المسالالاا بالسالالمعة  -4ُي شالالر بأي وسالاليلة  انت أي مما يأت  :....

و أ أو البرامة أو التحري  أو اإلسالالالالالالالالالاية الشالالالالالالالالالخصالالالالالالالالالية إلى مفتي عا  المملبة

 من مو فيهالالالا أو أي 
ً
أعضالالالالالالالالالالالالالالالاي هيئالالالالة كبالالالار العلمالالالاي أو رجالالالال الالالالدولالالالة أو أيالالالا

وقالالا ع  -2حالالالالالالالالالالالالخص من  وي الصالالالالالالالالالالالالفالالة الطبيعيالالة أو االعتبالالاريالالة الخالالاصالالالالالالالالالالالالالة. 

التحقيقالالات أو املحالالاكمالالات ، دون الحصالالالالالالالالالالالالول على إ ن من الجهالالة املخولالالة 

." 
ً
 نظاما
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 املحور الثالث: اآلثار اإليجابية الستقالل القضاء:

من اآلثار اإليحابية في تحقيف اسالالالتقسل القضالالالاي، سالالالواي ما  ان ثمت عدد 

 في حف األفراد أو املجتمعات والدول، ومن تل  اآلثار اإليحابية:

( سالالالالالاليادة القضالالالالالالاي: فيكون الناا سالالالالالالواسالالالالالالية أما  القضالالالالالالاي، دون محاباة 7

لقوي أو حي  على ضالالالالالالالالالالالالعي ، ويةكالالد هالالذا المعنى العظيم المتفف عليالاله، 

 أهمهم شالالالأن المرأة املخزومية التي عن عا شالالالة رضالالال ي الله ع
ً
،ها، أن قريشالالالا

سالالرقت فقالوا من يكلم فيها رسالالول الله صالاللى الله عليه وسالاللم فقالوا ومن 

يحترئ عليه إال أسالالالالالالالالالالالامة بن زيد حب رسالالالالالالالالالالالول الله صالالالالالالالالالالاللى الله عليه وسالالالالالالالالالالاللم 

ٍ من 
فكلمه أسالالالالالامة فقال رسالالالالالول الله صالالالالاللى الله عليه وسالالالالاللم أتشالالالالالفع في حد 

طالالب ثم قالالال إنمالالا أهلالال  الالالذين قبلبم أوهم  الالانوا حالالدود اللالاله ثم قالالا  فالالا ت

إ ا سرق فيهم الشري  تر وه وإ ا سرق فيهم الضعي  أقاموا عليه الحد 

وايم اللالاله لو أن فالالاطمالالة ب الالت محمالالد سالالالالالالالالالالالالرقالالت لقطعالالت يالالدهالالا( )الجمع بين 

 (.3/35الصحيحين الب اري ومسلم 

رق االسالالتقسل أو ضالالع ، وأصالالب  القضالالاي متأ7
ُ
 ثر ( عدالة القضالالاي: إ ا  

ً
ا

، ولالالالذا جالالالالاي 
ً
 ال عالالالادال

ً
بالالالاألهواي رغبالالالة ورهبالالالة، فهنالالالالا يكون القضالالالالالالالالالالالالالالالاي  الالالالالمالالالا

ا   ن يالاله داود عليالاله السالالالالالالالالالالالالس  )يالالا
ً
التحالذير اإلل ي من  لالال ، قالالال تعالالالى م الالاطبالالا

ع   ب 
 
ت
ا
 ت
ا
ال   وا

ف  حا
ْ
ال اا  بالالالال  ْينا النالالالال  ْم با

ُ
اْحب

ا
ْرض  فالالالال

ا ْ
ي األ  ف 

ً
ة يفالالالالا ل 

ا
ا ا   نالالالالا

ْ
ل عا ا جا نالالالال  اُووُد إ 

دا

يُ 
ا
وا  ف ها

ْ
ُهْم ال

ا
ه  ل
 
يل  الل   

ْن سالالالالالالالالالالالا  عا
ونا
 
ل ضالالالالالالالالالالال  ينا يا ذ 

 
ن  ال ه  إ 

 
يل  الل   

ْن سالالالالالالالالالالالا  ا عا
 
ل ضالالالالالالالالالالال 

ار  سر : 
سا ح 

ْ
ْو ا ال ُسوا يا

ا
ا ن ما  ب 

يد  د 
ا
ار  ش

ا
ذ  [.76عا
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  ان أد ى لتحقيف العدل 4
ً
( هيبة القضالالاي وقوته:  لما  ان القضالالالاي مهيبا

له طار رض ي الوفرضه بين الناا، فعن محمد بن سيرين أن عمر بن الخ

 إ ا رآه 
ً
 عن القضالالاي وألسالالتعملن على القضالالاي رجس

ً
عنه قال : "ألنزعن فسنا

ه". الس ن الببر  للبيهق  ت :محمد عطا 
ا
 (.798/  79) -الفاجر فر ق

ولذا، فدن من أ طر ما يمم العدالة في أي دولة سالالالالالالالالالقوط هيبة القضالالالالالالالالالاي 

اضالال ي في لباا الق والقضالالاة، ولذا را ى فقهاي اإلسالالس  تحصالاليل هذه الهيبة

 عن القاضالالال ي 
ً
ومكان قضالالالا ه وتأديب من اسالالالت   بأعوان القاضالالال ي فضالالالس

 نفسه.

( نزاهة القضالالالالالاي: فصالالالالاليانة القضالالالالالاي من  ل ما يقدح فيه مقصالالالالالد شالالالالالر ي 5

 أصيل وأمر واجب على  ل قاض.

واالسالالالالتقسل من أجل  ما تتحقف به ال زاهة  لتحرد القضالالالالاي المسالالالالتقل من 

ي، وكالالذلال  تحرده من أهواي القالالاضالالالالالالالالالالالال ي تالد الل اآل رين في قضالالالالالالالالالالالالاي القالاضالالالالالالالالالالالال 

ونوازعه الذاتية، إ  هو ممنوع الالالالالالالالالالالالال بمقتلال ى االسالتقسل الالالالالالالالالالالالال من مباشرة نظر 

 قضية فيها عليه تهمة من شأوها صرف الحبم إلى الجور.

، اسالالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالاي 735الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال734)انظر: اسالالالالالالالالالالتقسل القضالالالالالالالالالالالاي للسالالالالالالالالالالالحيم 

 (748ال742للعبيلي،السلطة القضا ية ملحمد الببر 
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 الرابل: استقالل القضاء وحقوق اإلنسان:املحور 

ال ريب أن اسالالالتقسل القضالالالاي الذي هدفت إليه الشالالالريعة اإلسالالالسمية، وقا  

 عليه القضاي الشر ي، يصب في مصلحة حقوق اإلنسان ويرعاها.

وغني  عن القول إن دي نالالا الحني  قالالد حو  من الحقوق أجملهالالا وأعسهالالا، 

 ي الدنيا واآل رة. واستوعب ما تتحقف به سعادة اإلنسان ف

فرعنا تعالى يقول في سالياق بع  مقاصالد القرآن البريم وسالاي اإلسس  في 

را  
ْ
ُبشالالالال  وا

ً
ة ْحما را ُهًد  وا ْيٍي وا

ا
  شالالالال 

ل 
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ا
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ْ
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ْ
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ْ
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ك
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ا
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ُ
ب
ُ
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ي  دا
ْ
ُ با
ْ
ال ر  وا

ا
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ْ
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ا
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ْ
ن  ال

ْهد  29عا
عا وا ب 

ُ
ْوف
ا
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ُ
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ْ
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ا
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ا
ْعدا ت انا با ْيما

ا ْ
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ا
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ا
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ُ
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( سالنحل : ك

ونا
ُ
ل ْفعا

ا
ا ت ُم ما

ا
ْعل ها دا

 
ن  الل  إ 

ً
 [.27 - 82يس

وإن المتأمل الفاحص لما تضالالالالالمنته مواثيف حقوق اإلنسالالالالالان واالتفاقيات 

األممية، ليحز  بأنه ال  ير في هذه المواثيف واالتفاقيات إال وقد سالالالالالالالالبقت 

 نإليه الشالالالالريعة اإلسالالالالسمية منذ بزود شالالالالمم اإلسالالالالس ، ومن ثم فدن على م

ُد ي أو شالالالالالار  في مناقشالالالالالة بع  الجهات والمنظمات الدولية واألممية في 

 أن دي نالالالالالا قالالالالالد حو   الالالالالل حقوق 
ً
محالالالالالال حقوق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالالان أن دعلم يقينالالالالالا

اإلنسالالالان الشالالالرعية التي تسالالالتقيم بها حاله. ومن شالالال  في هذا فليسالالالأل اهل 

 العلم، وليحذر من الخوض في دين الله تعالى دون علم.

ل هذه األحكا  أن يظن بدي نا  ن السالالوي، أو ير  ولذا فس دسالالود لمن جه

 لم تأت به شريعتنا المطهرة.
ً
 أن في هذه االتفاقيات شيئا
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ً
 وعقال

ً
: التفريف بين التالالالالالأصالالالالالالالالالالالاليالالالالالل الشالالالالالالالالالالالالر ي لحقوق ومن المعلوم واقعتتتتتا

اإلنسالالان والممارسالالات الواقعية في عدد من بلدان المسالاللمين، إ  ال دسالالود 

اإلسالالالالالالالالالالالالسمية ان ها ات صالالالالالالالالالالالالار ة لحقوق  أن ُيحتج علينا بأن في بع  الدول 

اإلنسالالالان وأن سالالال ب  ل  هو دي،ها  ألن دين الله تعالى وشالالالريعته صالالالالالحان 

لكالالالالل زمالالالالان ومكالالالالان، وعقالالالالدر تمسالالالالالالالالالالالالالالال  المسالالالالالالالالالالالاللمين بهالالالالا ينالالالالالون عزة ورفعالالالالة 

، وشواهد التاريخ ماثلة للدارا المنص .
ً
 وتمبينا

 

 املحور الخامس: توصتيات للمتالصتصين والمتعاملين في مجال حقوق 

 اإلنسان.  

هذه جملة من الوصالايا إل واننا الذين لهم صلة بقضايا حقوق اإلنسان، 

أو دشالالالالالالار ون في مناقشالالالالالالة المنظمات الدولية في مةتمراتها الدولية الدورية 

 المتعلقة بحقوق اإلنسان:

التحضالالالالير الجيد لكل مسالالالالألة سالالالالُتطرح في هذه اللقايات، وعد  الر ون  (7

 مواصلة البحث والتأصيل. إلى المعلومات السابقة، بل يحب

7)  ٍ
تنويع األسالالاليب عند مناقشالالة حقوق اإلنسالالان، ما بين اسالالتشالالهاٍد بنص 

شالالالالر ي أو وقا ع مميزة في تاري نا اإلسالالالالسم ، أو إيراد بع  المناقشالالالالات 

ضع  وجهة النظر املخالفة.
ُ
 التي ت

 التركيز على النقاط التي يتميز بها قضاانا الشر ي، فعلى س يل الم ال:  (4
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ير من مناقشالالالالالالالالالالالال ي ملفات المملبة العرعية السالالالالالالالالالالالالعودية في محال يظن ك 

حقوق اإلنسالالالالالالالالالان أن القضالالالالالالالالالاي السالالالالالالالالالعودي يحبم بعقوعة اإلعدا  ألدنى 

ٍ واسالالالالالالالالالالتيفاي للضالالالالالالالالالالمانات القضالالالالالالالالالالا ية التي نصالالالالالالالالالالت عليها 
جريمة دون تحر 

األنظمالة العالدليالة، ولالذا ُيفاجأ عدد من أولئ  إ ا قيل لهم إنه ال يمبن 

 بعالالد مرور النظر القضالالالالالالالالالالالالا   ب سث مراحالالل، الحبم بعقوعالالة اإلعالالدا  إال

أولهالالا من دا رة قضالالالالالالالالالالالالالا يالالة مةلفالالة من ثسثالالة قضالالالالالالالالالالالالالاة في محالالاكم الالالدرجالالة 

األولى، ثم من دا رة قضالالالالالالالالالالالالالا يالالة مةلفالالة من  مسالالالالالالالالالالالالالة قضالالالالالالالالالالالالالاة في محبمالالة 

االسالالالتئناف ال تقل درجة  ل واحد م،هم عن "درجة قاضالالال ي اسالالالتئناف"، 

، ثم من 
ً
دا رة قضالالالالالالا ية وقد أملالالالالالال ى في القضالالالالالالاي أكثر من عشالالالالالالرين عاما

مةلفة من  مسة قضاة في املحبمة العليا ال تقل درجة  ل واحد م،هم 

عن "درجة ر يم محبمة اسالالالالالالالتئناف" وقد أملالالالالالالال ى في القضالالالالالالالاي أكثر من 

.
ً
 ثسثين عاما

 

ناهي  عن الضالالالالالالالالالمانات العدلية في مرحلة القب  والتحقيف واالسالالالالالالالالالتعانة 

 يدافع عنه. باملحام  ولو على حسار الحكومة إن لم يحد الم هم من

ضالالالرورة وجود قواعد بيانات لهذه المناقشالالالات والردود    ُيبنى بعضالالالها  (3

 على بع ، ولسستفادة من  ل األساليب والحوارات.

ش اعتزازه بدينه الذي ارتضالالاه الله تعالى لل شالالرية،  (5 أن دسالالتشالالعر المناق 
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 من املحالالالاورين واملجالالالادلين لن  (6
ً
ش أن عالالالددا أن ال دغيالالالب عن بالالالال المنالالالاق 

يرضالالالالالالالوا عنا مهما فعلنا وقدمنا لهم من البراهين واألدلة، قال رعنا تعالى 

ه  
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[. مع أن المنصالالالالالالالالالالفين لم ُدعدموا، 779الل

فس زال في الناا منصفون يتقبلون الحوار ويشيدون بالجيد حتى ولو 

  انوا من غير المسلمين. 

 
ً
، هاا ما تيستتتتتر حكره حول مو تتتتتو  استتتتتتقالل القضتتتتتاء، وأستتتتت ل وختاما

 الله تعالى أن ينفل بهاه الورقة، وأن يجعلها لوجهه خالصة.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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