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مشكلة األطروحة:  تتبلور مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل: )ما الوالية القضائية للمحاكم العليا يف نظام 
القضاء السعودي ويف األنظمة القضائية يف بقية دول جملس التعاون اخلليجي؟(.

منهج األطروحة:  يستخدم الباحث املنهج الوصفي بشّقيه االستقرائي والتحلييل، مع الدراسة املتعمقة من 
خالل الرجوع إىل املصادر األصلية وأمهات الكتب واالس�تعانة بكتب القانون والنظام والدراس�ات 

املوثقة يف جمال رشح القوانني، ويأيت اختيار هذا املنهج كونه من املناهج املالئمة ملثل هذه الدراسة.
أهم النتائج: 

1 � بعق�د مقارن�ة بني أنظمة وقوانني املحكم�ة العليا باململكة ودول جملس التع�اون، يتضح أن هناك 
نقاط اتفاق عديدة وجوهرية وأساسية بني األنظمة التي حتكم وتنظم أعامل املحكمة العليا، كام أنه 
توجد نقاط افرتاق وإن كانت حمدودة للغاية، وتنحرص غالبيتها يف أمور شكلية وليست جوهرية. 
د للسلطة القضائية بدول جملس التعاون، وأملحت إىل حمتوياته  2 � بعد أن تتبعت مرشوع النظام املوحَّ
ب�دا يل أن امل�رشوع وقد عكف عىل إع�داده وصياغت�ه وتنظيمه ثلة من اخل�راء املختصني قد جاء 
بش�كل مبس�ط وميرس وش�امل لكل ما هيم ش�أن الس�لطة القضائية، وهو خطوة رائعة ورائدة يف 
العمل اخلليجي املش�رتك س�تكون هلا فائدة وأمهية كبرية يف حالة إقرارها بحيث تكون نواة وبداية 

لتوحيد الكثري من األنظمة القضائية اجلزائية والتجارية وغريها إن شاء اهلل.
3 � من املهم يف هذه املرحلة أن ُيس�اَرع إىل إصدار هذا املرشوع يف صورته النهائية ليتس�نى العمل به، 
الس�يام وأن توحيد أس�لوب األداء القضائي سيس�اهم مس�امهة فعالة يف توحيد املب�ادئ القانونية 
والتيسري عىل مواطني دول املجلس يف احلاالت التي يصادفون فيها أية منازعات قضائية فيام بينهم.

4 � اقرتحت بعض التعديالت واإلضافات عىل مرشوع النظام وذلك – بحسب وجهة نظري – سيؤدي 
إىل زي�ادة فاعليت�ه لتحقيق اهلدف منه أال وهو توحيد عمل الس�لطة القضائية – ومن ضمنها املحكمة 
ّد من االجتهادات وُتضبط االختصاصات واإلجراءات املتعلقة هبا. العليا - بدول املجلس، وحتى ُيَ

أهم التوصيات: 
ي�ويص الباح�ث اجلامعات ومراكز البحوث العلمية والدراس�ات األكاديمي�ة، أن تص�رف جل 
اهتاممه�ا وأن تأخ�ذ زمام املب�ادرة، يف ترمجة رغبة قادة دول املجلس يف االنط�الق ملرحلة االحتاد، عن 
طريق دراس�ة أنظمة وقوانني دول جملس التعاون، من أجل الس�عي احلثيث للوصول لالحتاد يف كافة 
املجاالت، ومن أمهها املجال القضائي، والذي به تتوحد األنظمة واإلجراءات، مما ُيكسبها قوًة وُعمقًا 

يعود بالفائدة ملواطني هذه الدول.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة في العلوم األمنية
منوذج رقم )11(قســــم: العدالة اجلنائية
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ReseaRch pRoblem: what’s the jurisdiction of the supreme court in Saudi justice system and gulf 
cooperation council (GCC) ?.

study methodology and tools: the researcher used the descriptive method,both inductive and 
analytical. 

main Results: 

1. Make a comparison between systems and the laws of the supreme court in Saudi Arabia and 
the (GCC) IS there are numerous points o f agreements between the SNS and the regulations 
that govern there were also points that the separation was vey limited and confined to 
matters of forms,and not intrinsic. 

2.After followed the draft uniform rules for the judiciary in the (GCC) countries and found that 
it came in a simple and accessible and for all what matters of the judiciary is a great step 
and a leader in the (GCC).

3. IT’S important at this stage to be quick in issuing this project in its final form.
4. I suggested some amendments and additions to the draft rules,that’s from my point of view, 

will lead to increase effectiveness to achieve the objective which is to unify the work f the 
judiciary.

main Recommendations: 

The researcher recommends that, universities and research scientific centers and academic 
studies to take the translating the desire of leaders of the council at the starting stage of the 
UNIONE through the study of systems and the laws of the Gulf Cooperation Council.

diSSertAtion AbStrAct
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�شكــــــر  وتقديــــــــر

إين ألرى حقًا عيلَّ صدر هذا البحث أن أزجي الشكر الوافر، والثناء العاطر إىل كل من 
أعانني يف عميل هذا بأي شكل من األشكال.

وأول الش�كر وآخ�ره ومب�دأ احلمد ومنته�اه هو لويل احلم�د ومس�تحقه، ذي املنن   
ه،  اجلزيلة والنعم العظيمة، موالي ريب له احلمد وإليه احلمد ومنه احلمد محدًا ال منتهى حلدِّ

وال مبلغ ألمده، وال حرص لعدده.

ل عبء  ثم ُأثنِّي بالشكر والعرفان ملن فتح صدره وبيته، واقتطع من جهده ووقته، وحتمَّ
تقويم البحث وتعديله، وتوجيهه وتكميله، رغم كثرة أشغاله ووفرة أعامله، إال أن اهلل سبحانه 
وهبه تواضعًا ُيِجل جليسه ويسامر به أنيسه، فكان ما استفدته من ُخُلقه يضاهي ما استقيته 
من علمه � زاده اهلل وال أنقصه � املرشف عىل هذه الرسالة صاحب املعايل والقدر العايل الشيخ 

د. حممد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل � حفظه اهلل �.

كام أن الشكر موصول إىل فضيلة د.عبد اهلل بن محد السعدان القايض بديوان املظامل،   
ود.حس�ن احلامدي مدي�ر املكتب الفن�ي باملحكمة االحتادي�ة العليا باإلم�ارات، واملحامية 
بمحكم�ة النقض بالبحرين/عايش�ة جعف�ر، ومدي�ر إدارة الترشيع باألمان�ة العامة لدول 
جملس التعاون األستاذ/عبداملجيد السعدي ... وغريهم الكثري ممن لو ذكرهتم لطال املقال.

وال أنسى أن أرفع خالص الدعاء باملغفرة والرمحة ورفعة املنزلة لوالدي � رمحه اهلل �   
وباحلفظ من كل سوء وإدامة العافية لوالديت � حفظها اهلل �.

وُأهن�ي بش�كر زوجتي � رعاه�ا اهلل � التي قدمت يل العون والدع�م الالزمني إلمتام   
البحث. 

واحلمد هلل يف البدء ويف اخلتام،،، 

الباحث

ت
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني،،،،، 

أما بعد:

َمن�ا التاريخ، وعلمتن�ا التجارب، أال نقف عند واقعنا ونق�ول اكتفينا، ومن يفعل ذلك  »َعلَّ
س�يجد نفس�ه يف آخر القافلة، ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر ال نقبله مجيعًا ألوطاننا 
وأهلنا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إىل مرحلة االحتاد 

يف كيان واحد حيقق اخلري ويدفع الرش، إن شاء اهلل«)1(.

مل يكن هذا القرار التارخيي وهذه املرحلة التارخيية وليدة اللحظة، بل جتسيدًا مؤسسيًا لواقع 
تارخيي واجتامعي وثقايف مرتابط بني دول جملس التعاون اخلليجي، التي حتمل فيام بينها عالقات 
خاصة، وس�امت مشرتكة، وأنظمة متش�اهبة، أساسها العقيدة اإلسالمية، وإيامن باملصري املشرتك 

ووحدة اهلدف، وأن التعاون فيام بينها إنام خيدم األهداف السامية لألمة العربية.

حي�ث تتمي�ز دول جمل�س التعاون بعم�ق الرواب�ط الديني�ة والثقافية، والت�امزج األرسي بني 
ٍد، عززهتا الرقعة اجلغرافية التي حتتضن سكان هذه  مواطنيها، وهي يف جمملها عوامل َتَقارب وَتَوحُّ
املنطق�ة، ويرست االتص�ال والتواصل بينهم، وخلقت ترابطًا وجتانس�ًا يف اهلوية والقيم، وإذا كان 
املجلس هلذه االعتبارات استمرارًا وتطويرًا وتنظياًم لتفاعالت قديمة وقائمة، فإنه من زاوية أخرى 
يمث�ل ردًا عمليًا عىل حتديات األمن والتنمية، كام يمثل اس�تجابة لتطلع�ات أبناء املنطقة يف العقود 

األخرية لنوع من الوحدة العربية اإلقليمية، بعد أن تعذر حتقيقها عىل املستوى العريب الشامل.

)1( م�ن كلم�ة خ�ادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن عب�د العزيز، والتي ألقاها يف افتت�اح القمة اخلليجية ال32 
بالرياض. 
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ول�ذا جاء النظام األس�ايس ملجلس التعاون، بأهداف املجلس يف حتقيق التنس�يق والتكامل 
والرتاب�ط ب�ني ال�دول األعض�اء، يف مجي�ع امليادي�ن وص�واًل إىل وحدهت�ا، وتوثي�ق الروابط بني 
ش�عوهبا، ووضع أنظمة متامثلة يف خمتلف امليادين االقتصادية واملالية، والتجارية، واملواصالت، 
ويف الش�ؤون التعليمي�ة والثقافية، واالجتامعية والصحية، والتش��ريعية، ودف�ع عجل�ة التق�دم 
العلم��ي والتقني، يف جم�االت الصناعة والتعدين والزراعة، وإنش�اء مراك��ز بح�وث علمي�ة، 
وإقامة مش�اريع مش�رتكة، وتش�جيع تع�اون القطاع اخلاص، إىل آخر صور التعاون والتكامل.

وحتقيق�ًا ألح�د األهداف اهلامة الت�ي ينص عليها النظام األس�ايس ملجل�س التعاون، عملت 
دول املجل�س عىل التقريب بني أنظمته�ا وقوانينها يف خمتلف املجاالت وص�واًل إىل توحيدها، كام 
عمل�ت عىل حتقيق املزيد من التقارب والصالت بينه�ا يف املجاالت الترشيعية والقضائية، وإعداد 
دة، وتعزيز التنس�يق فيام بني األجهزة العدلي�ة والقضائية،  مرشوع�ات األنظمة )القوان�ني( املوحَّ

وتوحيد أنواعها ودرجاهتا وإجراءاهتا.

وبعد هذه املسرية التي بدأت من عام 1981م وكان هلا تأثريها الرتاكمي عىل تعديل وتطوير 
وحتس�ني كاف�ة أنظمة وقوانني دول املجل�سـ  ومن ضمنها األنظمة القضائي�ة-، جاءت املرحلة 
�وق وأصبح ال بد من االحت�اد والتامثل  الت�ي نس�تطيع القول فيها ب�أن التعاون قد َش�بَّ عن الطَّ

والتقارب التام بني هذه األنظمة. 

ويعدُّ صدور نظام القضاء الس�عودي خطوة يف ه�ذا الطريق، ونقلة نوعية يف تطوير القضاء 
-س�واء من ناحية تش�كيل املحاكم باس�تحداث املحكمة العليا، أو حمكمة االستئناف التي تعترب 
درج�ة ثانية من درج�ات التقايض، أو بتوس�يع االختصاص القضائي بنق�ل النزاعات التجارية 
والعاملي�ة إىل حماكم متخصصة، باإلضاف�ة إىل املحاكم العامة واجلزائية واألحوال الش�خصية – 
واكب�ه تطّور ش�مل كافة دول جملس التعاون؛ حيث صدرت قوان�ني ترشيعية للتنظيم القضائي، 
محل�ت يف طياهتا تش�اهبًا وتقاربًا مع ما أقرت�ه اململكة- من أهم صوره تقس�يم املحاكم إىل ثالث 

درجات، عىل رأسها املحكمة العليا )حمكمة التمييز باصطالح بعض الدول(-.

�ف الباحثون ومراكز الدراس�ات واجلامعات هذا اهلدف األس�مى،  وم�ن الطبيعي أن يتلقَّ
ال�ذي ع�ربَّ عنه خادم احلرمني الرشيف�ني باالنتقال ملرحلة االحتاد، كام ال بد أهنم المس�وا جانب 
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التطوي�ر القضائي املس�تمر يف اململك�ة العربية الس�عودية وباقي دول جملس التع�اون اخلليجي، 
بالبح�ث والتمحيص والتخريج والتأصي�ل، فريكزون عىل اجلانب اإلصالحي والتطويري منه، 
لة تس�اعد وتك�ون عونًا يف تطبيق ه�ذه األنظمة التطبيق  إلنت�اج دراس�ات علمية وبحوث مؤصَّ

األمثل، وإبراز جوانبها التأصيلية والتنظيمية، واالستفادة من جتارب الدول األخرى.

ل�كل ذلك اخ�رتت عنوان أطروحتي: )الوالي�ة القضائية للمحكمة العلي�ا يف نظم القضاء 
الس�عودي ودول جمل�س التع�اون اخلليجي( لع�ي أتلمس اجلوانب املش�رتكة، وأض�ع اليد عىل 
مواط�ن االخت�الف، من أجل أن أس�هم بوض�ع لبنة جدي�دة ومفيدة يف هذا التطوي�ر القضائي، 
وحماول�ًة للتق�ارب والتامث�ل وتوحي�د األنظم�ة اخلليجية، ترمجًة لسياس�ات ورؤى ق�ادة جملس 

التعاون اخلليجي.

1 . 2 مشكلة الدراسة

ب�ام أن األنظم�ة والقوان�ني بدول جملس التع�اون اخلليج�ي اتفقت عىل وج�ود حمكمة عليا 
)تس�ّمى يف بعضه�ا حمكمة متييز( عىل قم�ة اهلرم القضائي، وأضفت عليه�ا أمهية بالغة، وأناطت 
هبا اختصاصات ومسؤوليات مهمة ومؤثرة، وأن رؤية وتوّجه قادة هذه الدول تتجه نحو تفعيل 

التعاون والتكامل اخلليجي. 

وحي�ث إن ه�ذا التكامل س�يظل ناقص�ًا إذا خال اجلان�ب القضائي والترشيع�ي والتنظيمي 
من توحيد لألنظمة والقوانني والترشيعات، فإن هذا س�يطرح تس�اؤاًل وهو: أين دور الرس�ائل 
األكاديمية والدراسات العلمية يف عملية تفعيل وتطوير هذا التعاون؟ وما هو واجب اجلامعات 

ومراكز البحوث والدراسات يف دفع عملية التكامل اخلليجي نحو األمام ؟

ولذا فإن هذه الدراسة حتاول أن تقوم بسد الثغرة، وأن تؤدي شيئًا من الواجب نحو جانب 
توحي�د األنظمة القضائية، وذلك عن طريق إجراء مقارنات ب�ني املحاكم العليا بدول املجلس؛ 
للنظر يف مدى تش�ابه وظائفها، ومدى وجود فروق جوهرية يف عملها، مما يشكل مدخاًل وبذرة 

ملحاولة التكامل والتامثل اخلليجي، الذي سيكون توحيُد التنظيم القضائي أَحَد صوره. 
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ولذا تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس هلذا البحث وهو: ما الوالية القضائية للمحاكم 
العليا يف نظام القضاء السعودي ويف األنظمة القضائية يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي ؟

1 . 3 تساؤالت الدراسة 

تسعى هذه الدراسة يف ضوء أهدافها إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

1- ما اهليكل النظامي للمحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي ؟

2- ما اختصاصات املحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي ؟

3- ما األحكام القابلة لالعرتاض عليها أمام املحاكم العليا ؟

4- م�ا أوج�ه االتفاق واالخت�الف بني املحكم�ة العليا يف اململك�ة العربية الس�عودية وبني 
مثيالهت�ا يف األنظم�ة القضائي�ة يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليج�ي؟ وهل باإلمكان 

اقرتاح مرشوع نظام موّحد فيام خيتص باملحكمة العليا لدول املجلس ؟

1 . 4 أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

1– توضيح اهليكل النظامي للمحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي.

2– بيان اختصاصات املحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي.

3– التعريف عىل طريقة االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا. 

4– بيان أوجه االتفاق واالختالف بني املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية ويف باقي 
دول جملس التعاون اخلليجي، واقرتاح التنظيم البديل لتوحيدها .

1 . 5 أمهية الدراسة

نظرًا ألمهية موضوع االختصاص القضائي بش�كل عام وباألخص ما يتعلق باالختصاص 
القضائ�ي للمحكمة العليا، وكثرة ما تبني للباحث فيه من مس�ائل وأحكام وتفريعات حتتاج إىل 
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توضيح وتبيان وإزالة إشكاليات، فقد رأى الباحث أمهية دراسة موضوع االختصاص القضائي 
للمحكم�ة العلي�ا وفق نظام القضاء الس�عودي، مع املقارنة بني هذا النظ�ام وبني نظرائه يف دول 

جملس التعاون اخلليجي.

وتس�تمد الدراس�ة أمهيتها العملية والعلمية من أمهية املوضوع الذي تناولته، وهو املحكمة 
العليا يف اململكة العربية السعودية، ويف األنظمة القضائية يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي، 

وذلك لألسباب التالية:

1- أن نظام القضاء الصادر باملرس�وم امللكي رق�م )م/78( يف 1428/9/19ه� هو نظام 
حدي�ث، وفيه الكثري م�ن التطوير والتغيري عن النظام الس�ابق، وبناء عىل ذلك فال يزال 
ه�ذا النظام حيتاج إىل الكثري من الدراس�ات العلمية املنصبة عليه؛ هبدف توضيح الكثري 
من مس�ائله، وتسليط الضوء عىل العديد من تفصيالته، ومن ثم تكون املقارنة بينه وبني 

األنظمة القضائية يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي ذات أمهية خاصة.

2- أن ه�ذا النظام قد أنش�ئ- يف إط�ار العملية التطويرية واإلصالحي�ة للقضاء - املحكمة 
العلي�ا والتي أناط هبا الكثري من املس�ؤوليات واالختصاص�ات؛ بحيث وضعها يف أعىل 
م القض�اء، وجع�ل ألحكامها أمهية خاص�ة، وهي ال ت�زال بحاجة إىل الدراس�ات  ُس�لَّ
والبحوث املهتمة هبا، وذلك هبدف تس�يري أعامهلا بالص�ورة الصحيحة والدقيقة، والتي 

يرغب املنظم السعودي أن يراها عليه لتحقيق األهداف املرجوة من إنشائها.

3- هذه الدراسة حتتوي أيضًا عىل مقارنة بني املحكمة العليا يف نظام القضاء السعودي وبني 
األنظمة القضائية يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي، وستضيف للدراسة قّوة وأمهية 

وعمقًا ينتج عن تبادل اخلربات بني األنظمة والقوانني.

4– ه�ذه الدراس�ة هتدف إىل حرص أوجه االتف�اق واالختالف ما بني املحاك�م العليا بدول 
جمل�س التع�اون، وف�رز اجلوهري منه�ا من الش�كي، انته�اءًا إىل تنظيٍم مق�رتٍح يتجاوز 
االخت�الف، وذل�ك تنفيذًا إلرادة قادة هذه الدول يف تنمي�ة العالقات يف كافة املجاالت 
وتفعيله�ا، والت�ي من بينها املج�ال القضائي للوص�ول إىل تنظيم قضائ�ي موّحد لدول 

جملس التعاون.
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1 . 6 منهج الدراسة:

1- استخدم الباحث املنهج الوصفي بشّقيه االستقرائي والتحليي، مع الدراسة املتعمقة من 
خالل الرجوع إىل املصادر األصلية وأمهات الكتب واالس�تعانة بكتب القانون والنظام 
والدراس�ات املوثق�ة يف جمال رشح القوانني، وي�أيت اختيار هذا املنه�ج كونه من املناهج 

املالئمة ملثل هذه الدراسة.

2- اعتمد الباحث يف مسألة املرافعات أمام املحكمة العليا يف النظام السعودي عىل مرشوع 
نظ�ام املرافعات الرشعية ومرشوع نظام اإلجراءات اجلزائي�ة، ليواكب أحدث الوثبات 
النظامي�ة يف اململك�ة ولتكون رس�الته مواكبة ألح�دث اإلصدارات النظامية، وس�يقوم 
الباح�ث بعد إقراره�ا بمراجعة بحثه عىل الصيغة النهائية املق�ررة وإجراء أي تعديل إن 

اقتىض األمر.

عىل أنه يف حالة ما إذا مل ينجز إقرارها أثناء الدراسة فسيكون مرجعه يف النظم القائمة مع   
اإلشارة إىل ما جاء به املرشوعان من إضافات.

وسوف يعرض ملسائل املرافعات أيضًا طبقًا ملا ورد يف األنظمة والقوانني املعمول هبا يف   
باقي دول جملس التعاون اخلليجي.

3- املقص�ود م�ن مصطلح )املحكم�ة العليا(- يف عنوان الدراس�ة وأينام ُذِكر مطلقًا- اس�م 
جنس عىل املحكمة املوضوعة عىل رأس اهلرم القضائي يف كافة دول املجلس اخلليجي- 

وإن كان بعضهم يسّميها بمحكمة التمييز–  ما مل خيصص هذا اإلطالق. 

1 . 7 حدود الدراسة

تتمث�ل احل�دود املوضوعي�ة يف دراس�ة االختص�اص القضائي للمحكم�ة العلي�ا يف النظام 
الس�عودي مقارن�ًا بمثيالهتا يف األنظمة القضائية يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي، وتتمثل 

احلدود املكانية باململكة العربية السعودية وباقي دول املجلس.
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1 . 8 مصطلحات الدراسة
1 . 8 . 1 االختصاص:

ًا  ّصه َخصَّ أواًل: تعريف االختصاص لغة: االختصاص مش�تق من )خّصص( وخّصه باليشء خَيُ
وُخصوص�ًا وَخُصوصيَّ�ة، والفتح أفص�ح، ويقال: اختص فالن باألم�ر وختصص له إذا 

انفرد)1(، واخلاصة خالف العامة، فاالختصاص خالف العموم والتعميم )2(.

وهذه املعاين اللغوية الس�ابقة تتفق مع موضوع الدراسة، وإن كان أقرهبا أن االختصاص   
خالف العموم والتعميم.

ثاني�ًا: تعري�ف االختص�اص يف الرشيعة: االختصاص ك�ام عّرفه الفقهاء يف ب�اب القضاء: قرص 
تولي�ة اإلمام الق�ايض عماًل -أي: مكاًن�ا-، ونظًرا -أي: موضوًعا- أو غريمها يف س�امع 

الدعاوى وما يلحق هبا والفصل فيها)3(.

وه�ذا التعري�ف قريب م�ن املعنى اللغوي لالختص�اص بأنه اإلنف�راد باليشء أو خالف   
العامة والعموم. 

ف االختصاص لدى رجال القانون بأنه )والية يمنحها القانون  ثالثًا: تعريف االختصاص قانونًا: ُعرِّ

لشخص أو هيئة، للقيام بترصفات معينة، من حيث املوضوع واألشخاص واملكان()4(.

1 .8 . 2  القضاء

أواًل: تعريف القضاء لغة: 

القضاء لغًة: احُلكم، واجلمع أقضية، والقايض لألمور املحِكم هلا، واسُتقِض فالن أي ُجِعل 
ين( أديته،  قاضي�ًا حيكم بني الناس، وتقول: )قضيت وط�ري( َبَلغته ونلته، )وقضيت احلج والدَّ

)1( ابن منظور، لسان العرب، مادة )خصص(، )بريوت، لبنان، دار صادر، ط2، 2003م(، ج 4 ص109. 
)2( رضا، أمحد، معجم متن اللغة، مادة )خ ص ص( )دار مكتبة احلياة، بريوت، 1958م( ج 2 ص284. 

)3( آل خن�ني، عب�د اهلل بن حممد بن س�عد، بحث صدر ضمن بح�وث ندوة الوقف والقضاء الت�ي ُعقدت يف مدينة 
الرياض يف املدة من 10-12 صفر 1426ه�. 

)4( كرم، عبد الواحد، معجم املصطلحات القانونية، )مكتبة النهضة العربية، بريوت ط 1، 1407ه�( ص 31.
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)وقضي�ت ب�ني اخلصم�ني وعليهام( حكم�ت، فالقضاء يأيت بمعن�ى الفصل واحلك�م، والقطع، 
وإحكام اليشء وإمضائه والفراغ منه، وانقطاع اليشء ومتامه)1(. 

ثانيًا: تعريف القضاء يف االصطالح: 

هناك عدة تعريفات للقضاء يف املذاهب الفقهية، وحتى يف املذهب الواحد، وهذه التعريفات 
متقاربة ومتشاهبة. 

ومن أشهر التعريفات يف املذاهب األربعة اآليت: 

تعريف احلنفية للقضاء: الفصل يف اخلصومات وقطع املنازعات عىل وجه خمصوص)2(.

تعريف املالكية للقضاء: اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام)3(.

تعريف الشافعية للقضاء: اإللزام ممن له اإللزام بحكم الرشع)4(.

تعريف احلنابلة للقضاء: تبيني احلكم الرشعي واإللزام به وفصل احلكومات)5(.

وه�ذه التعاري�ف وإن اختلف�ت يف العب�ارات إال أهن�ا متفق�ة يف أن القضاء ه�و الفصل بني 
املتخاصمني بحكم رشعي من كتاب أو سنة أو إمجاع أو اجتهاد ممن هو أهل له، وال خيالف نصًا 
فه ويل األمر  متفق�ًا علي�ه، عىل أن يكون هذا احلكم ملِزمًا ممن له حق اإللزام به، ويقصد به من كلَّ

منصب القضاء للفصل يف اخلصومات وقطع املنازعات.

ف القضاء حديث�ًا بأنه: »الفصل بني الناس يف اخلصومات حس�اًم للتداعي، وقطعًا  وق�د ُعرِّ
للنزاع، باألحكام الرشعية املتلقاة من الكتاب والسنة«)6(.

)1( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، مادة )قىض(، ج 209/11،
)2( ابن عابدين، حممد أمني، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار )مطبعة احللبي، القاهرة، 1966م( ج 352/5 

)3( اب�ن فرح�ون، بره�ان الدين املالكي، تبرصة احلكام يف أص�ول األقضية ومناهج األح�كام )دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط1، 1401ه�(، ج 12/1. 

)4( الرمي، شهاب الدين حممد بن أيب العباس، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، 
الطبعة االوىل 1386 ه�( ج 235/8.

)5( البهويت، منصور بن يونس، الروض املربع برشح زاد املس�تقنع، حتقيق إبراهيم عبداحلميد )مكتبة نزار مصطفى 
الباز، مكة املكرمة، 1418ه�( ج 585/2. 

)6( الزحيي، حممد مصطفى، التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقه يف اململكة العربية السعودية )دار الفكر، 
دمشق، 1402ه�( ص 36.
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1 .8 . 3 االختصاص القضائي:

ف االختصاص  بعد أن تعرفنا عىل معاين مفرديت )االختصاص– القضاء(، فاآلن سوف ُنَعرِّ
ف بعدة تعريفات  القضائ�ي باعتباره َعَلاًم ع�ىل موضوع من املواضيع املهمة يف القضاء، حيث ُعرِّ

منها:

1- أهلية املحكمة لرؤية الدعوى)1(.

ا)2(. 2- اختصاص املحكمة، هو سلطة النظر يف نزاٍع مَّ

ا )3(. ا يف الفصل يف نزاٍع مَّ 3- هو السلطة التي خّوهلا النظام ملحكمٍة مَّ

4- ختوي�ل ويل األم�ر أو نائبه جلهة قضائي�ة، احلكم يف قضايا عام�ة، أو خاصة ومعينة، ويف 
ح�دود زمان وم�كان معيََّنني، أو هو قدر ما جلهة قضائي�ة، أو حمكمة من والية يف فصل 

نزاع من املنازعات)4(.

5- وقي�ل: ما لكل حمكمة من املحاكم من س�لطة القضاء تبعًا ملقّره�ا أو لنوع القضية، وهو 
: إذا اختص باملقدار،  : إذا اختص بامل�كان، وقيِميٌّ ٌّ : إذا اخت�ص باملوضوع، وحَميِّ نوِع�يٌّ

: إذا حدد النظام زمانًا لنظر الدعوى أو عدم نظرها )5(. وَزَمايِنٌّ

ا، معناه: نصيبها من املنازعات التي جيوز هلا الفصل فيها)6(. 6- اختصاص حمكمٍة مَّ

7- وقيل يف تعريف االختصاص القضائي: أنه » الس�لطة القضائية التي يتمتع هبا قاض، أو 

جهة قضائية، وختول هلا حق النظر والفصل يف القضايا املرفوعة إليها«)7(.

)1( جرجس، جرجس، معجم املصطلحات الفقهية والقانونية )دار الفكر العريب، مرص، ط1، 1417ه�( ص 276.
)2( الرشقاوي، عبد املنعم، مجيعي، عبد الباسط، رشح قانون املرافعات اجلديد )دار الفكر العريب، 1975م( ص239. 

)3( صاوي، أمحد السيد، الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية )2010(، ص 383.
)4( آل دريب، س�عود بن س�عد، التنظيم القضائي يف اململكة العربية الس�عودية يف ضوء الرشيعة اإلس�المية ونظام 

السلطة القضائية )مطابع حنيفة، الرياض، 1403ه�( ص 426. 
)5( عب�د املنع�م، حممد عبد الرمحن، معجم املصطلح�ات واأللفاظ الفقهية )دار الفضيل�ة، القاهرة، 1423ه�( ج1 

ص94-93. 
)6( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية )1970(، ص 334.

)7( الغام�دي، ن�ارص ب�ن حممد ب�ن مرشي، االختص�اص القضائي يف الفقه اإلس�المي مع بي�ان التطبيق اجلاري يف 
اململكة العربية السعودية )مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1420ه�( ص42.
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تقييم هذه التعريفات:

م�ن املالح�ظ أن معظم هذه التعريفات تدور تقريبًا حول معنى واحد وهو س�لطة النظر يف 
نزاٍع معني يف مكاٍن معني أو زماٍن معني.

واألقرب إىل التعريف الدقيق لالختصاص القضائي هو التعريف السابع؛ ملا يي:

1 �  أنه جعل االختصاص معقودًا لسلطة.

2 �  أنه أسند اكتساب هذه السلطة لنص النظام )القانون(.

3 �  أنه حدد نطاق هذا االختصاص بالعمل القضائي فكان االنعقاد لسلطة قضائية.

4 � أنه احرتز ملاهية السلطة -َفْردًا أو هيئة- أي سواء أكانت هذه السلطة منوطة بقاٍض أو جهة 
قضائية، فجعل املعول عليه هو ما تقوم به، وهو النظر والفصل يف القضايا املرفوعة إليها.

د نطاق النظر والفصل فيام يرفع إليها. 5 �  أنه حدَّ

6 �  أنه قرص النظر والفصل يف القضايا دون غريها من األعامل األخرى مثاًل.

ولذا يمكن أن نصفه بأنه تعريف جامع مانع. 

وعمومًا فقد نشأت فكرة االختصاص لتواجه أمرين:

األول: تعدد املحاكم ورضورة معرفة كل حمكمة لنطاق وحدود عملها.

الثاين: تقسيم العمل بني املحاكم نوعًا ومكانًا وزمانًا..إلخ.

ولالختصاص القضائي مزايا عدة أذكر منها: 

1- أنه ييرس عىل القايض معرفة حقائق املسائل ودقائقها يف جمال اختصاصه.

2– أن�ه خيف�ف العمل ع�ىل القايض كاّمً وكيف�ًا، األمر الذي يعطي القايض مزي�دًا من التفرغ 
والرتكيز يف القضايا املوكلة إليه.

3– أنه يتيح للقايض اكتساب اخلربة واإلبداع يف أداء عمله.

4 ـ أن فيه تيسريًا عىل املتقاضيني من حيث اإلرساع يف بت القضايا)1(. 
)1( اخلضريي، أمحد بن حممد: نقض األحكام القضائية )رسالة دكتوراة من املعهد العايل للقضاء، غري منشورة( ص 433.
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1 . 8 . 4املحكمة:

لغة: مشتقة من احلكم، ومن معاين احلكم اإلجياب واإللزام)1(.

اصطالح�ًا: »هيئة قضائية تتوىل النظ�ر يف املنازعات واجلرائم التي تع�رض عليها، وتدخل 
ضمن اختصاصها والبت فيها، وفقًا ألحكام القانون«)2(.

1 . 8 . 5 العليا:

لغ�ة: مؤنث األعىل، مش�تق من العل�و، وهو االرتف�اع، فالعليا هي املرتفع�ة، واألعىل: كل 
مرتفع ومرشف )3(.

اصطالح�ًا: توصف املحكمة بصف�ة العليا، إذا كانت يف قمة التنظيم القضائي وحكمها هو 
الفيصل يف الدعوى )4(.

1 . 8 . 6 نظام القضاء السعودي:

م القضاء، والتقايض يف الدوائر الرشعية  ه�و عبارة عن جمموعة األحكام واملب�ادئ التي ُتَنظِّ
فتبني ترتيب املحاكم، وتكوينها واختصاصها، وكيفية ضبط وإدارة اجللسات وصدور األحكام 
فيه�ا، وتبني ضامن�ات القض�اء، واس�تقالل القض�اة، وتعيينه�م، وترقيتهم، ونقله�م، وندهبم، 
وإجازهتم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وحقوقهم، وواجباهتم، وإهناء خدماهتم، وتبيني أعوان 

القضاة، وما يتعلق هبم من أحكام.

وبعبارة أوجز فإن نظام القضاء السعودي، هو جمموعة األحكام واملبادئ التي تنظم القضاء 
يف املحاكم، مبينة ترتيبها ، واختصاصها، وما يتعلق بالقضاة، وأعواهنم من أحكام )5(.

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص142.
)2( شريه، وليد حممد، معاين املصطلحات القانونية،)1427ه�(، ص220.

)3( ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص382.
)4( جريه، عبد املنعم، نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية )معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1419ه�( ص74.
)5( أبو طالب، حامد، النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية )دار الفكر العريب، القاهرة، 1404ه�( ص 10.
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1 . 9 الدراسات السابقة:

بالبح�ث عن دراس�ات س�ابقة تناولت موض�وع هذا البحث، اس�تطاع الباح�ث احلصول 
ع�ىل بعض الرس�ائل التي تناولت جانبًا من هذا البحث مش�رتكة معه يف بع�ض املواضع، وهذه 

الدراسات كالتايل:

1� رس�الة ماجس�تري بعنوان: »املحكمة العلي�ا يف نظام القضاء الس�عودي«، للباحث: فيصل بن 

نارص القحطاين، قدمت إىل كلية الدراس�ات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية عام 

1430ه�، غري منشورة. 

وقد اش�تملت الدراس�ة عىل مخس�ة فصول، تناول الباحث فيها مش�كلة الدراسة وأبعادها، 
وحت�دث عن تعدد درجات التقايض يف الرشيعة اإلس�المية، وتطرق إىل تش�كيل املحكمة العليا 
يف اململكة العربية السعودية، ومرص، واإلمارات العربية املتحدة، واختصاصات املحكمة العليا 
يف اململك�ة، وحمكمة النق�ض بمرص، واملحكمة االحتادي�ة العليا باإلمارات العربي�ة املتحدة، ثم 

استعرض النتائج والتوصيات.

التعقيب عىل الدراسة السابقة:

ُي�ْحَس�ب للدراس�ة التطرق األّويل للموضوع، وهي وإن قامت باحلديث عن اختصاصات 
املحكم�ة العلي�ا، إال أهن�ا مل تبحث هذا املوضوع بتوس�ع وحماولة لإلحاطة بمس�ائله وتفصيالته 
وأحكامه، بش�كل مس�توٍف، لذا فإن دراسة الباحث ستكون أكثر توسعًا وأكثر إحاطة وتفصياًل 
ومناقش�ة لبع�ض اجلزئي�ات، وإضاف�ة العديد من املس�ائل كالطبيع�ة النظامية للمحكم�ة العليا 
ووظيفته�ا املتعلق�ة بمراجع�ة األح�كام وإقرار املب�ادئ العامة، إىل آخ�ر ذلك من املس�ائل التي 
تس�تحق البح�ث، ومقارنة ذلك بنظريهتا بدول جملس التع�اون اخلليجي هبدف الوصول لتنظيم 

د بينها.  مشرتك وموحَّ

2 � رس�الة ماجس�تري بعنوان: »االختصاص القضائي يف الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق اجلاري 

يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية« للباح�ث: نارص بن حمم�د الغامدي، وهي عب�ارة عن بحث 
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مقدم لنيل درجة املاجستري من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة 

املكرمة، يف عام 1419ه� منشورة - مطبوعات مكتبة الرشد.

وقد تضمنت هذه الرس�الة بيانًا ملفهوم االختصاص القضائي والنظام، ونشأة االختصاص 
القضائ�ي، وأه�م التط�ورات التي ط�رأت عليه، وجه�ات التق�ايض ودرجاته، وكذل�ك أنواع 
االختص�اص القضائ�ي يف الفق�ه اإلس�المي والنظ�ام الس�عودي، ثم حت�دث الباحث ع�ن آثار 
االختص�اص القضائ�ي يف الفقه اإلس�المي والنظام الس�عودي، وتوصل الباح�ث إىل عدد من 
النتائج من أمهها أن القضاء يتخصص باملكان والزمان واحلادثة، واألشخاص، ويقبل اإلطالق 
والتقيد، والتعليق عىل الرشط، وإن من أبرز أنواعه االختصاص النوعي، وأن ختصيص القضاء 

حيقق فوائد متعددة للقضاء واخلصوم. 

التعقيب عىل الدراسة السابقة 

تلتقي الدراس�ة الس�ابقة مع دراس�ة الباحث يف تناوهلا جلانب واحد من الدراسة، وهو بيان 
مفهوم االختصاص القضائي وأنواعه يف الفقه اإلس�المي، إال أن الدراس�ة الس�ابقة كانت عامة 
وأيضًا قارصة عىل النظام الس�عودي، أما دراس�ة الباحث فتختص ببي�ان االختصاص القضائي 

للمحكمة العليا يف النظام السعودي مقارنًا بدول جملس التعاون اخلليجي. 

3� رس�الة ماجستري بعنوان: »االختصاص القضائي يف الفقه والنظام« للباحث: صالح بن حممد 

آل الشيخ، مقدمة للمعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، للحصول 

عىل درجة املاجستري لعام 1416ه�، غري منشورة.

وق�د اش�تملت عىل تعريف للقض�اء واالختصاص لغة واصطالحًا، م�ع بيان االختصاص 
املكاين والزماين والنوعي والوالئي )الوظيفي( واملذهبي، كام تطرق الباحث إىل موضوع التنازع 
يف االختص�اص القضائي، وختم دراس�ته بعدد من النتائج من أمهه�ا أن لالختصاص القضائي 

أمهية كربى يف النظام القضائي. 
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التعقيب عىل الدراسة السابقة 

الدراس�ة الس�ابقة تتف�ق مع دراس�ة الباح�ث يف التط�رق لتعري�ف االختص�اص القضائي 
وأنواع�ه، إال أهنا قارصة عىل النظام الس�عودي، وس�ابقة عىل صدور أنظم�ة القضاء واملرافعات 

الرشعية واإلجراءات اجلزائية، مما أوجد تغريًا عند املقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام. 

وما يميز دراسة الباحث بحثها الختصاص املحكمة العليا، واستفادهتا من صدور األنظمة 
السعودية احلديثة، وكذلك مقارنتها بنظرياهتا يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي. 
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الفصل الثاين
اهليكل النظامي للمحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي 

2 . 1  التنظيم القضائي بدول جملس التعاون ونظم االختصاص

2 . 2  مفهوم املحكمة العليا 

2 . 3  تشكيل املحكمة العليا
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الفصل الثاين
اهليكل النظامي للمحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي 

للحديث عن املحاكم العليا بدول جملس التعاون اخلليجي، ولكي ترتسم الصورة املتكاملة 
نحوها، وتتضح جوانبها املختلفة، فإننا نبدأ بتوطئة خمترصة - تعترب مدخاًل مهاًم لرتابط املوضوع 
– نتح�دث فيه�ا عن التنظيم القضائي بدول جملس التعاون، ونوع النظام الذي ارتضته كل دولة 
لنفس�ها م�ن بني نظ�م االختصاص، ث�م نضع أيدينا ع�ىل جزئية املحكم�ة العليا ضم�ن التنظيم 
القضائي، ونبحث عن تعريٍف مناسٍب هلا يوضح مفهومها وطبيعة عملها، انتهاءًا باحلديث عن 
ش�كلها النظام�ي، وتقس�يامهتا اإلدارية املختلفة، ومنس�وبيها من رئيٍس وأعض�اء ، ورشوط كل 

منهم، كل هذا ما سنتناوله يف املباحث التالية: 

2 . 1  التنظيم القضائي بدول جملس التعاون ونظم االختصاص.

2 . 2  مفهوم املحكمة العليا. 

2 . 3  تشكيل املحكمة العليا.

2 . 1 التنظيم القضائي بدول جملس التعاون ونظم االختصاص
ختتلف الدول املعارصة يف تنظيامهتا القضائية، إذ تنظر كل دولة منها إىل ما يناسبها وحيقق ما 
تصبو إليه، وهي يف ذلك ال خترج عن أس�س وقواعد حمّددة ومتداولة، فهي إما أن تس�لك سبيل 
القض�اء املوح�د، أو القضاء امل�زدوج، ودول جملس التعاون اخلليجي ال خت�رج من هذا اإلطار، 

ولذا اعتمد بعُضها القضاء املوّحد، بينام رأت األخرى أن القضاء املزدوج هو أفضل هلا.

ويف ه�ذا املبحث س�وف نتطرق لكال النظام�ني، ونبني مفهومهام وما فيه�ام من إجيابيات أو 
س�لبيات، كام س�نبني درجات التقايض يف داخل النظم القضائية اخلليجية يف كل دولة عىل ِحَدة، 

وذلك يف املطلبني التاليني: 

2 . 1 . 1  القضاء املوّحد والقضاء املزدوج.

2 . 1 . 2  درجات التقايض بدول جملس التعاون اخلليجي.
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د والقضاء املزدوج 2 . 1 . 1 القضاء املوحَّ
تسلك الدول يف نظامها القضائي أحد مسلكني:

األول: ويطل�ق علي�ه نظام القض�اء املوحد، وفيه ختضع مجي�ع املنازعات أّي�ًا كان أطرافها أفرادًا 
وإدارة، لتنظي�م قضائ�ي واح�د، ينظر يف خمتلف ص�ور املنازعات، وال يمي�ز بني األفراد 

واإلدارة يف مراقبة ترصفاهتم، وخيضعهم إىل نظام قضائي واحد هو القضاء العادي.

التميي�ز ب�ني منازع�ات األف�راد   والث�اين: ويطل�ق علي�ه نظ�ام القض�اء امل�زدوج، ويت�م في�ه 
-وخيتص هبا القضاء العادي-، واملنازعات اإلدارية- وختضع للقضاء اإلداري-.

وفيام يي أحتدث بإجياز عن هذين النظامني، وما هلام من عيوب ومميزات وُأَوازن بينهام:

د: أواًل: نظام القضاء املوحَّ

ويقصد بالنظام القضائي املوحد أو ما يسمى بنظام وحدة القانون والقضاء، أن ختتص جهة 
قضائية واحدة بالنظر يف مجيع املنازعات التي تنش�أ بني األفراد أنفس�هم، أو بينهم وبني اإلدارة، 

أو بني اهليئات اإلدارية ذاهتا.

فيت�وىل القضاء املوحد- املتمثل يف حماكمه عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا- مهمة الفصل يف 
مجيع القضايا املدنية والتجارية واإلدارية...إلخ، ومن ثم ال يوجد قضاء إداري مستقل ومتخصص 
يف املنازعات اإلدارية؛ ألن القضاء العادي يتوىل بنفسه تلك الوظيفة، إىل جانب وظيفته األساسية 

األخرى وهي الفصل يف منازعات األفراد فيام بينهم.

وتأخذ كل من قطر واإلمارات والكويت والبحرين بمبدأ القضاء املوحد.

ويوج�د ه�ذا النظ�ام بصف�ة أساس�ية يف الب�الد األنجلوسكس�ونية، وع�ىل رأس�ها إنجلرتا 
والواليات املتحدة األمريكية )1(.

ويف ه�ذه الب�الد يوج�د فيها أيضًا نظ�ام قانوين موّحد، ف�اإلدارة فيها مثل األف�راد العاديني 
ختضع لنفس القانون العادي )2(.

)1( عبد الوهاب، حممد رفعت، القضاء اإلداري )منشورات احللبي احلقوقية، 2003م( ص59.
)2( املرجع السابق ص87.
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مميزات نظام القضاء املوّحد:

�  أن�ه يتمت�ع بالبس�اطة والوضوح والس�هولة يف تطبيقه، وممارس�ات العملي�ات القضائية 
برسع�ة، وم�ن خالله تزول مجيع اإلش�كاالت اخلاص�ة بتنازع االختص�اص وتعارض 

األحكام )1( .

�  حيقق التطبيق الكامل ملبادئ املس�اواة والرشعية وس�يادة القانون وكفالة احلامية القانونية 
والقضائية وحريات اإلنسان)2(.

�  حيقق للمتقايض قدرًا كبريًا من العدل واإلنصاف.

�  يمثل اس�تقالل هيئات القضاء املوحد بنش�أهتا وتكوينها عن السلطة، وبالتايل استقالهلا 
يف أحكامه�ا، أكرب ض�امن حلقوق وحريات األف�راد، كام أن عدم من�ح امتيازات خاصة 

لإلدارة وعدم إخضاعها ملحاكم خاصة هبا، يمنع تعسف اإلدارة واعتداءاهتا)3(.

عيوب نظام القضاء املوحد:

�  أن نظام القضاء املوحد يتجاهل مقتضيات املصلحة العامة وامتيازات وسلطات اإلدارة 
العامة، باعتبارها تس�تهدف دائاًم ضامن حسن حتقيق املصلحة العامة، األمر الذي يؤدي 

حينها إىل فشله يف إحكام رقابة موضوعية، قانونية عىل اإلدارة العامة)4(. 

�   نت�ج ع�ن هذا النظام تزايد ظاهرة إنش�اء املجالس واللج�ان اإلدارية ذات االختصاص 
القضائ�ي، وتعترب دلي�اًل قويًا عىل عجز نظ�ام وحدة القضاء والقان�ون وتصوره ليكون 
نظام�ًا قضائي�ًا جامعًا مانع�ًا يف اختصاصه القضائ�ي يف املنازعات العادي�ة واإلدارية يف 
الدول�ة، ب�ل وعىل اقتناع الدول املؤيدة هلذا النظام بع�دم كفاية الرقابة عىل أعامل اإلدارة 

عن طريق املحاكم التقليدية التي يتكون منها القضاء العادي )5(.

)1( املرجع السابق، ص69.
)2( حافظ، حممود حممد، القضاء اإلداري )مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، 1966م( ص97.

)3( طلبه، عبد اهلل، الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة)منشورات جامعة حلب، 1410ه�( ص69.
)4( حافظ، حممود، القضاء اإلداري،ص100-99.
)5( عبد الوهاب، حممد، القضاء اإلداري، ص90.
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�  مل يستطع هذا النظام رغم موقفه من اإلدارة حتقيق احلامية الكافية لألفراد؛ بسبب التجاء 
اإلدارة إىل وسائل كثرية بقصد التخلص من املسؤولية وتفادي الرقابة القضائية)1(.

ثانيًا: نظام القضاء املزدوج:

ويقص�د ب�ه وج�ود جهت�ني قضائيت�ني يف الدول�ة، كل منه�ام مس�تقلة عن األخ�رى، تتوىل 
إحدامه�ا- وه�ي جهة القضاء الع�ادي- الفصل يف املنازعات بني األف�راد مع بعضهم، وختتص 

األخرى بالنظر يف املنازعات اإلدارية التي تثور بني اإلدارة واألفراد )2(.

وتعدُّ فرنس�ا مه�د القضاء اإلداري، ومنه�ا انترش هذا النظام يف الكثري م�ن الدول كاليونان 
ومرص والعراق.

وتأخذ كل من اململكة العربية السعودية وسلطنة عامن بمبدأ القضاء املزدوج.

وقد بدأ العمل بنظام القضاء املزدوج يف اململكة العربية السعودية منذ أن أناط املنّظم السعودي 
بديوان املظامل مهمة الفصل يف الدعاوى اإلدارية عند إنشائه يف عام 1373ه�)3(. 

ثم صدر نظام ديوان املظامل باملرسوم رقم م/51 وتاريخ 1402/7/17ه� مؤكدًا ومرسخًا 
ذلك فنصت املادة األوىل منه عىل أن »ديوان املظامل هيئة قضاء إداري مستقلة«، وهبذا أخذ الديوان 

صفته القضائية املستقلة وتبنت اململكة العربية السعودية العمل بفكرة القضاء املزدوج )4(.

ويف سلطنة عامن أنشئت حمكمة القضاء اإلداري العامنية كمحكمة مستقلة بموجب املرسوم 
رقم 1999/91م لينظم عمل املحكمة واختصاصاهتا وإجراءات التقايض أمامها.

أواًل: مزايا نظام القضاء املزدوج:

�   يؤدي تطبيق ازدواج القضاء إىل جتسيد وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل يف جمال 

الوظيفة القضائية بصورة منظمة و فعالة )5(.
)1( طلبه، عبد اهلل، الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة، ص69.

)2( احللو، ماجد راغب، القضاء اإلداري )دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1985م( ص61.
)3( املالك، منصور محد، الفصل يف املظامل يف اململكة العربية السعودية )ديوان املظامل،1420 ه�( ص 28.

)4( جرية، عبد املنعم، نظام القضاء، ص96.
)5( عبد الوهاب، حممد، القضاء اإلداري، ص114.
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�  وجود قضاء إداري مستقل يؤدي إىل ضامن ومحاية فكرة الدولة القانونية، ومبدأ الرشعية 
والنظام القانوين حلقوق وحريات اإلنسان واملواطن بصورة واقعية و فعالة.

�  يتمي�ز نظ�ام القض�اء املزدوج بأنه ي�ؤدي إىل إجياد جه�ة قضاء إداري تتس�م بالرسعة يف 
الفصل يف املنازعات اإلدارية، والبساطة يف اإلجراءات )1(.

�  إن وجود القضاء اإلداري هو وحده الذي يس�مح بإنش�اء قانون إداري متميز ومس�تقل 

عن القانون املدين، حيكم نشاط اإلدارة يف عالقاهتا باألفراد )2(.

ثانيا: عيوب نظام القضاء املزدوج:

�  أن�ه ق�د يكون مدع�اة ملحاب�اة النظ�ام اإلداري واملصلحة العامة عىل حس�اب اإلنس�ان 
واملواطن يف عملية الفصل يف املنازعات اإلدارية. 

�  أن�ه تع�دٍّ عىل مبدأ املس�اواة أم�ام الرشع، ومب�دأ الرشعية وس�يادة النظام؛ ألنه يس�تثني 
املنازعات اإلدارية بقضاء خاص هبا.

�  ي�ؤدي إىل إث�ارة الكث�ري من املش�اكل مثل تنازع االختص�اص، أو مش�كلة حتديد النظام 
واجب التطبيق عىل الدعوى املنظورة)3(. 

�  يتس�م بب�طء الفصل يف القضاي�ا بفعل اإلجراءات الطويلة من جه�ة، وكثرة القضايا من 

جهة ثانية، كام أن األفراد ما زالوا يلقون صعوبة إجرائية يف مقاضاة اإلدارة)4(.

املوازنة بني النظامني:

من الواضح أن لكال النظامني مزايا وعيوبًا، إال أن احلقيقة أنني أرى أن اخلالف بينهام شكي 
وليس جوهري ، فاملهم يف املس�ألة هو تقرير أن للمنازعات اإلدارية طبيعة خاصة هبا توجب أن 

يرتتب عليها مبادئ وقوانني وإجراءات وترشيعات، تراعي هذه اخلصوصية.

)1( احللو، ماجد، القضاء اإلداري، ص80.
)2( عبد الوهاب، حممد، القضاء اإلداري، ص117.

)3( حافظ، حممود، القضاء اإلداري، ص127.
)4( جرية، عبد املنعم، نظام القضاء، ص97.
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ف�إذا تقرر ذلك فإنه س�واٌء كان�ت اجلهة املختص�ة باملنازعات اإلدارية مس�تقلة عن القضاء 
العام، أو داخلة يف إطاره، فهي البد أن تراعي خصوصية الدعوى اإلدارية، وتطبق عليها مبادئها 
القضائية اخلاصة هبا، عن طريق دوائر إدارية خاصة داخلة ضمن القضاء العام، وعىل هذا جرى 
العمل يف الدول التي أخذت بالنظام املوحد؛ حيث نصت يف أنظمتها عىل إنش�اء دوائر إدارية يف 

حماكمها ختتص باملنازعات اإلدارية.

ومعن�ى ه�ذا أهنا مجعت ب�ني األمرين حيث جعل�ت للقضاء اإلداري جهة مس�تقلة بنظرها 
وهي الدائرة اإلدارية، ولكنها من ضمن تشكيل دوائر القضاء العام. 

ومثال ذلك: ما نص عليه قانون الس�لطة القضائية بالبحرين رقم 42 لس�نة 2002م حيث 
خّص�ص دوائ�ر لنظر املنازعات اإلدارية ضمن إطار القضاء العام حيث جاء نص املادة )7( منه 
ع�ىل أنه: »فيام عدا أعامل الس�يادة، ختت�ص املحكمة الكربى املدنية - بدائ�رة إدارية- بالفصل يف 

املنازعات اإلدارية...«.

2 . 1 . 2 درجات التقايض بدول جملس التعاون اخلليجي

م نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية املحاكم إىل ثالث درجات هي:  َقسَّ

1- املحكمة العليا.

2- حماكم االستئناف.

3- حماكم الدرجة األوىل. وهي:

  أ- املحاكم العامة.

ب- املحاكم اجلزائية.  

ج-حماكم األحوال الشخصية.  

د- املحاكم التجارية.  

ه�- املحاكم العاملية.  

وجيوز للمجلس األعىل للقضاء إحداث حماكم متخصصة أخرى بعد موافقة امللك.
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ويالحظ أن القضاء االبتدائي يف اململكة يتس�م بأنه قضاء فردي من حيث األصل، فيام عدا 
القضاي�ا الت�ي يطلب فيه�ا املدعي احلكم بعقوبة القت�ل، أو الرجم، أو القط�ع، أو القصاص فيام 
دون النفس، فيكون القضاء منعقدًا من ثالثة قضاة، يف حني يتسم القضاء يف درجتي االستئناف 
والعلي�ا بأنه قضاء مش�رتك، تتكون الدائرة فيه من ثالثة قض�اة، فيام عدا القضايا التي يطلب فيها 
املدع�ي احلك�م بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القص�اص فيام دون النفس، فيكون النظر 

فيها مشرتكًا من مخسة قضاة يف حمكمة االستئناف واملحكمة العليا.

ويف دول�ة اإلمارات العربية املتحدة َبنيَّ قانون الس�لطة القضائي�ة االحتادية )1973/3( يف 
املادة )9( أن املحاكم االحتادية يف دولة اإلمارات تتكون من: -

1 �  املحكمة االحتادية العليا.

2 �  ا ملحاكم االحتادية االستئنافية.

3 �  املحاكم االحتادية االبتدائية.

ويتك�ون اجله�از القضائي يف اإلمارات من قاعدتني قضائيتني مه�ا: القضاء االحتادي الذي 
يش�مل املحاك�م االحتادي�ة يف إم�ارات أبوظبي والش�ارقة ورأس اخليم�ة وعج�امن وأم القيوين 

والفجرية، باإلضافة إىل اهليئة القضائية يف إمارة ديب. 

وتعترب املحكمة االحتادية العليا قّمة اجلهاز القضائي.

وقد ترك املنظم اإلمارايت لكل إمارة حرية االحتفاظ بقضائها املحي.

ويف البحرين ينظم املرس�وم رقم )42( لس�نة  2002 م بش�أن الس�لطة القضائي�ة )يف الباب 
الثاين منه املحاكم وترتيبها وتنظيمها وواليتها، حيث يتناول الفصل األول: حماكم القضاء املدين 

يف املواد )12-6(.

وتتكون املحاكم املدنية طبقًا للامدة )6( من:

1 �  حمكمة التمييز. 

2 �  حمكمة االستئناف العليا املدنية.
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3 �  املحكمة الكربى املدنية.

4 �  املحكمة الصغرى.

وختت�ص كل منه�ا بالفصل يف مجيع املس�ائل الت�ي ترفع إليها طبق�ًا للقانون يف امل�واد املدنية 
والتجارية واإلدارية، ويف املنازعات املتعلقة باألحوال الش�خصية لغري املس�لمني، ويف اجلرائم، 

إال ما استثني بنص خاص. 

ويف س�لطنة عامن حدد قانون الس�لطة القضائية الصادر باملرس�وم الس�لطاين رقم 99/90 
تشكيل واختصاصات وإجراءات كل درجة من درجات املحاكم وهي )1(:

�  املحكمة العليا: وهي متثل قمة اهلرم القضائي.

�  حماكم االستئناف: وهي حماكم الدرجة الثانية.

�  املحاكم االبتدائية: وتعترب حماكم الدرجة األوىل حيث يعرض النزاع أمامها أواًل . 

ويف الكويت جاء قانون السلطة القضائية بتنظيم املحاكم عىل ثالث درجات كالتايل: 

�م القانون رقم ) 40 ( ح�االت التمييز  �  حمكم�ة التميي�ز: وه�ي حمكمة أع�ىل درجة، وَنظَّ
وإجراءاته.

�  حمكمة االستئناف: وهي حمكمة ثاين درجة.

�  املحاكم اجلزئية: وهي املحاكم االبتدائية.

ويف دول�ة قط�ر رتَّب قان�ون الس�لطة القضائية رقم )10( لس�نة 2003 واملعدل باملرس�وم 
بقانون رقم )21( لسنة 2010 املحاكم إىل:

-  حمكم�ة التميي�ز: وقد أفرد قان�ون اإلجراءات اجلنائية رقم )23( لس�نة 2004 يف املواد 
288 إىل 303 حاالت وإجراءات الطعن بالتمييز يف املواد اجلنائية، بينام اختص القانون 
رقم )12( لسنة 2005م ببيان حاالت وإجراءات الطعن بالتمييز يف غري املواد اجلنائية.

)1( العبيدي، عي هادي، قواعد املرافعات املدنية يف سلطنة عامن )الطبعة األوىل 1426ه� - 2006م( ص 24.
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-  حمكمة االس�تئناف: وهي حمكمة ثاين درجة، ويكون هبا دوائر لنظر الطعون االستئنافية 
يف قضاي�ا احل�دود والقص�اص، وامل�واد اجلنائية، وامل�واد املدنية والتجاري�ة، واألحوال 

الشخصية، والرتكات، واملنازعات اإلدارية. 

-  املحكم�ة االبتدائي�ة: وه�ي حمكم�ة أول درجة، ويكون هب�ا دوائر لنظ�ر قضايا احلدود 
والقص�اص والدي�ة، واملواد اجلنائية، وامل�واد املدنية والتجارية، واألحوال الش�خصية، 

والرتكات، واملنازعات اإلدارية، وغريها. 

واخلالص�ة م�ن هذا أن كافة دول جمل�س التعاون اخلليجي قد اتفق�ت يف أنظمتها وقوانينها 
املتعلقة بالسلطة القضائية عىل ثالث درجات للتقايض هي:

�  املحكمة العليا )حمكمة التمييز( وهي أعىل درجة.

�  حمكمة االستئناف وهي ثاين درجة.

�  املحاكم االبتدائية وهي أول درجة.

2 . 2 مفهوم املحكمة العليا

حت�ى نق�ف عىل مفهوم املحكم�ة العليا الذي منه نَتب�نيَّ ُكنهها ونستكش�ف طبيعة وظيفتها 
وخصوصيته�ا، ال ب�د يف البدء أن نبحث عن تعريٍف جامٍع هل�ا يوضح لنا حدودها ويكون عونًا 

للتعرف عىل احلكمة التي يتغّياها املنظم من إنشائها.

ثم يتعني علينا تكييف عملها وأدائها ملهامها، والتعرف عىل أسلوهبا وطريقة ومنهج نظرها 
يف الدعاوى املعروضة عليها، والذي منه تربز أمهيتها وكيفية عملها. 

ولذا سنعقد املطالب التالية للحديث عن ذلك:

2 . 2 . 1  تعريف املحكمة العليا.

2 . 2 . 2  املقصد من إنشاء املحكمة العليا.

2 . 2 . 3  تكييف املحكمة العليا.
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2 . 2 . 1  تعريف املحكمة العليا

مل ي�رد يف القوانني والتنظيامت تعريف خاص للمحكمة العليا، ويعود ذلك حلداثة إنش�ائها 
بالنسبة للمملكة العربية السعودية أو لعدم التطرق هلا يف باقي دول جملس التعاون. ولكن يمكن 
س تعريف مناس�ب هلا، وذل�ك عن طريق تفكيك مفرداهتا إىل )املحكم�ة � العليا( والبحث  َتَلمُّ
ع�ن معانيه�ا يف اللغة واالصطالح، وم�ن ثم حماولة إعادة تركيب املعاين بصيغة مناس�بة، ولعلنا 

ر هنا بام سبق أن قلناه وهو أن: نذكِّ

املحكمة: لغة: مشتقة من احُلْكم والذي من معانيه اإلجياب واإللزام )1(.

واصطالح�ًا: »هيئة قضائي�ة تتوىل النظر يف املنازعات واجلرائم الت�ي تعرض عليها وتدخل 
ضمن اختصاصها، والبت فيها وفقًا ألحكام القانون«)2(.

والعليا: لغة: من العلو وهو االرتفاع، وكل مكان مرتفع ومرشف )3(.

واصطالح�ًا: يطل�ق عىل املحكمة صفة العليا، إذا كانت يف قم�ة التنظيم القضائي وحكمها 
هو الفيصل يف الدعوى )4(.

نة للمحكمة العليا وإضافتها لبعضها  وبضم الدالالت اللغوية واالصطالحية لأللفاظ املكوِّ
البعض، وإضافة ضوابط مهمة مستقاة من قوانينها، يمكن القول بأن املحكمة العليا هي: 

»هيئة قضائية عىل قمة التنظيم القضائي، تقرر املبادئ القضائية العامة امللزمة، وتتوىل النظر 
يف االعرتاضات عىل األحكام التي تصدرها حماكم االس�تئناف، وتبت فيها وفقًا ألحكام النظام 

بحكٍم ال جيوز االعرتاض عليه بطرق االعرتاض العادية«.

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص142.
)2( شرية، وليد حممد، معاين املصطلحات القانونية، ص220.

)3( ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص382.
)4( جريه، عبد املنعم، نظام القضاء، ص74.
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حتليل التعريف:

�  هيئة قضائية: وذلك ألن املحكمة العليا هلا تشكيل خاص حدده النظام سيأيت بيانه.

�  ع�ىل قم�ة التنظي�م القضائي: ألهنا تعت�رب درجة التق�ايض العليا، وهلا هيمن�ة عىل العمل 
القضائي يف حماكم االستئناف األدنى منها.

�  تق�رر املبادئ القضائية العامة امللزمة: ملا س�يأيت من بي�ان الختصاصات املحكمة العليا، 
والتي تش�مل إقرار املبادئ القضائية العامة، وتوحيده�ا وإلزام املحاكم هبا، ويندرج يف 

ذلك العدول عن هذه املبادئ إىل سواها.

�  وتتوىل النظر يف االعرتاضات عىل األحكام التي تصدرها حماكم االستئناف: وهذا أيضًا 
من اختصاصات املحكمة العليا التي تنفرد هبا، وهو النظر يف الطعون عىل األحكام التي 
تص�در م�ن حماكم الدرجة الثانية، وهي حماكم االس�تئناف والتي يش�رتط يف االعرتاض 
ع�ىل أحكامه�ا أن يدخل االع�رتاض ضمن اختص�اص املحكمة العليا ب�أن يكون حمل 

االعرتاض ُمنصّبًا عىل أمور حددها النظام وحرصها.

�  وتبت فيها وفقًا ألحكام النظام: فاملحكمة العليا أثناء نظرها للدعوى تفصل فيها وحتكم 
وفقًا للنصوص والقواعد الواردة يف النظام.

�  بحك�ٍم ال جي�وز االعرتاض عليه بطرق االع�رتاض العادية: ألن املحكمة العليا هي قمة 
التنظي�م القضائ�ي، وبذلك يكتس�ب حكمه�ا القطعي�ة، ويعترب هو الفيص�ل يف النزاع، 
واملنه�ي للخصوم�ة، فال حيق الطع�ن يف حكم املحكم�ة العليا، واالع�رتاض عليه بأي 

طريق من طرق االعرتاض العادية.

2 . 2 . 2 املقصد من إنشاء املحكمة العليا

استقر األمر يف األنظمة القضائية عىل جواز الطعن يف األحكام الصادرة يف املنازعات القضائية 
من حمكمة أول درجة، أمام حمكمة أعىل يكون من سلطتها إعادة بحث املنازعة من جديد من كل 

جوانبها، وبذلك يقوم النظام القضائي عىل وجود درجتني قضائيتني من درجات التقايض.
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وفضاًل عن ذلك تعرف النظم القضائية فكرة إنش�اء حمكمة عليا عىل قمة التنظيم القضائي، 
تك�ون وظيفتها العمل عىل وحدة تفس�ري األنظم�ة وتطبيقها لدى كل املحاك�م التي يتكون منها 
اجله�از القضائ�ي، وبذلك ُيطعن أمامها يف األحكام الصادرة من املحاكم بس�بب خطأ يف تطبيق 

القواعد واألنظمة وتفسريها )1(.

ولكي حتقق هذه املحكمة الغاية من وجودها، وهي توحيد تفسري وتطبيق القواعد واألنظمة، 
ينبغي أاّل تتعدد، فال يكون يف التنظيم القضائي أكثر من حمكمة عليا واحدة.

ومن هنا تربز أمهية إنشاء املحكمة العليا، واحلكمة التي أرادها املنظم السعودي واخلليجي 
واهلدف منها، وذلك ألهنا:- 

�  تضمن إىل حد كبري سالمة األحكام القضائية ومطابقتها لألنظمة والواقع. سواء بعالج 
م�ا يش�وهبا من عي�وب أو تفادي ما يقع فيها م�ن أخطاء. وذل�ك ألن القضاة برش وغري 
معصوم�ني من اخلطأ، فمهام ُأحس�ن اختي�ار القضاة فلن خيلو األمر م�ن صدور أحكام 
جيانبه�ا الصواب، فكان البد من إتاحة الفرص�ة أمام اخلصوم إلعادة عرض النزاع عىل 
حمكمة أعىل تستطيع بام متلك من خربة وكفاءة معاودة بحث اخلصومة من كل جوانبها؛ 

لكي تقيم حكمها يف النهاية مؤيدًا للحكم االبتدائي أو ملغيًا له.

�  إن وجود حمكمة أعىل يمكن االعرتاض أمامها عىل أحكام املحكمة األدنى، يكون باعثًا 
لألخرية عىل حتري الدقة والبعد عن الشبهة والتأين يف البحث حتى ال تتعرض أحكامها 

لإللغاء، مما سينعكس إجيابًا عىل حتقيق العدالة وحسن سريها )2(.

�  إن وجود حمكمة عليا تكون هي املرجع يف تقرير املبادئ القضائية العامة وتوحيدها عىل 
مجيع املنازعات واختيار األنس�ب منها، يدعم وحدة س�ري العم�ل القضائي بوترية ثابتة 
ومس�تقرة وواضح�ة ويقلل من تع�ارض اآلراء واالجتهادات القضائي�ة التي قد تؤدي 

لزعزعة األحكام القضائية وإسقاط هيبتها وإضعاف الثقة فيها.

)1( جريه، عبد املنعم، نظام القضاء، ص74.
)2( املرجع السابق، ص76.
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2 . 2 . 3 تكييف املحكمة العليا

مل�ا كانت املحكمة العليا تقف عىل قمة التنظيم القضائي، وكانت وظيفتها األساس�ية النظر 
يف االعرتاض�ات والطع�ون ع�ىل األحكام التي تصدر من حماكم االس�تئناف، فإن�ه من الواجب 
توضي�ح كيفية أداء ه�ذه املحكمة لعملها بالنظر إىل القواعد العامة يف الطعن، ملعرفة مدى إعامل 

هذه املحكمة للقواعد العامة يف الطعن أو اختصاصها بطبيعة خاصة هبا ختتلف هبا عام سواها.

والواقع أن طبيعة املحاكم القضائية يف نظرها للطعون املثارة أمامها ال ختلو من حالتني:

األوىل: حمكمة قانون )حمكمة نقض(:

وتنح�رص طبيع�ة عملها يف مراقبة حس�ن تطبيق القان�ون دون أن متلك احل�ق يف الفصل يف 
موض�وع الدع�وى، ويطلق عليه�ا حمكمة النقض)1(، وه�ي عندما تنظر الطع�ن بالنقض ال تعد 
حمكم�ة فصل يف اخلصومة، بل إهنا ُتعدُّ بمثابة جهة ش�كوى ض�د املحكمة التي أصدرت احلكم 
املطع�ون في�ه، فتحاك�م احلكم من حيث صح�ة تطبيق القان�ون، أو من حيث اإلج�راءات التي 
اتبعته�ا أثن�اء املحاكم�ة، وليس هلا أن تتدخل يف تصوي�ر الواقعة أو تقدير األدل�ة، ومن ثم يعترب 

الطعن بالنقض تظلاًم وطعنًا يف احلكم)2(. 

وتتميز حمكمة النقض عن غريها من املحاكم بمسألتني:

األوىل: انحصار اختصاصها يف نظر مسائل القانون دون مسائل الواقع.

الثانية: اقتصارها عىل نقض احلكم املخالف للقانون دون حق الفصل يف موضوع الدعوى)3(.

ويوص�ف الطع�ن بالنقض بأنه طريق غري عادي، وذو طابع اس�تثنائي م�ن طرق الطعن يف 
األحكام؛ ألنه ال جيوز ُوُلوجه إال يف حاالت حددها القانون عىل سبيل احلرص، وهي:

)1( رسور، أمح�د فتح�ي، النق�ض اجلنائي »الطع�ن بالنقض وطل�ب إعادة النظر يف امل�واد اجلنائي�ة« )دار الرشوق، 
القاهرة، الطبعة الرابعة، 2004م( ص19.

)2( الرشيف، حامد، النقض اجلنائي )دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1999م( ص25.
)3( رسور، أمحد فتحي، النقض اجلنائي، ص19.
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أ �   إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيًا عىل خمالفة للقانون أو خطأٍ يف تطبيقه أو تأويله.

ب �   إذا وقع بطالن يف احلكم، أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم )1(.

فليس�ت كل خمالف�ة للقان�ون جتيز الطع�ن يف احلكم بطري�ق النقض، بل يتع�ني أن تكون مما 
نص عليه القانون، فالطعن يغدو غري جائز وال مقبول إذا كان العيب املنسوب إىل احلكم متعلقًا 
بوقائ�ع الدع�وى، كأن يتظلم الطاعن م�ن ضعف أدلة الثبوت، وتعليل ذل�ك أن حمكمة النقض 
ليس�ت درجة تقايض تعيد عمل قايض املوضوع فتنظر يف األدلة وتقومها بام تس�تأهل، وترى إن 
كان�ت منتج�ة لإلدانة أو غري منتجة، وإنام هي درجة اس�تثنائية حمضة، ميدان عملها مقصور عىل 
ع�دم خمالف�ة القان�ون، ولذلك قيل إهنا حتاكم احلك�م وال حتاكم القضي�ة، وأن الطعن أمامها هو 
بمثاب�ة ش�كوى ضد املحكمة التي أص�درت احلكم بأهنا خالفت القان�ون يف نظر الدعوى أو يف 
إص�دار احلكم، كام أنه ال يقبل الطعن أمام حمكمة النقض إال إذا اس�تنفذت طرق الطعن العادية 
يف احلكم، أما إذا كان ال يزال قاباًل للطعن بطريق عادي أو كان اخلصم قد فّوت عىل نفسه فرصة 

الطعن العادي، فإن الطعن بالنقض ال يكون مقبواًل يف هذه احلالة )2(.

ول�ذا ف�إن الطعن أم�ام حمكمة النقض لي�س درجة ثالث�ة للتقايض ولكنه يف وضع مس�تقل 
ومتمي�ز متامًا ع�ن كافة درجات التقايض، وهدفها متابعة أحكام القضاة ومراقبتها، ويرتتب عىل 
ذلك عدم قبول األسباب اجلديدة للطعن أمام حمكمة النقض، فال جيوز تقديم أسباب ال صلة هلا 

بالطلبات والدفوع التي قدمت أمام حمكمة املوضوع)3(.

كام أّن أحكام حمكمة النقض ال تقبل الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن أو املراجعة، 
فليس هناك حمكمة تعلوها ختتص بالتعقيب عىل أحكامها)4(.

)1( الرشيف، حامد، النقض اجلنائي، ص19.
)2( إسامعيل، حممد عبدالشايف، الطعن بالنقض يف املواد اجلنائية)مطبعة الصفا واملروة، أسيوط،2001م( ص9-8.

)3( الرشيف، حامد، النقض اجلنائي، ص34، 35.
)4( بدي�وي، عب�د العزيز خليل، الطع�ن بالنقض والطعن أمام املحكم�ة اإلدارية العليا »دراس�ة مقارنة«)دار الفكر 

العريب، 1970م( ص378.
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ثانيًا: حمكمة موضوع أو وقائع )حمكمة استئناف(:

وهي بمثابة الدرجة الثانية من درجات التقايض؛ حيث يطعن أمامها يف أحكام حمكمة أول 
درجة.

ويرتتب عىل طرح النزاع عليها أن تصبح حمكمة االستئناف صاحبة الوالية يف بحثه وحتقيقه 
والفص�ل فيه، ويكون هلا م�ا ملحكمة الدرجة األوىل من حيث بحث الوقائع واملس�ائل القانونية 

املتعلقة بالنزاع املطروح عليها، وعىل أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع )1(.

وتنتقل الدعوى ملحكمة االستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور احلكم املستأنف.

وأس�باب الطع�ن أم�ام حمكمة االس�تئناف وحاالته مل ترد عىل س�بيل احل�رص، فللطاعن أن 
يس�بب طعنه عىل ما ش�اء من أس�باب وعيوب، س�واء كانت ترجع إىل عيب يف اإلجراءات، أو 

خطأ يف تطبيق القواعد القانونية، أو لعدم فهم املحكمة للوقائع وتقديرها )2(.

وبعد هذا االس�تعراض املوجز ملناهج املحاكم أثناء نظرها للطعون، يثور التس�اؤل الرئييس 
هل�ذا املطل�ب وهو هل املحكمة العليا أثناء نظرها للطع�ون تأخذ بمنهج حمكمة النقض فينحرص 
عملها يف مراقبة حس�ن تطبيق القانون وعدم خمالفت�ه وال حيق هلا بحث وقائع الدعوى والفصل 
فيها، أم أهنا تسري وفق منهج حمكمة االستئناف وبالتايل جيوز هلا إثارة وبحث املوضوع من جديد 

وحيق للطاعن أمامها أن يسبب طعنه بام يشاء من أسباب وعيوب؟

لعل�ه م�ن الرضوري حت�ى نتعرف ع�ىل التكييف النظام�ي للمحاكم العلي�ا يف دول جملس 
التعاون، أن نقف عىل اختصاص كل حمكمة طبقًا لنظامها )قانوهنا(.

فف�ي اململكة العربية الس�عودية؛ بالنس�بة للمحكمة العليا فقد نصت امل�ادة )11( من نظام 
القض�اء ع�ىل أن تتوىل مراقبة س�المة تطبيق أحكام الرشيعة اإلس�المية، وما يص�دره ويل األمر 
م�ن أنظم�ٍة ال تتع�ارض معه�ا، يف القضاي�ا التي تدخ�ل ضمن والي�ة القضاء الع�ام، وذلك يف 

االختصاصات اآلتية: 
)1( عابدين، حممد أمحد، طرق الطعن يف األحكام املدنية واجلنائية )دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية، 1984م( 

ص58.
)2( املرجع السابق، ص6.
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1 �  مراجعة األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها حماكم االستئناف، بالقتل، أو القطع، 
أو الرجم، أو القصاص يف النفس، أو فيام دوهنا.

2 �  مراجع�ة األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها حماكم االس�تئناف، املتعلقة بقضايا مل 
َتِرد يف الفقرة السابقة، أو بمسائَل إهنائيٍة ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى 

كان حملُّ االعرتاض عىل احلكم ما يي:

خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها.  أ -   

لة تش�كياًل س�لياًم طبقًا ملا ُنصَّ علي�ه يف هذا النظام  ب-  صدور احلكم من حمكمة غري مش�كّ
]نظام القضاء[، وغريه من األنظمة.

ج -  صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة. 

د -  اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غري سليم.

وبتعبري قانوين فإن طبيعة عمل املحكمة العليا ال ختلو من حالتني:

احلال�ة األوىل: تعت�رب حمكمة قانون، وهو األصل العام يف اختصاصها، وذلك يف احلاالت األربع 
املشار إليها.

وبالتايل ال تعترب درجة تقايض ثالثة، وإنام تأخذ طابع الطعن االستثنائي، والذي من طبيعته 
حماكمة احلكم ومراجعته؛ للتأكد من عدم خمالفته للرشيعة أو لألنظمة، دون الدخول يف الوقائع 

أو إعادة بحث املوضوع، كام نص النظام عليه.

احلالة الثانية: تعترب حمكمة موضوع يف بعض األمور؛ حيث أجاز النظام هلا النظر يف قضايا القتل، 
أو القطع، أو الرجم، أو القصاص يف النفس، أو فيام دون النفس.

وهي هنا تعترب درجة تقايض ثالثة حيق هلا بحث الوقائع وإعادة تقييم األدلة، والطعن أمامها 
وج�ويب بق�ّوة النظ�ام، بداللة أن النظام قد ن�ص يف احلالة الثانية عىل عدم نظ�ر الوقائع، مما يعني 

بمفهوم املخالفة أن للمحكمة العليا يف احلالة األوىل حق نظر الوقائع واألدلة.

وأم�ا بالنس�بة لدولة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ف�إن قانون املحكم�ة االحتادي�ة العليا رقم 
)1973/10( بني يف املادة )33( اختصاصاهتا بالفصل يف األمور اآلتية:
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1 �  املنازع�ات املختلف�ة ب�ني اإلم�ارات األعضاء يف االحت�اد، أو بني أية إم�ارة أو أكثر وبني 
حكوم�ة االحت�اد، متى أحيلت هذه املنازعات إىل املحكم�ة بناء عىل طلب أي طرف من 

األطراف املعنية.

2 �  بح�ث دس�تورية القوان�ني االحتادي�ة إذا ما طعن فيها م�ن قبل إمارة أو أكث�ر، ملخالفتها 
لدستور االحتاد.

3 �  بحث دستورية الترشيعات الصادرة من إحدى اإلمارات األعضاء، إذا ما طعن فيها من 
قبل إحدى السلطات االحتادية؛ ملخالفتها لدستور االحتاد أو للقوانني االحتادية.

4 �  بح�ث دس�تورية القوانني والترشيعات واللوائح عموم�ًا، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب 
من أية حمكمة من حماكم االحتاد أو اإلمارات األعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.

5 �  تفس�ري أح�كام الدس�تور بن�اء ع�ىل طلب إحدى س�لطات االحت�اد أو حكوم�ة إحدى 
اإلمارات األعضاء.

6 �  تفس�ري املعاه�دات واالتفاقي�ات الدولي�ة، بن�اء عىل طل�ب إحدى س�لطات االحتاد أو 
اإلمارات األعضاء، أو إذا كان التفس�ري موضع خالف يف دعوى مطروحة أمام إحدى 

املحاكم.

7 �  مس�اءلة ال�وزراء وكب�ار موظفي االحتاد املعينني بمراس�يم، عام يقع منه�م من أفعال يف 
أداء وظائفهم الرس�مية، بناء عىل طل�ب املجلس األعىل لالحتاد، ووفقًا للقانون اخلاص 

بذلك.

8 �  اجلرائ�م الت�ي هلا مس�اس مبارش بمصال�ح االحتاد، كاجلرائ�م املتعلقة بأمن�ه يف الداخل 
واخل�ارج، وجرائ�م تزوي�ر املح�ررات أو األخت�ام الرس�مية إلحدى س�لطات االحتاد 

وجرائم تزييف العملة.

9 �  تنازع االختصاص بني القضاء االحتادي واهليئات القضائية يف اإلمارات.

10�  تن�ازع االختص�اص بني هيئ�ة قضائية يف إم�ارة وهيئة قضائية يف إم�ارة أخرى، أو بني 
اهليئات القضائية يف أية إمارة فيام بينها.
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11 �  أية اختصاصات أخرى ينص عليها يف الدستور أو يف أي قانون احتادي)1(.

ومما تقدم يتبني شمول اختصاصات املحكمة االحتادية العليا الختصاصات كثرية ومتنوعة، 
ولذا فهي ختتلف كثريًا عام تقوم به املحاكم العليا يف السعودية، ألهنا جتمع عدة صفات كام يي:

�  فهي من جهة: حمكمة دستورية.

�  ومن جهة ثانية: حمكمة وقائع.

�  ومن جهة ثالثة: حمكمة قانون.

�  ومن جهة رابعة: حمكمة خاصة باعتبارها حمكمة حماكمة وزراء.

�  ومن جهة خامسة: حمكمة أمن دولة.

�  ومن جهة سادسة: حمكمة تنازع.

ويف س�لطنة عامن، أنش�ئت املحكمة العليا طبقًا لقانون الس�لطة القضائية الصادر باملرس�وم 
السلطاين رقم )99/90( وتعديالته، وهي حمكمة واحدة مقرها مسقط. 

وختت�ص بنظ�ر الطع�ون املرفوع�ة أمامها عىل األح�كام الص�ادرة من حماكم االس�تئناف يف 
األحوال التالية: 

1 �  إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيًا عىل خمالفة القانون أو خطأٍ يف تطبيقه أو تأويله.

2 �  إذا وقع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.

)1( زادت امل�ادة )173( من قان�ون اإلجراءات املدنية اإلم�ارايت )1992/11( يف اختصاصات املحكمة االحتادية 
العليا النظر يف الطعون عىل أحكام حمكمة االستئناف: 

أ- إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيًا عىل خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو يف تأويله.
ب- إذا وقع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر يف احلكم.

ج- إذا كان احلكم املطعون فيه قد صدر عىل خالف قواعد االختصاص.
د- إذا فصل يف النزاع عىل خالف حكم آخر صدر يف ذات املوضوع بني نفس اخلصوم وحاز قوة األمر املقض به.

ه�- خلو احلكم من األسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. 
و- إذا حكم بام مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه.

ز- أي حكم انتهائي - أّيًا كانت املحكمة التي أصدرته- فصل يف نزاع، خالفًا حلكم آخر سبق أن صدر بني اخلصوم 
أنفسهم، وحاز قوة األمر املقض به.



35

�  ك�ام ختت�ص وفقًا للامدة )240( من ذات القانون يف النظر بالطعون املرفوعة يف أي حكم 
انتهائي، أيًا كانت املحكمة التي أصدرته، َفَصَل يف نزاع عىل خالف حكم آخر س�بق أن 

صدر بني اخلصوم أنفسهم، وحاز قوة األمر املقض.

�  ك�ام ختت�ص وفق�ًا للامدة )241( م�ن ذات القانون بالنظ�ر بالطعون الت�ي يرفعها املدعي 
الع�ام ملصلحة القان�ون يف األحكام االنتهائية، أّيًا كانت املحكمة التي أصدرهتا، إذا كان 
احلكم مبنيًا عىل خمالفة القانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله يف األحوال التي جييز القانون 

للخصوم الطعن فيها، أو فوت اخلصوم ميعاد الطعن هبا، أو تنازلوا عنه.

�  ووفقًا لقانون الس�لطة القضائية تش�كل باملحكمة العليا هيئة ختتص بالفصل يف حاالت 
التن�ازع الس�لبي أو اإلجيايب ع�ىل االختصاص بني املحاك�م يف القضاء الع�ادي وحماكم 

القضاء اإلداري وغريها من املحاكم.

�  ك�ام ختت�ص هذه اهليئة بالفصل يف املنازعات املتعلقة بم�دى تطابق القوانني واللوائح مع 

النظام األسايس للدولة وعدم خمالفتها ألحكامه.

ومن خالل ما تقدم يتبني أن املحكمة العليا يف السلطنة تعترب حمكمة قانون تراقب حسن تطبيق 
القانون، كام تنظر يف تنازع االختصاص، فهي ليس�ت حمكم�ة وقائع، ألن دورها يقترص عىل تدقيق 
األحكام التي تم الطعن فيها أمامها من حيث مدى مطابقتها للقانون دون التعرض لوقائع الدعوى، 

كام أن هلا اختصاصًا دستورّيًا يف التأكد من تطابق القوانني مع النظام األسايس للدولة )1(.

بالتميي�ز  الطع�ن  ح�االت  1972م  لس�نة   )40( رق�م  القان�ون  �م  نظَّ الكوي�ت؛  ويف 
امل�واد  يف  فن�صَّ  الش�خصية،  واألح�وال  والتجاري�ة  واملدني�ة  اجلزائي�ة  امل�واد  يف   وإجراءات�ه 
)1-2( ع�ىل أن للخص�وم أن يطعنوا بالتمييز يف األحكام الصادرة من حمكمة االس�تئناف العليا 

يف األحوال اآلتية:

1- إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيًا عىل خمالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه أو يف تأويله. 

2- إذا وقع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر يف احلكم.

)1( العبيدي، عي هادي، قواعد املرافعات املدنية يف سلطنة عامن، ص 28 وما بعدها.
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كام أن للخصوم أن يطعنوا بالتمييز يف أي حكم انتهائي- أّيًا كانت املحكمة التي أصدرته- 
َفَصل يف نزاٍع، خالفًا حلكم آخر سبق أن صدر بني اخلصوم أنفسهم، وحاز قوة األمر املقض.

وحمكم�ة التميي�ز يف الكويت هي أيضًا حمكمة قانون، وليس�ت حمكم�ة وقائع، تراقب مدى 
س�المة تطبي�ق احلكم املطع�ون فيه للقانون، وبمعن�ى آخر حتاكم احلكم املطع�ون فيه للتأكد من 
أن�ه ق�د صدر وفق صحيح القانون، فهي حمكمة قانون فقط فيام يطرح عليها، وينحرص عملها يف 
التحقق من مدى عدالة هذا احلكم وصحته دون التطرق للواقع وما يس�وقه اخلصوم من وقائع 

تؤيد وجهة نظرهم)1(.

ويف البحرين صدر املرس�وم بقانون رقم )8( لس�نة 1989م بإصدار قانون حمكمة التمييز، 
والذي نظم اختصاصاهتا يف املواد من ) 4- 9( )2(.

)1( وتؤكد األحكام التي صدرت عن حمكمة التمييز أهنا حمكمة قانون وليست حمكمة وقائع، فقد قضت بأن الطعن 
بالتميي�ز ليس امت�دادًا للخصومة أمام حمكمتي الدرجتني األوىل والثاني�ة، وال هي درجة من درجات التقايض، 
وال تقب�ل وألول مرة أمام حمكمة التمييز أن يس�تند الطاعن يف طعنه إىل س�بب جدي�د ال يتصل بالنظام العام ومل 

يطرحه هو عىل حمكمة املوضوع. )طعن رقم 83/160 جتاري جلسة 1999/4/11م(.
كام قضت بأن من املقرر أن مهمة التمييز هي النظر يف خمالفة القانون، بصدد ما كان معروضًا عىل املحكمة االستئنافية 

ال فيام مل يسبق عرضه عليها. )طعن رقم 84/1 أحوال شخصية جلسة 1984/4/23م(.
وقض�ت كذل�ك بأنه من املق�رر أن دليل الدعوى جي�ب أن يكون مقدم�ا إىل حمكمة املوضوع، ذل�ك أن مهمة حمكمة 
التمييز وهى بصدد النظر يف خمالفة تلك املحكمة للقانون حمدودة بفحص ما كان معروضا عىل حمكمة املوضوع 

ال فيام مل يسبق طرحه أمامها. )طعن رقم 84/5 أموال جلسة 1984/10/29م(.
)2( م�ادة )4( للخص�وم أن يطعن�وا أمام حمكمة التمي�يز يف األح�كام النهائية املنهية للخصومة كله�ا يف املواد املدنية 

والتجارية واألحوال الشخصية لغري املسلمني واجلزائية طبقًا ألحكام هذا القانون. 
مادة )5( ختتص حمكمة التمي�يز بإعادة النظر يف األحكام اجلزائية النهائية الصادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات واجلنح 

عىل النحو املبني يف هذا القانون. 
مادة )6( ختتص حمكمة التمي�يز دون غريها بتعي�ني املحكمة املختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة 
القض�اء امل�دين وأمام جهة القض�اء الرشعي أو أمام دائرتني م�ن دوائر القضاء الرشع�ي ومل تتخل إحدامها عن 
نظره�ا، أو ختل�ت كلتامها عنها، كام ختتص كذلك بالفصل يف النزاع الذي يقوم بش�أن ت�نفيذ حكمني متناقضني 
ص�در أحدمها م�ن جهة القض��اء املدين وصدر اآلخر من جهة القضاء الرشع�ي أو صدرا من دائرتني خمتلفتني 

من دوائر القضاء الرشعي.
م�ادة )8( للخص�وم أن يطعن�وا أمام حمكمة التمي�ي�ز يف األحكام الصادرة من حمكمة االس�تئناف العليا املدنية أو من 

املحكمة الكربى املدنية بصفتها االستئنافية يف األحوال اآلتية: 
1 - إذا كان احلك��م املطعون فيه مبنيًا عل�ى خمالفة للقانون أو خطأ يف تطبيق��ه أو تأويله.

2 - إذا وقع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم. 
مادة )9( للخصوم أن يطعنوا أمام حمكمة التمي�يز يف أي حكم انتهائي - أيا كانت املحكمة التي أصدرته - فصل يف 

نزاع خالفًا حلكم آخر سبق أن صدر بني اخلصوم أنفسهم وحاز قوة األمر املقض.
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وم�ن خالل الوقوف عىل االختصاصات، يمكن القول ب�أن حمكمة التمييز يف البحرين هي 
حمكم�ة قانون وليس�ت حمكمة وقائع، وهلا اختصاص يف فصل التن�ازع ما بني املحاكم وتعارض 

األحكام.

ويف قط�ر؛ نظ�م قانون اإلجراءات اجلنائي�ة رقم )2004/23( يف امل�واد )288-303( يف 
الفص�ل الثال�ث منه ح�االت الطعن بالتميي�ز يف املواد اجلنائي�ة، كام نظم القانون رقم 12)لس�نة 

2005م( حاالت وإجراءات الطعن بالتمييز يف املواد غري اجلنائية.

ويمكن إجياز حاالت الطعن بالتمييز فيام يي:

1- إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيًا عىل خمالفة القانون، أو اخلطأ يف تطبيقه، أو يف تأويله. 

2- إذا وقع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر يف احلكم. 

3- إذا صدر حكامن متناقضان يف واقعة واحدة.

ومن خالل الوقوف عىل االختصاصات السابقة ومتحيصها، يمكن القول بأن حمكمة التمييز 
يف قطر هي حمكمة قانون وليست حمكمة وقائع.

ونخلص مما س�بق إىل أن األصل العام يف عمل املحاكم العليا والتمييز بدول جملس التعاون 
اخلليج�ي، ه�ي أهن�ا حمكمة قانون تراقب حس�ن س�ري العدالة، وحتاك�م األح�كام دون التطرق 
للموض�وع أو بحث الوقائع، فض�اًل عىل اختصاصها بالفصل يف تن�ازع االختصاص وتعارض 

األحكام. 

إال أن بع�ض ال�دول قد تضي�ف إىل ذلك بع�ض االختصاصات األخرى، فتنف�رد اململكة 
العربية السعودية بكوهنا أضافت اختصاصًا استثنائّيًا - يف حالة خاصة وهي القضايا التي حيكم 
فيها بالقصاص أو القطع أو الرجم – تكون فيها حمكمة موضوع هلا أن تعيد تقييم األدلة وبحث 

الوقائع، شأهنا شأن حمكمة االستئناف.

وتضيف اإلمارات وعامن، اختصاصًا دستورّيًا للمحاكم العليا هبا)1(.

)1( سنعاود احلديث بشكل أكثر تفصياًل عن هذه االختصاصات يف الفصل الثالث.
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2 . 3 تشكيل املحكمة العليا

املقص�ود بتش�كيل املحكم�ة العليا بي�ان تركيبها اإلداري وتقس�يامهتا، وما حتت�وي عليه من 
أقس�ام وإدارات وتشكيل للهيئة العامة هبا، وإدارة مهتمة ومتخصصة يف الدراسات والبحوث، 
وتشكيل الدوائر القضائية، وما تتألف منه من رئيس وأعضاء، يناط هبم مهام وأعامل، ويشرتط 

فيهم رشوط ومواصفات، وسأتناول ذلك يف املطالب التالية:

2 . 3 . 1  رئيس املحكمة العليا.

2 . 3 . 2  أعضاء املحكمة العليا.

2 . 3 . 3  الدوائر القضائية للمحكمة العليا.

2 . 3 . 4  اهليئة العامة للمحكمة العليا.

2 . 3 . 5  إدارة الدراسات والبحوث باملحكمة العليا.

2 . 3 . 1 رئيس املحكمة العليا

وهو الش�خص املس�ؤول عن إدارة املحكمة، والرقيب عىل س�ري أعامهلا وإنجازها ملهامها. 
وألمهي�ة هذه الوظيفة وما لصاحبها من صالحيات وعليه من مس�ؤوليات، ولدوره املهم، فمن 

الرضوري عرض ما جاء يف النظام بشأن طريقة اختياره ومهامه وما يرتبط به.

فق�د جاء النص باملادة العارشة من نظام القضاء الس�عودي، والتي بينت أن رئيس املحكمة 
العليا يسمى بأمر َمَلكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، وال ُتْنهى خدمته إال بأمر َمَلكي، ويشرتط 
أن تتوافر فيه الرشوط املطلوبة لش�غل درجة رئيس حمكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم 

رؤساء دوائر املحكمة العليا.

واحتوت الفقرة عىل عدة أمور متعلقة برئيس املحكمة وهي:

طريقة اختيار رئيس املحكمة العليا:

يف اململكة العربية الس�عودية: يعني رئيس املحكمة العلي�ا بأمر ملكي، وغني عن البيان بأن 
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األمر الصادر بالتعيني من أعىل سلطة، هو أمر طبيعي؛ ملا هلذا املنصب من أمهية رفيعة، وما يضطلع 
ب�ه صاحبها من مهام جس�يمة تتطل�ب أن حيصل عىل الثقة والدعم من أعىل الس�لطات يف الدولة 
وه�و املل�ك ش�خصيًا. ويرتتب عىل هذه الثق�ة أن تقع عىل ش�خص يكون أهاًل هلا ق�ادرًا عىل أن 
يتحمل تبعاهتا؛ لكي يظهر بالصورة املطلوبة واملرّشفة، والتي يرغب ويل األمر بأن تكون عليها.

ويف دول�ة اإلم�ارات العربية املتح�دة: »يكون تعيني رئيس وقضاة املحكمة العليا بمرس�وم 
يصدر من رئيس الدولة، بعد موافقة جملس الوزراء، وتصديق املجلس األعىل لالحتاد..« ) املادة 

7 من قانون املحكمة االحتادية العليا رقم 1973/10(.

ويف دول�ة البحرين: »يع�ني رئيس حمكمة التمي�يز ووكيلها وقضاهت�ا ويعفون من مناصبهم 
بمرسوم....( )املادة )2( من الباب األول من القانون 1989/8(.

ويف دولة الكويت: يكون التعيني يف وظيفة رئيس حمكمة التمييز... بمرسوم بناء عىل عرض 
وزي�ر العدل، بع�د أخذ رأي املجلس األعىل للقضاء. ) امل�ادة )20( الفصل األول - قانون رقم 

1996/23م(.

ويف دول�ة قطر: »يصدر بتعيني رئيس حمكم�ة التمييز أمر أمريي.. » )املادة )30 ( من قانون 
السلطة القضائية رقم 10/ 2003(.

مرتبته الوظيفية:

أوضح�ت )م 2/10 م�ن نظام القضاء( بأن مرتبة رئيس املحكمة العليا الوظيفية هي مرتبة 
وزي�ر، وه�ي أعىل مرتبة وظيفية يف س�لم الوظائف اإلداري�ة، وهذا دليل آخر ع�ىل أمهية العمل 

املناط برئيس املحكمة، ومقدار املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه.

وكذلك الشأن يف قطر طبقًا لنص املادة )30( من قانون السلطة القضائية رقم 2003/10.

الرشوط الواجب توفرها فيه:

يش�رتط يف من يش�غل منصب رئيس املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية بحسب ما 
جاء يف نظام القضاء عدة رشوط يمكن تقسيمها باعتبارين مها:
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1- رشوط عامة جيب توفرها يف رئيس املحكمة العليا:

وهذه الرشوط أتت من حيث إن رئيس املحكمة العليا يعترب قاضيًا، فيشرتط فيه ما يشرتط 
فيم�ن يت�وىل القضاء عىل أي درجة كان س�واء مالزم�ًا قضائّيًا وهو أدنى مرتبة قضائية أو رئيس�ًا 

للمحكمة العليا، فالبد من توافر هذه الرشوط يف كل من يتوىل القضاء.

والرشوط التي جيب توفرها فيمن يتويل القضاء هي:

أ - أن يكون سعودي اجلنسية باألصل.

ب- أن يكون حسن السرية والسلوك.

ج- أن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه رشعًا)1(.

د- أن يكون حاصاًل عىل شهادة إحدى كليات الرشيعة باململكة.

ه��- أال تق�ل س�نه عن أربع�ني س�نة )إذا كان تعيينه يف درج�ة قايض اس�تئناف( وعن اثنني 
وعرشين سنة )إذا كان تعيينه يف إحدى درجات السلك القضائي األخرى(.

و- أال يكون حمكومًا عليه بجريمة خمّلة بالدين والرشف، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل 
من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

2- الرشوط اخلاصة الواجب توفرها يف رئيس املحكمة العليا:

ويش�رتط أيضًا فيمن يش�غل مرتبة رئيس املحكمة العليا فضاًل عام س�بق من رشوط عامة، 
رشط آخر خاص به أورده النظام، وهو أن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة لشغل درجة رئيس حمكمة 

استئناف.

وُيش�رتط فيمن يش�غل درجة رئيس حمكمة اس�تئناف أن يكون قد قىض سنتني عىل األقل يف 
درجة قايض استئناف)2(.

)1( ذكر العلامء ألهلية القايض رشوطًا منها ما هو متفق عليه )اإلس�الم، والعقل، والبلوغ( ومنها ما هو خمتلف فيه 
)الذكورة، والعدالة، والسمع، والكالم(. املالك، منصور، الفصل يف املظامل، ص16 وما بعدها

)2( نصت املادة الثانية واألربعون من نظام القضاء عىل أنه »يش�رتط فيمن يش�غل درجة رئيس حمكمة اس�تئناف أن 
يكون قد أمىض سنتني عىل األقل يف درجة قايض استئناف«.
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ولع�ل اهل�دف م�ن هذا الرشط أن�ه يفرتض يف رئي�س املحكم�ة العليا أن تك�ون لديه خربة 
م القضاء، وعمل مّدة ال تقل عن س�نتني يف درجة قايض استئناف،  ج يف س�لَّ قضائية، بحيث تدرَّ

مما أكسبه خربة قضائية عملية، واطالعًا عىل سري القضايا، ومعرفة بطبيعة املنازعات.

ويف دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة: بني قانون إنش�اء املحكمة االحتادي�ة العليا رقم )10( 
لسنة 1973 يف املادة )3( عىل أنه يشرتط فيمن يتوىل القضاء باملحكمة االحتادية العليا ما يأيت:

1- أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكامل األهلية املدنية.

2- أال تقل سنة عن مخس وثالثني سنة ميالدية. 

3- أن يك�ون حاص�اًل عىل إجازة يف الرشيعة اإلس�المية والقانون، من إحدى اجلامعات أو 
املعاهد العليا املعرتف هبا.

4- أن يك�ون قد س�بق له العم�ل مدة ال تقل عن مخس عرشة س�نة يف األع�امل القضائية أو 
القانوني�ة، بإحدى املحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة، أو دوائر الفتوى والترشيع، 
أو قضايا احلكومة، أو يف تدريس القانون أو الرشيعة اإلسالمية يف اجلامعات أو املعاهد 
العلي�ا املعرتف هب�ا، أو يف املحاماة، أو يف غري ذلك من األعامل القانونية التي تعترب نظريًا 

للعمل يف القضاء.

5- أن يكون حممود الس�رية وحس�ن الس�معة، ومل يس�بق احلكم عليه من إحدى املحاكم أو 
جمالس التأديب، ألمر خمل بالرشف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

ويف البحري�ن: بينت امل�ادة )2( من القان�ون )1989/8( رشوط التعيني، فنصت عىل أنه: 
».. يش�رتط يف كل منهم )يعني قضاة حمكمة التمييز( أن يكون قد مىض عىل حصوله عىل درجة 
الليس�انس أو البكالوريوس يف القانون مخس عرشة س�نة أمضاها يف االش�تغال بعمل قانوين، أو 

أن يكون قد عمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف العليا ملدة أربع سنوات«. 

ويف الكوي�ت ب�ني القانون 1996/23م يف ش�أن تنظيم القض�اء رشوط التعيني يف القضاء 
عمومًا )م 19( وفيام خيص رئيس حمكمة التمييز بخاصة )م20( حيث نصت عىل ما يي:
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»يكون التعيني يف وظيفة رئيس حمكمة التمييز من رجال القضاء الذين ال تقل درجتهم عن 
مستشار، أو من يف درجته من أعضاء النيابة العامة، برشط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء، 

وشغل هذه الدرجة ملدة ال تقل عن عرش سنوات«. 

ويف قط�ر بين�ت امل�ادة )27( من قانون الس�لطة القضائي�ة رق�م 2003/10 رشوط تعيني 
القض�اة، ث�م جاءت املادة )28( برشوط إضافية فيمن يع�ني نائبًا لرئيس حمكمة التمييز أو قاضيًا 
فيه�ا فقالت: »ويش�رتط فيمن يعني قاضي�ًا بمحكمة التمييز أن يكون قد ق�ىض يف وظيفة رئيس 
بمحكمة االستئناف مخس سنوات عىل األقل، ويشرتط فيمن يعني نائب رئيس بمحكمة التمييز 

أن يكون قد قىض يف وظيفة قاض بمحكمة التمييز مخس سنوات عىل األقل«. 

مهام رئيس املحكمة العليا:

يف اململكة العربية السعودية يدير رئيس املحكمة العليا شئون العمل يف املحكمة، كام يرأس 
اهليئة العامة املشكلة طبقًا للامدة )13( من نظام القضاء.

ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة بني قانون املحكمة االحتادية العليا، رقم: )1973/10( 
مهام رئيس املحكمة االحتادية العليا، فيام يي:

 �  »ي�رشف رئي�س املحكم�ة ع�ىل قضاهتا وعىل أعامهلا، ول�ه حق التنبي�ه إىل كل ما يقع من 

خمالفات لواجبات الوظيفة أو مقتضياهتا« املادة )16(.

�  »يكون لرئيس املحكمة عىل موظفي ومس�تخدمي املحكمة، الس�لطات التأديبية املقررة 

للوزي�ر، ووكيل الوزارة املنصوص عليه�ا يف قانون اخلدمة املدنية املعمول به يف حكومة 

االحتاد » )املادة 17(. 

إهناء خدمات رئيس املحكمة العليا: 

جاء النص يف النظام السعودي عىل أال ُتنهى خدماته إال بأمر ملكي آخر )1(.

)1( تنص املادة العارشة من نظام القضاء الفقرة )2( عىل أنه »... ال تنهى خدماته )يعني: رئيس املحكمة العليا( إال 
بأمر ملكي...«.
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والن�ص ع�ىل إهن�اء خدمات رئي�س املحكمة بأم�ر ملكي هو ن�ص خاص يقّي�د النصوص 
النظامي�ة العام�ة ال�واردة يف إهناء خدم�ات موظفي الدولة، وبن�اًء عليه ال يتعل�ق إهناء خدمات 
رئيس املحكمة العليا ببلوغه سّنًا معينة، أو إكامله لعدد معني من السنوات يف اخلدمة، كغريه من 

القضاة.

وأم�ا يف دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة فإن أس�لوب إهناء خدمات رئي�س املحكمة العليا 
خيتل�ف عن النظام الس�عودي؛ حي�ث نصت املادة 18 م�ن قانون املحكمة االحتادي�ة العليا رقم 

)1973/10( عىل حاالت انتهاء والية أعضاء املحكمة االحتادية العليا، وهي:

1- الوفاة.

2- االستقالة.

3- انتهاء مدة عقود املتعاقدين منهم أو مدة إعارهتم.

4- بلوغ سن اإلحالة إىل التقاعد.

5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية.

6- الفصل التأديبي، بناء عىل األسباب واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون.

7- إسناد مناصب أخرى هلم بموافقتهم. 

ك�ام نصت املادة )19( عىل أن س�ن اإلحالة إىل التقاعد بالنس�بة إىل رئي�س وقضاة املحكمة 
العليا بلوغهم اخلامسة والستني. 

ويف البحري�ن: » يع�ني رئي�س حمكم�ة التمي�ي�ز ووكيله�ا وقضاهت�ا ويعفون م�ن مناصبهم 
بمرسوم...« )املادة )2( من الباب األول من القانون )1989/8(. 

ويف قطر مل يأت قانون السلطة القضائية )رقم: 2003/10( بنص خاص بشأن انتهاء والية 
رئيس حمكمة التمييز، بل قدم أسباب انتهاء والية القضاة بصفة عامة يف املواد )65-63(.
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2 . 3 . 2 أعضاء املحكمة العليا

تؤل�ف املحكم�ة العليا – إىل جانب الرئيس– من عدد كاٍف م�ن القضاة، وخيتلف العدد يف 
حماك�م دول جملس التعاون اخلليجي العليا م�ن دولة إىل أخرى، وليس لذلك حد أعىل أو أدنى؛ 
إذ املقصود كفاية العدد ملواجهة القضايا، وبام يتناس�ب مع حس�ن س�ري العدالة من جهة، وكفالة 

أداء القايض لعمله دون أي تأثري سلبي عليه من كثرة القضايا)1(.

مرتبة أعضاء املحكمة العليا الوظيفية:

نص�ت الفقرة )3( من املادة العارشة من نظام القضاء الس�عودي ع�ىل أن: »تؤلف املحكمة 
العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس حمكمة استئناف..«.

واشرتاط النظام هلذه الدرجة أمر طبيعي بالنظر إىل أمهية االختصاصات التي يبارشها.

ويف س�لطنة عامن يعني قايض املحكمة العليا حس�ب نص املادة )33/د( من قانون السلطة 
القضائية من بني القضاة الذين ش�غلوا وظيفة قايض حمكمة االس�تئناف مدة س�ت س�نوات عىل 

األقل.

ويف الكويت نصت املادة )20( من قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 1990م عىل أن: 
»... يك�ون تعي�ني نائ�ب رئيس حمكمة التميي�ز... من رجال القضاء الذي�ن ال تقل درجتهم عن 
مستش�ار أو من يف درجته الذين أمضوا يف هذه الدرجة مدة ال تقل عن عرش س�نوات... ويعني 
وكالء حمكم�ة التميي�ز... من رجال القضاء الذين ال تقل مدة خدمتهم عن مخس وعرشين س�نة 

متصلة منها عرش سنوات عىل األقل بدرجة مستشار.

ويف البحري�ن يتب�ني من نص املادة )2( من القان�ون )1989/8م( أنه جيب أن يكون قايض 
حمكمة التمي�يز قد عمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف العليا ملدة أربع سنوات.

)1( نصت الفقرة )3( من املادة العارشة من نظام القضاء السعودي عىل أن: »تؤلف املحكمة العليا من رئيس وعدد 
كاف م�ن القض�اة بدرجة رئيس حمكمة اس�تئناف..«. وكذلك يف س�لطنة عامن نصت املادة )2( عىل أن: "تنش�أ 
حمكم�ة علي�ا تؤلف من رئي�س وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة"، وكذلك الش�أن يف املادة )6( من قانون 

السلطة القضائية القطري رقم 2003/10م.
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ويف قطر جاء يف املادة )28( من القانون )2003/10م( عىل أنه: »يشرتط فيمن يعني قاضيًا 
بمحكم�ة التميي�ز أن يك�ون قد ق�ىض يف وظيفة رئيس بمحكمة االس�تئناف مخس س�نوات عىل 
األق�ل. ويش�رتط فيم�ن يعني نائب رئيس بمحكم�ة التمييز، أن يكون قد ق�ىض يف وظيفة قاض 

بمحكمة التمييز مخس سنوات عىل األقل«.

طريقة اختيارهم:

نص�ت الفقرة )3( من املادة العارشة من نظام القضاء يف اململكة العربية الس�عودية عىل أن: 
»... تكون تسمية األعضاء بأمر ملكي بناء عىل اقرتاح املجلس األعىل للقضاء«.

وه�ذا مبن�ي عىل أمهي�ة عملهم وطبيعته الت�ي متتد آثارها ع�ىل حياة وأم�وال الناس، ومتس 
بشكل مبارش حقوق األفراد، مما جيعل الثقة امللكية فيهم خري معني هلم عىل أداء مهامهم بالشكل 

املطلوب واملأمول.

ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة نصت املادة )7( من قانون املحكمة االحتادية العليا عىل 
أن: »يك�ون تعيني ... قضاة املحكمة العليا بمرس�وم يص�در من رئيس الدولة بعد موافقة جملس 

الوزراء، وتصديق املجلس األعىل لالحتاد...«.

ويف الكويت نصت املادة )20( من قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 1990م عىل أن: 
»... يكون التعيني بمرسوم بناء عىل عرض وزير العدل بعد موافقة املجلس األعىل للقضاء«.

ويف البحرين نصت املادة )2( من القانون )1989/8م( عىل أن: »يعني ... وكيلها وقضاهتا 
ويعفون من مناصبهم بمرسوم... «.

ويف قطر قضت املادة )30( من القانون )2003/10م( بأن: »... يكون تعيني باقي القضاة 
)بمحكمة التمييز ( بمرسوم، بناًء عىل اقرتاح املجلس.

مهام أعضاء املحكمة العليا:

إن طبيع�ة عم�ل قضاة املحكم�ة هي النظر يف القضاي�ا املعروضة عليه�م والفصل فيها، إىل 
جان�ب عضويتهم للهيئ�ة العامة للمحكمة وما يناط هبم تنفيذًا لذل�ك، أو بعبارة أخرى مبارشة 

االختصاصات املنصوص عليها يف األنظمة والقوانني املتعلقة بأعامل املحكمة العليا.
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2 . 3 . 3 الدوائر القضائية للمحكمة العليا

مل تغفل املادة )10( من نظام القضاء السعودي اإلشارة إىل الدوائر التي تشكل منها املحكمة 
العليا، فجاءت الفقرتان )4،5( منها ببيان كيفية مبارشة املحكمة الختصاصاهتا حيث جاء فيهام 
م�ا يي: »... تب�ارش املحكمة العلي�ا اختصاصاهتا من خالل دوائر متخصصة بحس�ب احلاجة، 
تؤلف كل منها من ثالثة قضاة باستثناء الدائرة اجلزائية التي تنظر يف األحكام الصادرة بالقتل أو 
القطع أو الرجم أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا، فإهنا تؤلف من مخس�ة قضاة، ويكون لكل 

دائرة رئيس« ) املادة 4/10(.

ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة نصت املادة )9( من قانون املحكمة االحتادية العليا رقم 
)1973/10( ع�ىل أن: »تك�ون للمحكمة العلي�ا دائرة للمواد الدس�تورية، ودوائر لنظر املواد 
األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون، وتصدر األحكام من دائرة مش�كلة من مخسة قضاة ال 
يزي�د عدد املناوبني منهم عىل قاضيني، وذلك يف املس�ائل املنصوص عليها يف هذا القانون، وفيام 
ع�دا ذلك تصدر األحكام من دائرة مش�كلة من ث�الث قضاة، وبأغلبي�ة اآلراء يف احلالتني، وال 

يصدر احلكم باإلعدام إال بإمجاع اآلراء«.

ويف مملك�ة البحري�ن نجد أن املادة )1( من قانون حمكم�ة التمييز )1989/8( نص عىل أن: 
»ت�نشأ حمكمة التمي�يز، وختتص باملسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون، وتؤلف من رئيس، ومن 
وكيل للمحكمة، وثالثة قضاة آخرين، وتتك��ون م��ن دائ��رة أو أكثر حس�ب احلاجة، وتصدر 
أحكامها بأغلبية اآلراء من عدد ال يقل عن ثالثة قضاة، فإذا مل تتوافر األغلبية وتش�عب�ت اآلراء 
ألك�ثر م��ن رأي�ي��ن وج��ب أن ينضم الفريق األقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة 

ألحد الرأيني الصادرين من الفريق األكثر عددًا، وذلك بعد أخذ اآلراء مرة ثانية«.

واألمر نفس�ه يف دولة قطر حيث إن قانون الس�لطة القضائية )رقم: 2003/10( يف )املادة 
6( قىض بأن: »تؤلف حمكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة 
التمييز، ويكون هبا دوائر لنظر الطعون بالتمييز يف األحكام، وباإلجراءات التي حيددها القانون، 
ويرأس كل دائرة رئيس املحكمة أو أحد نواب الرئيس، أو أقدم قضاة املحكمة، ويصدر بإنشاء 
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الدوائ�ر وحتدي�د اختصاصاهتا قرار من املجلس. ويصدر بتوزي�ع األعضاء عىل الدوائر قرار من 
رئي�س املحكمة بناًء عىل اقرتاح اجلمعية العامة، وتصدر األحكام من مخس�ة أعضاء، وحيل أقدم 

نواب الرئيس باملحكمة حمل الرئيس عند غيابه ».

ويف دولة الكويت نظم املرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 يف شأن تنظيم القضاء تكوين 
الدوائر، فنصت املادة )4( عىل أن: »تؤلف حمكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف 
م�ن الوكالء و املستش�ارين، ويكون هبا دوائر لنظ�ر الطعون بالتمييز يف امل�واد املدنية والتجارية 
واألح�وال الش�خصية واجلزائي�ة واإلدارية. ويرأس كل دائ�رة رئيس املحكم�ة أو نائبه أو أقدم 

وكالء املحكمة أو أقدم املستشارين هبا، وتصدر األحكام من مخسة مستشارين«.

ويف س�لطنة ع�امن نص قانون الس�لطة القضائي�ة )99/90( مادة )2( عىل: »تنش�أ حمكمة 
عليا تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتش�كل هبا حس�ب احلاجة دوائر 
للفصل يف الطعون التي ترفع إليها، ويرأس الدائرة رئيس املحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة 

هبا ... وتصدر األحكام من مخسة من القضاة«.

2 . 3 . 4 اهليئة العامة للمحكمة العليا

اس�تحدث النظام السعودي هيئة عامة يف املحكمة العليا جعل من أهم مهامها تقرير مبادئ 
عامة يف املسائل املتعلقة بالقضاء يف حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء، وهو ما نصت عليه 
املادة الثالثة عرشة، فأشارت إىل اختصاص اهليئة العامة للمحكمة، وقررت بأن تتوىل هذه اهليئة 
تقرير مبادئ عامة يف املسائل املتعلقة بالقضاء، والنظر يف املسائل التي ينص هذا النظام - أو غريه 

من األنظمة - عىل نظرها من اهليئة العامة.

وإذا رأت إحدى دوائر املحكمة العليا -يف ش�أن قضية تنظرها- العدول عن مبدأ س�بق أن 
أخ�ذت ب�ه أو أخذت به دائرة أخرى يف املحكمة نفس�ها يف قضايا س�ابقة، أو رأت إحدى دوائر 
حمكم�ة االس�تئناف العدول عن مبدأ س�بق أن أخذت ب�ه إحدى دوائر املحكم�ة العليا يف قضايا 
س�ابقة، فريفع األم�ر إىل رئيس املحكمة العليا إلحالته إىل اهليئة العام�ة للمحكمة العليا للفصل 

فيه.
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تشكيل اهليئة العامة للمحكمة العليا:

يف نظ�ام القضاء باململكة العربية الس�عودية وطبقًا لل�امدة الثالثة عرشة /1 يكون للمحكمة 
العليا هيئة عامة برئاسة رئيس املحكمة وعضوية مجيع قضاهتا.

ويف دول�ة اإلمارات العربية املتح�دة نصت املادة )65( من قان�ون املحكمة االحتادية العليا 
رق�م )1973/10م( عىل أن:»تش�كل باملحكمة االحتادية العليا هيئ�ة من رئيس املحكمة أو من 

ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة....« 

ويف الكوي�ت نص�ت امل�ادة )4( من القان�ون رقم 23 لس�نة 1990 يف ش�أن تنظيم القضاء 
عىل أن اهليئة تش�كل من أحد عرش مستش�ارًا من مستش�اري املحكمة خيتارهم رئيس املحكمة، 

وتكون برئاسته أو من ينوب عنه. 

ويف قطر، نظمت أحكام اجلمعية العامة للمحاكم املواد من )17-21(، وبعد أن بينت املادة 
)17( رضورة أن: يك�ون لكل حمكمة مجعي�ة عامة. وجتتمع كل مجعية بدعوة من رئيس املحكمة 
أو من يقوم مقامه سواًء من تلقاء نفسه أو بناًء عىل طلب ثلث عدد أعضائها عىل األقل، ونصت 
امل�ادة )18( ع�ىل أن: » تتأل�ف اجلمعي�ة العامة للمحكمة م�ن مجيع أعضائها، وي�رأس اجلمعية 
رئي�س املحكم�ة وال يك�ون انعقادها صحيحًا إال بحض�ور أكثر من نصف ع�دد أعضائها. فإذا 
مل يتواف�ر ه�ذا النص�اب جاز انعقاد اجلمعية بعد س�اعة م�ن امليعاد املحدد إذا ح�رضه ثلث عدد 
أعضائها عىل األقل. ويف حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة اجلمعية العامة خالل أسبوع، 
ويك�ون انعقادها صحيحا أيًا كان عدد احلارضيويف عامن تتش�كل اهليئ�ة العامة للمحكمة العليا 
وفقًا للامدة )9( من قانون الس�لطة القضائية برئاس�ة رئيس املحكم�ة العليا، وعضوية عرشة من 

األقدم فاألقدم من قضاة املحكمة.

ويف البحرين مل يرد بقانون حمكمة التمييز رقم 1989/8 إشارة إىل هيئة أو مجعية عامة.

وظيفة اهليئة العامة للمحكمة العليا:

طبق�ًا ملا ج�اء يف امل�ادة )الثالثة ع�رشة/2( من نظ�ام القضاء الس�عودي تتوىل اهليئ�ة العامة 
للمحكمة العليا ما يي: 
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أ � تقرير مبادئ عامة يف املسائل املتعلقة بالقضاء. 

ب � النظر يف املسائل التي ينص هذا النظام � أو غريه من األنظمة � عىل نظرها من اهليئة العامة.

ويف دول�ة اإلمارات العربية املتح�دة نصت املادة )65( من قان�ون املحكمة االحتادية العليا 
رق�م )1973/10م( ع�ىل أنه إذا رأت إح�دى دوائر املحكمة وهي بصدد نظ�ر دعوى أو طعن 
العدول يف غري املواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة، أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة 

سبق صدورها من املحكمة، تأمر بإحالة الدعوى أو الطعن إىل هذه اهليئة لتفصل فيها.

ويف قط�ر بّين�ت امل�ادة )7( من قانون الس�لطة القضائية أن�ه »إذا رأت إح�دى دوائر حمكمة 
التميي�ز الع�دول عن مبدأ قانوين قررته أحكام س�ابقة ص�ادرة منها أو من الدوائ�ر األخرى، أو 
عرضت مس�ألة تتعلق بتن�ازع االختصاص س�لبًا أو إجيابًا، أحالت الدع�وى إىل دوائر املحكمة 

جمتمعة للفصل فيها«.

ويف الكوي�ت ذك�رت امل�ادة )4( م�ن القانون رق�م 23 لس�نة 1990 أن�ه إذا »رأت إحدى 
الدوائر العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر األخرى، أحالت 
الدعوى إىل هيئة تشكل من أحد عرش مستشارًا من مستشاري املحكمة خيتارهم رئيس املحكمة، 

وتكون برئاسته أو من ينوب عنه«. 

ويف ع�امن ختت�ص اهليئة العام�ة بتوحيد االجته�اد بني دوائ�ر املحكمة العلي�ا، عندما توجد 
مب�ادئ قانوني�ة متناقضة، أو عندم�ا ترى إحدى دوائ�ر املحكمة العليا العدول ع�ن مبدأ قانوين 

قّررته أحكام سابقة صادرة من املحكمة العليا)1(. 

بينام ال توجد يف البحرين هذه اهليئة. 

انعقاد جلساهتا:

يف اململكة العربية الس�عودية وطبقًا للامدة الثالثة عرشة /3 يكون انعقاد اهليئة العامة نظاميًا 
إذا حرضه ثلثا أعضائها عىل األقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

)1( اهلاشمي، حممد عبداهلل، السلطة القضائية يف سلطنة عامن بني الرشيعة والقانون )الطبعة األوىل، 1431ه�( ج1، 
ص 228.
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ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة يتضح من نص املادة )65( من قانون املحكمة االحتادية 
العليا أن اهليئة تنعقد من رئيس املحكمة أو من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة.

ويف الكوي�ت وطبق�ًا لن�ص املادة )4( من قانون رقم 23 لس�نة 1990 تنعقد اهليئة برئاس�ة 
رئيس حمكمة التمييز أو من ينوب عنه، وتصدر األحكام بأغلبية اآلراء. 

ويف قط�ر وطبق�ًا للامدة )17( جتتمع كل مجعية بدع�وة من رئيس املحكمة أو من يقوم مقامه 
سواًء من تلقاء نفسه أو بناًء عىل طلب ثلث عدد أعضائها عىل األقل.. وطبقًا للامدة )18( يرأس 
اجلمعية رئيس املحكمة وال يكون انعقادها صحيحًا إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها. 

صدور قراراهتا:

يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية وطبقًا ألحكام امل�ادة الثالثة عرشة /4 تصدر ق�رارات اهليئة 
العامة باألغلبية لألعضاء احلارضين، فإن تساوت اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس 

اجللسة، وتعد قراراهتا هنائية.

ويف دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة بينت امل�ادة )65( من قانون املحكم�ة االحتادية العليا 
إصدار اهليئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة عىل األقل.

ويف الكويت نصت املادة )4( من املرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 تصدر أحكام اهليئة 
املشكلة للنظر والفصل يف عدول إحدى الدوائر عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة منها 

أو من الدوائر األخرى بأغلبية اآلراء.

ويف قط�ر؛ فإنه طبقًا لل�امدة )19( تصدر قرارات اجلمعية العام�ة بأغلبية أصوات األعضاء 
احلارضين، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس. 

ويف عامن يصدر احلكم من اهليئة بأغلبية سبعة أعضاء عىل األقل.
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2 . 3 . 5  إدارة الدراسات والبحوث باملحكمة العليا
نظراً ملا للبحث العلمي يف املجالني النظامي )القانوين( والقضائي، من أمهية تتمثل يف التنقيب عن 
احلقائق التي قد يستفيد منها القايض يف التغّلب عىل بعض ما يواجهه أثناء نظره للقضية، أو لتصحيح 
املعلومات واملفاهيم والكشف عام يستجد من أمور إدارية وقضائية، وما يرتتب عىل ذلك من حتقيق 

للتقدم والتفوق يف املجال القضائي، فقد أوىل املنظم يف دول املجلس اهتاممًا خاصًا هبذا املجال.
ففي اململكة العربية السعودية قرر املنظم يف البند ) ثانيًا/4 ( من آلية العمل التنفيذية لنظام 
القضاء بأن: »تنش�أ إدارة متخصصة يف املحكمة العليا باس�م )إدارة الدراسات والبحوث(, يعني 
فيه�ا عدد كاٍف م�ن الباحثني الرشعيني والنظاميني، تكون مهمتها إجراء الدراس�ات والبحوث 

القضائية التي تطلبها دوائر املحكمة«.
ويتم إجراء الدراس�ات والبحوث من قبل باحثني م�ن ذوي الكفاءات العلمية، لدهيم إملام 

مة. كاٍف باألمور الرشعية والنظامية، ومستجدات الدراسات العلمية امُلَحكَّ
ويف اإلمارات العربية املتحدة نصت )املادة 3/14( من قانون املحكمة االحتادية العليا رقم 
)1973/10( ع�ىل أن يتوىل املكتب الفني إع�داد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس املحكمة أو 

إحدى دوائرها.
ويف مملك�ة البحري�ن نصت امل�ادة )1/7(: من قانون حمكمة التميي�ز رقم )1989/8( عىل 
اختص�اص املكت�ب الفني بإبداء ال�رأي يف القضايا التي ختت�ص هبا املحكمة طبق�ًا ألحكام هذا 

القانون وإعداد البحوث الفنية التي يكلفه هبا رئيس املحكمة. 
ونفس األمر يف دولة قطر نصت املادة )3/9 ( من قانون السلطة القضائية رقم )2003/10( 

عىل اختصاص املكتب الفني بإعداد البحوث الفنية.
ويف سلطنة عامن وفقًا لقانون السلطة القضائية )99/90( مادة )3( ينشأ يف املحكمة العليا 
مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة حماكم االستئناف واملحاكم االبتدائية، يصدر بندهبم 

قراٌر من رئيس املحكمة، ويلحق به عدد كاف من املوظفني.
ووفقًا للامدة )3/4( يتوىل املكتب الفني إعداد البحوث والدراس�ات القانونية التي يطلبها 

رئيس املحكمة العليا.
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الفصل الثالث
اختصاصات املحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليج

3 . 1  اختصاص مراقبة األحكام وحسن سري العدالة.
3 . 2  اختصاص النظر يف الوقائع وتقدير األدلة.

3 . 3  االختصاصات ذات الصلة بالشأن القضائي.
3 . 4  أمثلة قضائية تطبيقية.
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الفصل الثالث
اختصاصات املحكمة العليا بدول جملس التعاون اخلليجي

ال م�راء يف أن وج�ود حمكمة عليا يف كل نظام قضائي حيقق العديد من األغراض التي يصبو 
إليها كل متطلع إىل حتقيق العدالة يف أسمى صورها.

وإذا كان غرض املحكمة العليا هو تقويم األحكام، وتصويب ما يقع فيها من أخطاء يف تطبيق 
النظ�ام، وتقري�ر القواعد القانونية الصحيحة فيام خيتلف فيه من املس�ائل، وتثبيت القضاء هبا، فإن 
دول جمل�س التع�اون وضعت اختصاصات للمحاك�م العليا نصت عليها يف أنظمته�ا وقوانينها، 
ويمكن باستقراء هذه النظم أن تقّسم هذه االختصاصات إىل مراقبة األحكام وحسن سري العدالة، 
واختصاص النظر يف الوقائع وتقدير األدلة، فضاًل عن بعض االختصاصات ذات الصلة بالش�أن 

القضائي، كإقرار املبادئ القانونية، والفصل يف تنازع االختصاص وتعارض األحكام. 

وق�د ج�اءت أحكام املحاك�م العليا ُمَبيِّنة ومس�فرة عن كث�ري من األمور واملب�ادئ مما جيعل 
استعراض بعضها أمرًا مهاًم، وسنتحدث عن ذلك كله يف املباحث التالية:

3 . 1  اختصاص مراقبة األحكام وحسن سري العدالة.

3 . 2  اختصاص النظر يف الوقائع وتقدير األدلة.

3 . 3  االختصاصات ذات الصلة بالشأن القضائي.

3 . 4  أمثلة قضائية تطبيقية.

3 . 1 اختصاص مراقبة األحكام وحسن سري العدالة
يعترب اختصاص مراقبة األحكام وحسن سري العدالة من أهم اختصاصات املحكمة العليا، 

بل إنه يمكن القول باطمئنان أنه هو االختصاص األصيل والرئيس هلا.

ذل�ك أن وقوع خمالف�ة يف احلكم ألحكام الرشيعة اإلس�المية، أو األنظمة الصادرة عن ويل 
األم�ر، تعن�ي بداهة وقوع الظلم عىل املحك�وم ضده، أو من صدر احلكم لغ�ري صاحله، والظلم 

حمظور رشعًا ونظامًا؛ بل إن العدل هو من أهم غايات الرساالت. 
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َن�اِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُه�ُم اْلِكَت�اَب َوامْلِيَزاَن لَِيُق�وَم النَّاُس  ق�ال تعاىل: ﴿َلَق�ْد َأْرَس�ْلَنا ُرُس�َلَنا بِاْلَبيِّ
ُه َوُرُس�َلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ  ُ َمْن َيْنرُصُ ِديَد ِفيِه َبْأٌس َش�ِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَّ بِاْلِقْس�ِط َوَأْنَزْلَنا احْلَ

َ َقِويٌّ َعِزيٌز ﴿25﴾ )احلديد(. اهللَّ

َماَناِت إىَِلٰ َأْهِلَه�ا َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن  وا اأْلَ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُت�َؤدُّ وق�ال س�بحانه: ﴿ إِنَّ اهللَّ
َ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا ﴿58﴾ )النساء(. َ نِِعامَّ َيِعُظُكْم بِِه  إِنَّ اهللَّ ُكُموا بِاْلَعْدِل  إِنَّ اهللَّ حَتْ

ْعِدَل َبْيَنُكُم ﴿15﴾ )الشورى(. وقال عز وجل: ﴿  َوُأِمْرُت أِلَ

وم�ن هنا كان اخلطأ يف تطبيق أحكام الرشيعة أو النظام جد خطري، وله نتائجه الس�لبية عىل 
القضاء، وعالج ذلك اخلطأ يعترب أكرب مسوغ لوجود املحكمة العليا.

وعلين�ا هن�ا أن نض�ع قاعدة نوضح هب�ا أن مراقبة املحكم�ة العليا لألحكام وحس�ن تطبيق 
القان�ون وس�ري العدالة، إنام تك�ون لألح�كام القضائية املنهي�ة للخصومة والص�ادرة من حماكم 

االستئناف وتكون مشوبة بعيب يستدعي نقضها؛ وهذا ما نرشحه فيام يي: 

أواًل: املراقبة تقترص عىل احلكم القضائي:

ينبغ�ي لك�ي تبارش املحكمة العليا مهمتها يف مراقبة األح�كام أن يكون احلكم حكاًم قضائيًا 
باملعنى الفني الدقيق، وبالتايل فإن ما يصدر عن القايض من أعامل أو قرارات ليست هلا خصائص 

احلكم وخارجة عن نطاقه ال تراقبها املحكمة العليا.

وبعب�ارة أخ�رى فإن أعامل اإلدارة القضائية كتوزيع العمل ب�ني دوائر املحكمة، أو مّد أجل 
احلكم، أو إعادة الدعوى للمرافعة وغريه من مثيالهتا ال تعد حكاًم وال ختضع للمراقبة.

ثانيًا: املراقبة تكون حلكم ُمنٍه للخصومة )1(:

ذلك أن األحكام القضائية نوعان: أحكام منهية للخصومة، وأخرى غري منهية هلا.

)1( نصت املادة اخلامس�ة والس�بعون بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أنه: »ال جيوز االعرتاض 
عىل األحكام التي تصدر قبل الفصل يف الدعوى وال تنتهي هبا اخلصومة كلها أو بعضها...إلخ«. وقد ورد نص 
مماثل يف املادة )6( من قانون تنظيم حاالت الطعن أمام املحكمة االحتادية العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
رق�م )1978/17( و)املادة 151(من قانون اإلج�راءات املدنية )1992/11(. وأيضًا يف املادة )4( من قانون 

حمكمة التمييز )8 /1989( بالبحرين.
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فاألحكام التي تنتهي هبا اخلصومة منها: أحكام موضوعية تتناول احلكم يف املوضوع س�لبًا 
أو إجيابًا بحيث يتصدى احلكم فيه لكل الطلبات والدفوع، ومنها أحكام ال تتصدى للموضوع، 
وإنام تفصل يف دفع من شأنه إهناء اخلصومة كاحلكم بعدم سامع الدعوى لسبق الفصل فيها، فهذا 

النوع من األحكام يكون االعرتاض عليه عند الفصل فيه)1(، ومن ثم خيضع للمراقبة.

وأما األحكام التي ال تنتهي هبا اخلصومة)2(؛ وهي األحكام الفرعية التي تصدر أثناء السري 
يف الدع�وى، مثل: احلك�م برفض الدفع بعدم االختصاص، أو عدم قب�ول الطلب العارض، أو 
اإلدخ�ال، فاألص�ل فيها أنه ال يعرتض عليها إال مع االع�رتاض عىل احلكم الصادر يف موضوع 

اخلصومة منهيًا هلا )3(، وحينئذ ختضع للمراقبة أيضًا.

عىل أنه يستثنى من ذلك بعض األحكام من هذا النوع جيوز االعرتاض عليها عىل استقالل 
ولو كانت غري منهية للخصومة يف املوضوع، وهي:

أ - احلكم الصادر بوقف الدعوى:

فإذا صدر حكٌم بوقف الدعوى )4(، فيجوز االعرتاض عليه استقالاًل فور صدوره، وذلك 
ليتمكن اخلصم من تعجيل الدعوى متى كان لذلك وجٌه وقبل اعرتاضه.

ب- األحكام الصادرة بعدم االختصاص أو باإلحالة:

كأن يصدر القايض حكاًم بعدم اختصاصه مكانيًا أو نوعيًا بالفصل يف النزاع، أو يصدر حكاًم 
باإلحالة إىل قاٍض أو حمكمة أخرى الرتباط القضية هبا يف املوضوع أو لسبب أو لقيام النزاع ذاته 

)2( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي )مكتبة العبيكان، الرياض، 1429ه�( 
ج2 ص198.

)3( نص�ت امل�ادة )156( من قان�ون املرافعات املدنية والتجارية )1990/13( يف قطر ع�ىل أنه: »ال جيوز الطعن يف 
األح�كام الت�ي تصدر أثناء س�ري الدعوى وال تنته�ي هبا اخلصومة، س�واء أكانت قطعية أم متعلق�ة باإِلثبات أم 
بس�ري اإلج�راءات، إال بعد صدور احلك�م املنهي للخصومة كلها، وذلك فيام عدا األحكام الوقتية واملس�تعجلة 

والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي«. 
)4( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ج2، ص199.

)5( وق�ف الدع�وى هو تأجيل الس�ري فيه�ا إىل أمٍد، بقرار من املحكمة من تلقاء نفس�ها أو بن�اء عىل طلب اخلصوم، 
لسبب يقتض ذلك، ويرتتب عىل وقف الدعوى إيقاف مجيع اإلجراءات املتعلقة هبا.
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أمامه�ا. ويف كل األح�وال إذا صدر احلكم بعدم االختصاص فإنه حي�ق للمترضر الطعن يف هذا 
احلكم.

ج- األحكام الوقتّية:

واملراد هبا األحكام التي تصدر بصورٍة مؤقتٍة من أجل معاجلة وضع قائم أثناء سري الدعوى، 
فمت�ى صدر حكٌم بذلك جاز الطعن فيه عىل اس�تقالل ح�ال صدوره، وال يؤخر حتى احلكم يف 

موضوع الدعوى )1(.

د- األحكام املستعجلة:

واملراد هبا األحكام التي تصدر بصفٍة مؤقتٍة حلامية حق خيش�ى عليه فوات الوقت، ومتعلقة 
بمنازعٍة يف املوضوع، وال متّس أصل احلق وال تؤّثر فيه. وتشمل ما يي:

�  دعوى املعاينة إلثبات احلالة.

�  دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى اسرتدادها.

�  دعوى املنع من السفر.

�  دعوى وقف األعامل اجلديدة.

�  دعوى طلب احلراسة.

�  الدعوى املتعلقة بأجرة األجري اليومية.

�  الدعاوى األخرى التي يعطيها النظام صفة االستعجال )2(.

فمتى صدر حكٌم يف هذا الطلب أثناء الس�ري يف الدعوى أو مس�تقاًل، جاز االعرتاض عليه 

عىل استقالل قبل احلكم يف املوضوع )3(.

)1( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي،ج2، ص200.
)2( وردت هذه الدعاوى املستعجلة يف املادة الرابعة والثالثني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية.

)3( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، ج2، ص201.
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وق�د نص�ت امل�ادة )151( من قانون اإلج�راءات املدني�ة )1992/11( لدول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة عىل أنه: »ال جيوز الطع�ن يف األحكام الت�ي تصدر... وذل�ك فيام عدا األحكام 

الوقتية واملستعجلة...«.

وش�بيه بذل�ك نص املادة )156( من قان�ون املرافعات املدني�ة والتجارية )1990/13( يف 
قطر. 

ثالثًا: املراقبة تكون لألحكام الصادرة من حماكم االستئناف)1(:

فمناط والية املحكمة العليا هنا هو احلكم الصادر من حمكمة االس�تئناف، وتبعًا لذلك فإن 
األح�كام االبتدائية التي ال يزال ميعاد اس�تئنافها قائاًم ومل تس�تأنف بع�د، أو فّوت املحكوم عليه 

ميعاد استئنافها فأصبحت هنائية ال ختضع ملراقبة املحكمة العليا.

واألحكام الصادرة من حماكم االس�تئناف بتأييد األحكام االبتدائية أو بإلغائها أو بتعديلها، 
وتل�ك الص�ادرة ابتداء من حمكمة االس�تئناف ختضع للمراقبة ولو كان املوض�وع يف حقيقته من 

اختصاص املحكمة االبتدائية الفصل فيه)2(.

)11( نص�ت )امل�ادة4( من القانون )1978/17( باإلمارات العربية املتحدة عىل أنه: )للخصوم أن يطعنوا بالنقض 
أمام املحكمة االحتادية العليا يف األحكام الصادرة من حماكم االس�تئناف االحتادية...الخ(. كام نصت )املادة 8( 
م�ن القان�ون )1989/8( يف البحرين عىل أن: )للخصوم أن يطعنوا أمام حمكم�ة التمي�يز يف األحكام الصادرة 
من حمكمة االستئناف العليا املدنية أو من املحكمة الكربى املدنية بصفتها االستئنافية..إلخ( وجاء يف نص)املادة 
27( أن: )لكل من االدعاء العام واملحكوم عليه الطعن بالتمي�يز يف األحكام اجلزائية املنهية للخصومة اجلنائية 
الصادرة من حمكمة االس�تئناف العليا أو من املحكمة الكربى بصفتها االس�تئنافية..الخ. ونصت )املادة 8( من 
القان�ون )1972/40( بالكوي�ت عىل أن: )لكل من النيابة العامة واملحكوم عليه واملس�ئول عن احلقوق املدنية 
واملدع�ي هبا الطعن بالتميي�ز يف األحكام اجلزائية الصادرة من حمكمة االس�تئناف العليا...الخ(. ونصت )املادة 
1( م�ن القان�ون )2005/12( بقطر عىل أن: )للخصوم أن يطعنوا أمام حمكمة التمييز يف األحكام الصادرة من 

حمكمة االستئناف...الخ(.
)2( عابدين، حممد أمحد، الوسيط يف طرق الطعن يف األحكام )دار الفكر اجلامعي، االسكندرية( ص284.
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رابعًا: املراقبة تكون لألحكام التي يش��وبها سبٌب من األس��باب التي تبيح االعتراض عليها أمام 
احملكمة العليا )1(:

ترتب�ط أس�باب االعرتاض أم�ام املحكمة العلي�ا بوظيفتها، والدور الذي أنش�ئت من أجله 
واملتمثل يف مراقبة مدى تقّيد املحاكم بالقواعد النظامية املرعّية يف الدولة، وهذا يعني أن املحكمة 
العليا هي حمكمة قانون تراقب مدى تقّيد املحاكم يف تطبيق النظام عىل العنارص الواقعية الواردة 
يف الدع�وى، ف�إذا وق�ع يف احلكم خل�ٌل وخمالفة للنظام ج�اء دور املحكمة العلي�ا لتقف يف وجه 

تنفيذه وتعيده إىل دائرة الصواب واحلق.

ول�ذا ترجع حاالت الطعن وأس�بابه أم�ام املحكمة العليا إىل أصل واح�د هو خمالفة احلكم 
للقان�ون بمعن�اه العام. فوقوع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أّثر يف احلكم، هو خمالفة 

للقواعد القانونية املتعلقة بإجراءات التقايض وأوضاعه وبام يستلزم نقضه )2(.

وق�د جاءت املادة )11( من نظام القضاء الس�عودي لتبني ح�االت مراقبة األحكام فنصت 
ع�ىل مراجعة األح�كام والقرارات التي تصدره�ا أو تؤيدها حماكم االس�تئناف، وذلك دون أن 

تتناول وقائع القضايا، متى كان حمل االعرتاض عىل احلكم ما يي:

)1( ن�ص القان�ون )1978/17( لدول�ة اإلم�ارات العربي�ة يف )املادة 4( ب�أن: )للخصوم أن يطعن�وا بالنقض أمام 
املحكم�ة االحتادي�ة العلي�ا... إذا كان احلكم املطعون في�ه مبنّيًا عىل خمالفة القانون أو اخلط�أ يف تطبيقه أو تأويله، 
أو نتيج�ة لوق�وع بط�الن يف احلكم أو يف اإلج�راءات مما أثر يف احلك�م، أو إذا كان احلكم املطع�ون فيه قد صدر 
ع�ىل خالف قواع�د االختصاص، أو إذا أغفل احلكم املطعون فيه الفصل يف أح�د الطلبات أو حكم بام مل يطلبه 
اخلص�وم أو بأكث�ر مم�ا طلبوه، أو إذا فصل يف النزاع عىل خالف حكم آخر س�بق أن ص�در يف ذات املوضوع بني 

نفس اخلصوم وحاز قوة اليشء املقض، أو نتيجة خللو احلكم من األسباب أو عدم كفايتها أو غموضها(. 
ويف ن�ص )امل�ادة 27( م�ن القانون )1989/8( بالبحري�ن أن: )لكل من االدعاء الع�ام واملحكوم عليه الطعن   
بالتمي�ي�ز يف األح�كام اجلزائية املنهية للخصومة اجلنائي�ة الصادرة من حمكمة االس�تئناف العليا أو من املحكمة 

الكربى بصفتها االستئنافية يف مواد اجلنايات واجلنح يف األحوال...إلخ. 
ومن قانون الكويت )1972/40( )املادة 8( أن: )لكل من النيابة العامة واملحكوم عليه واملسئول عن احلقوق   
املدنية واملدعي هبا، الطعن بالتمييز يف األحكام اجلزائية الصادرة من حمكمة االستئناف العليا يف مواد اجلنايات، 

وذلك يف األحوال اآلتية...إلخ.
         ويف قط�ر قان�ون )2005/12( نص�ت )امل�ادة 1( أن�ه: )للخص�وم أن يطعن�وا أمام حمكمة التميي�ز يف األحكام 

الصادرة من حمكمة االستئناف يف األحوال اآلتية..)وسنعرضها قريبًا(.
)2( املنجي، إبراهيم، املوسوعة اإلدارية احلديثة )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2003م( ج1، ص375.
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 أ- خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها.

 ب-صدور احلكم من حمكمة غري مش�كلة تش�كياًل س�لياًم، طبقًا ملا نص عليه يف هذا النظام 

وغريه من األنظمة.

 ج-صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة.

د � اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غري سليم.

ونستعرض القول يف كل سبب من هذه األسباب كام يي:

أواًل: خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية: 

عند وقوع احلكم الصادر من حمكمة االس�تئناف يف خمالفة لنص رشعي قطعي أو إمجاع فإنه 
حيق الطعن يف هذا احلكم أمام املحكمة العليا، ويعترب هذا الس�بب من األس�باب املتعلقة بالنظام 
العام بحيث يستمسك به يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويمكن أن تثريه املحكمة العليا من 

تلقاء نفسها ولو مل يثره أحد من اخلصوم.

ومن نافلة القول أن نذكر بأن األنظمة الس�عودية تس�تقي أحكامها من الرشيعة اإلسالمية، 
ودائ�اًم م�ا تؤكد نصوصها عىل ذل�ك؛ كام تفرض عىل املحاك�م أن تطبق ع�ىل القضايا املعروضة 

عليها أحكام الرشيعة اإلسالمية.

وب�ام أن الرشيعة اإلس�المية هي املهيمنة واملوجه�ة ألحكام القايض، ف�إن القاعدة يف الفقه 
اإلس�المي أنه متى كان احلكم الصادر من القايض خمالفًا ملا جاء يف كتاب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص 

فإن هذا احلكم يقع باطاًل متعينًا نقضه.

إال أنه ينبغي أن أش�ري إىل أن الرشيعة اإلس�المية حتوي يف داخلها � ملا هلا من ديمومة وثبات 
واس�تقرار � أص�واًل وفروعًا وأحكامًا ثابت�ة ال تتأثر بالزمان وال بامل�كان، وأحكامًا متغرية تتأثر 
ل النص النظامي يف حاالت أو أس�باب الطعن يف احلكم التي  بظ�روف الزمان واملكان؛ ومل يَفصِّ

تعود ملخالفته ألحكام الرشيعة اإلسالمية.

فمصطل�ح الرشيع�ة اإلس�المية مصطل�ح عام يش�مل نص�وص الكتاب والس�نة واإلمجاع 
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والقياس واالستحس�ان واملصلحة املرس�لة وغريها من مصادر الترشيع اإلسالمي، وال خالف 
يف أن احلكم إذا خالف نصًا من كتاب اهلل اتفق السلف عىل تفسريه، فإن احلكم يقع باطاًل ويتعني 

نقضه ملخالفته لنص الكتاب الرصيح يف ذلك؛ إذ ال مسوغ لالجتهاد يف مورد النص)1(.

ك�ام أن حكم القايض إذا وقع خمالفًا لس�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املتمثل�ة يف األحاديث الصحيحة 
الثابتة عنه، وما جاء فيها من أحكام رصحية، فإنه ال يستقر بل ينقض، وهذا باتفاق الفقهاء)2(.

وإذا خال�ف احلك�م ما أمج�ع عليه فقهاء األم�ة وأئمتها ف�إن ذلك ي�ؤدي إىل نقضه، ألن ما 
خالف اإلمجاع يكون باطاًل، والباطل ال اعتبار له يف الرشع، فيتعني فسخ ما خالف اإلمجاع)3(.

أما ما عدا هذه املصادر من أصول ترشيعية كاالستحسان واملصلحة املرسلة وقول الصحايب، 
فهي مصادر خمتلف يف حجيتها، وهي عائدة إىل اجتهاد القايض إن ش�اء أخذ هبا واس�تأنس، وإن 
ش�اء اجتهد برأيه بحثًا عن الصواب، وذلك ألن هذه األصول إنام هي اجتهادية وليست إلزامية 

عىل القايض.

ثانيًا: خمالفة احلكم ملا يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية:

في�ام يتعلق هبذا الس�بب فإن أصله يع�ود إىل أن مهمة املحكمة العليا ه�ي الرقابة عىل تطبيق 
النظام، ولذا فإذا صدر حكم خيالف النظام فإن املحكمة العليا تتدخل لتقف يف وجه هذا احلكم 

وتعيده إىل دائرة الصواب؛ حفاظًا عىل األنظمة املرعية يف البلد.

�  وقد تكون خمالفة النظام بطرح النص الواجب األخذ به، وهو املعنى العام ملخالفة النظام. 

�  أو تكون بتطبيق نص آخر ال ينطبق عىل النزاع، وهذا خطأ يف التطبيق. 

�  أو تكون بتفس�ري النص الواجب التطبيق تفس�ريًا ال يتامش�ى مع الفهم الس�ليم ألحكام 

النظام، وهذا اخلطأ يف التأويل.
)1( إبراهيم، حممد حممود، نظام الطعن بالتمييز يف اململكة العربية الس�عودية »دراس�ة حتليلية«)معهد اإلدارة العامة، 

الرياض، 1419ه�( ص123.
)2( الرم�ي، ش�مس الدي�ن، هناي�ة املحتاج إىل رشح املنه�اج )مطبعة مصطف�ى احللبي، 1386ه��( ج8، ص246؛ 
البهويت، منصور، رشح منتهى اإليرادات )عامل الكتب، 1416ه�( ج3، ص478؛ املالكي، ابن فرحون، تبرصة 

احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام )مطبعة مصطفى احللبي، 1355ه�( ج1، ص58.
)3( ابن فرحون، تبرصة احلكام، ج1، ص78.
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ويدخ�ل يف حكم خمالفة النظام، أو اخلطأ يف تطبيقه، أو تأويله، خمالفة مبدأ قضائي س�بق أن 
ص�در وتقرر يف أحد أحكام املحكمة العليا، وذلك ألن املبادئ القضائية التي تصدرها املحكمة 
العلي�ا ملزم�ة وواجبة التنفيذ من قبل املحاكم كاف�ة، وإذا خولف هذا املبدأ يف حكم قضائي كان 

هذا سببًا كافيًا لصحة الطعن يف احلكم.

ولك�ن ه�ذا ال يعن�ي أن احلك�م القضائي باط�ٌل بإطالق عن�د أي خمالفة ملبدأ مق�رر، بل إن 
املحكم�ة إذا اجته�دت ورأت أن القضي�ة املنظورة لدهيا ال يش�ملها املبدأ القضائ�ي، أو أن املبدأ 
القضائ�ي حيت�اج فيها إىل تعديل أو إلغاء، فإهنا حتكم بذلك، وإذا رفعت القضية للمحكمة العليا 
فإهن�ا ت�درس وتبحث يف وجاهة هذا الرأي، فإذا رأت صحة ما جاء يف احلكم من احلاجة إللغاء 
مب�دأ س�ابق أو تعديل�ه نظرًا لتغ�ري الظروف أو األح�وال، فإهنا تعرض هذا املوض�وع عىل اهليئة 

العامة املختصة للفصل يف هذا األمر، وقد تقتنع بالتوجه اجلديد وتقرر عىل أثره مبدأ حديثًا.

ثالثًا: صدور احلكم من حمكمة غري خمتصة أو غري مكونة وفقًا للنظام:

قد يصدر احلكم من حمكمة غري خمتصة والئيًا أو نوعيًا أو مكانياً ؛ أو غري مش�كلة تش�كيال 
صحيحًا؛ فمثاًل نجد حمكمة االستئناف تبارش اختصاصاهتا وفقًا لتشكيل معني، فلو صدر حكٌم 
بأق�ل م�ن العدد املنصوص عليه أو كان ضمن القضاة من كان�ت مرتبته القضائية أقل من قايض 

استئناف فإن احلكم الصادر خالفًا لقواعد االختصاص أو التشكيل يكون حماًل للنقض.

ومع أن كلتا احلالتني السابقتني تدخالن يف السبب األول وهو خمالفة النظام باملعنى الواسع، 
ولك�ن فائ�دة ختصيص املنظم هلام أهن�ام يعتربان أمرًا خارج�ًا عن احلكم وليس�تا داخلتني فيه، أو 

بمعنى آخر، مها عائدتان إىل عيب يف إجراءات إصدار احلكم.

م الس�عودي حلالتي تش�كيل املحكمة واختصاصها يدل عىل أنه مل يعترب وقوع  وَحرْص املنظِّ
البطالن يف اإلجراءات سببًا لبطالن احلكم إال إذا وقع وفقًا إلحدى احلالتني فقط، أما ما عداها 

من إجراءات فال حيق للطاعن أن يطعن هبا أمام املحكمة العليا.
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رابعًا: اخلطأ يف تكييف الواقعة أو يف وصفها:

تكييف الواقعة هو »إضفاء الوصف القانوين عىل ما يثبت من الوقائع«)1(.

واملقص�ود م�ن ذل�ك أنه بعد أن يق�وم القايض بفحص وقائ�ع الدعوى م�ن الناحية املادية، 
جي�ري بعد ذلك التكيي�ف القانوين هلذه الوقائع، بأن يطبِّق مع�اين القانون يف حاصل فهم الواقع 
يف الدع�وى، أي أن يق�وم برد هذا الواقع إىل حكم القانون، ومث�ال ذلك تكييف العقد بأنه عقد 

جتاري أو إداري، وبالتايل يستتبع ذلك ترتيب آثار معينة)2(.

والتكييُف عمٌل قانوين، ومرحلة أولية هامة لتطبيق القانون تطبيقًا سلياًم، ولذا فإن عىل املحكمة 
العليا نتيجة الهتاممها بتطبيق القانون تطبيقًا سلياًم أن تراقب تكييف الواقعة بحيث تبحث يف مدى 

صحة ما انتهى إليه رأي القايض ومدى سالمة وارتباط الوقائع املادية هبذا الوصف.

ويبنى عىل اخلطأ يف تكييف الواقعة أو وصفها، أّن أي سبب يعود هلذين األصلني يصلح الطعن 
في�ه أم�ام املحكمة العليا يف اململكة، حتى ولو كان س�ببًا متعلقًا بمحض الوقائع أو بس�لطة القايض 
التقديرية، أو الدفع بعدم صحة األدلة، أو أي سبب كان يرجع إىل خطأ يف تكييف الواقعة أو وصفها، 
مما يعني أن املنظم حني نص عىل هذا السبب قد أخذ بمنهج التوسع يف قبول األسباب أمام املحكمة 

العليا أيًا كانت هذه األسباب، سواًء متعلقة بمخالفة القانون بشكل عام، أو بصحة الوقائع.

إال أن هذا ُيشِكل عليه أن التوسع يف قبول األسباب قد يتسبب يف سلبيات من أمهها طول أمد 
فرتة التقايض؛ إذ إن اخلصوم سيعمدون إىل نقض األحكام بحجج واسعة حتى وإن كانت عائدة إىل 
حمض وقائع واختالف يف سلطات القايض التقديرية، وهذا يؤدي بدوره إىل كثرة القضايا املعروضة 
أمام املحكمة العليا مما قد يتسبب يف تعطيل احلقوق، وتأخري الفصل يف املنازعات وإصدار األحكام.

ك�ام أن ه�ذا يعود أيضًا ع�ىل أصل عمل املحكمة العليا – وهي حمكم�ة موضوع ال وقائع – 
بالفس�اد، وذلك أن التكييف القانوين يف حقيقته عائ�د للوقائع والتفاصيل، وبالتايل معرفة مدى 
اخلط�أ يف التكييف يس�تتبع البح�ث يف الوقائع، والنظر يف األدلة، وم�دى صحتها، وهو يعني أن 

املحكمة العليا تصبح حمكمة وقائع ال موضوع.

)1( بديوي، عبد العزيز، الطعن بالنقض والطعن أمام املحكمة اإلدارية العليا، ص204.
)2( حسني، عبد املنعم، طرق الطعن يف األحكام املدنية والتجارية، ص587.
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ولع�ل هذا ما جعل املنظم الس�عودي ينص يف امل�ادة )11( من نظام القضاء عىل أن مراجعة 
املحكم�ة العلي�ا لألحكام الصادرة من حماكم االس�تئناف - يف غري القت�ل أو القطع أو الرجم أو 

القصاص – دون أن تتناول وقائع القضايا.

ومل�ا كان�ت املحكم�ة العلي�ا مل ُتب�ارش اختصاصاهت�ا بع�د فإنن�ا ال نس�تطيع أن نستش�ف 
 توجهه�ا ومنهجه�ا للتغل�ب ع�ىل ه�ذه اإلش�كالية، ذل�ك أن األح�كام الت�ي س�وف تصدرها 
-والت�ي س�ُتَمثِّل مبادئ قانونية عامة – يمكن أن ُتعربِّ وتكش�ف ع�ن توجه املحكمة يف ضبط ما 

يتعلق بسبب اخلطأ يف التكييف ووضع احلدود له. 

وهنا يمكن القول أن النص النظامي وإن جاء خاليًا من الضوابط فيام يتعلق بسبب التكييف، 
ر أسلوهبا؛ بحيث حتّد من هذا السبب  فإن عمل املحكمة العليا هو الذي سيحّدد منهجها، وُيَؤطِّ
وختتار لنفس�ها تفسريًا مناس�بًا للنص النظامي بام حيقق اهلدف املنش�ود منه، ويستجلب مصلحة 

املجتمع يف رسعة إيصال احلقوق ألهلها، واستقرار األحكام ورسعة تنفيذها.

هذا ما يتعلق باحلديث عن حاالت الطعن وأسبابه، املتعلقة باملحكمة العليا يف نظام القضاء 
السعودي.

أما أسباب الطعن يف األحكام يف بقية دول جملس التعاون )1( فيمكن بياهنا فيام يي:

)1( حددت املادة )173( من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت )1992/11( أسباب الطعن فيام يي: 
أ- إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيًا عىل خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو يف تأويله.

ب- إذا وقع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر يف احلكم.
ج- إذا كان احلكم املطعون فيه قد صدر عىل خالف قواعد االختصاص.

د- إذا فصل يف النزاع عىل خالف حكم آخر صدر يف ذات املوضوع بني نفس اخلصوم وحاز قوة األمر املقض به.
ه�- خلو احلكم من األسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. 

و- إذا حكم بام مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه.
ز- أي حك�م انتهائ�ي -أّي�ًا كانت املحكم�ة التي أصدرته- فصل يف نزاع، خالفًا حلكم آخر س�بق أن صدر بني 

اخلصوم أنفسهم وحاز قوة األمر املقض به. 
         وأخ�ذ القان�ون البحرين�ي رق�م )1989/8( يف املادة )8( منه بالس�ببني الواردين يف الفقرت�ني )أ، ب( من املادة 
)173( من القانون اإلمارايت، وكذلك القانون الكويتي رقم )1980/38( يف املادة )152( منه، واملادتان رقم 

)1، 2( من القانون رقم )2005/12( يف قطر.
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أواًل: خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويله:

يقص�د بمخالفة القانون: ترك العمل بنصٍّ قانوين ال حيتمل التأويل، وال خالف يف وجوب 
األخذ به يف الدعوى.

ومثال ذلك: عدم األخذ بحجية اليشء املحكوم به عىل خالف أحكام القانون، وعدم قبول 
اإلثبات بالبينة عىل خالف حكم القانون أيضًا.

كام يعني احلكم عىل غري مقتىض القانون، أن يتجاهل القايض قاعدة قائمة وواجبة اإلعامل، 
أو أن ينكر وجودها)1(.

وقد تكون خمالفة القانون بإعامل قاعدة قانونية ال تنطبق عىل وقائع الدعوى)2(. 

والقاعدة القانونية ال تعني فحس�ب كل ما تس�نه السلطة الترشيعية، بل تشمل كل ما كانت 
مادته من قواعد الس�لوك املفروضة يف املعامالت، س�واء أكان الذي فرضها أو رتب اجلزاء عىل 

خمالفتها هو صاحب السلطة أم غريه من نحو عرف أو دين أو ما شابه ذلك)3(. 

ومث�ال ذل�ك العم�ل بأحكام قانون س�ابق فيام وجب العم�ل فيه بأحكام قان�ون جديد، أو 
األخذ بحكم القانون العام بداًل من أحكام قانون خاص واجب التطبيق، أو تطبيق قاعدة عرفية 

مع وجود النص الترشيعي.

وخمالفة القانون تعني أيضًا: اخلطأ يف تأويل القانون أو النظام، بإعطاء النص الواجب تطبيقه 
معنى غري معناه احلقيقي)4(.

فاخلطأ يف تأويل القانون يعني إذن اخلطأ يف فهم املقصود بالقاعدة القانونية الواجبة اإلعامل، 
أو ب�رصف حكم قاعدة قانونية عىل معنى مل يقصده الش�ارع، أو بإعط�اء القاعدة القانونية معنى 
وأثرًا تفتقده هذه القاعدة بحسب مراد الشارع منها)5(.واخلطأ يف تأويل القانون – أيضًا - يتصور 

)1( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض)منشأة املعارف، االسكندرية،1980( ص169.
)2( الرويب، أسامة عبد العزيز: قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطنة عامن، ص701.

)3( حسني، عبد املنعم، طرق الطعن يف األحكام، ص601.
)4( املرجع سابق،ص600.

)5( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص197.
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يف احلال�ة التي ُيعِم�ل فيها القايض قاعدة قانونية س�ليمة عىل وقائع الن�زاع، ولكن رغم اختياره 
للقاعدة الواجبة اإلعامل فإنه يفرسها تفسريًا خاطئًا.

واخلط�أ يف تأوي�ل القانون يك�ون يف حقيقة األمر موج�ودًا يف مرحلة م�ن مراحل التكييف 
القانوني�ة، فف�ي ه�ذه العملية يق�ع القايض يف خط�أ يف التقدير، ع�ن طريق املقارنة ب�ني الوقائع 
املطروح�ة عليه، وب�ني النموذج املوجود يف القاع�دة القانونية، وينتهي إىل الق�ول بوجود تطابق 

بينهام يف حني يكون مثل هذا التطابق ال وجود له )1(.

ع�ىل أنه ينبغ�ي أن نفهم أن خمالف�ة القانون املوجب�ة لنقض احلكم هي املخالف�ة احلاصلة يف 
منطوق�ه، وال أمهية ملا يرد يف أس�بابه من األخطاء القانونية)2(، الله�م إال إذا كان اخلطأ الذي يرد 
يف األس�باب مرتبطًا باملنطوق ويكون مؤسس�ًا عليها، وال يبطل احلكم إذا وقع يف أسبابه خطأ يف 

القانون مادام هذا اخلطأ مل يؤثر يف النتيجة التي انتهى إليها )3(.

كام أن العربة تكون باخلطأ الذي يش�وب احلك�م املطعون فيه، أما األخطاء يف األحكام التي 
قد تسبق هذا احلكم أو تغايره فال يصح أن تكون بذاهتا سببًا للطعن.

غري أنه إذا اعتمدت املحكمة االستئنافية عند وضع حكمها واستندت عىل األسباب التي قام 
عليها احلكم االبتدائي وأحالت إليها، أصبحت هذه األسباب جزءًا متماًم من احلكم االستئنايف، 
وهذا يس�تتبع أن ينتقل خطأ احلكم االبتدائي إىل احلكم االس�تئنايف ويصري صاحلًا لالعتامد عليه 

كسبب من أسباب الطعن)4(.

والطعن عىل احلكم املطعون فيه بمخالفة القانون هو عيب ينسب إىل القايض نفسه يف إعامله 
للقان�ون، ه�ذا اإلعامل الذي ُيفرض عليه بحكم طبيعة وظيفته، فالقايض يقع عليه التزام بإعامل 
القانون الذي يعلمه وعليه تطبيقه، هلذا ال يمكن أن ينس�ب إىل اخلصوم أنفس�هم هذا الوجه من 

أوجه الطعن)5(.

)1( املرجع السابق، ص198.
)2( الرويب، أسامة عبد العزيز: قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطنة عامن، ص 701. 

)3( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص286.
)4( حسني، عبد املنعم، طرق الطعن يف األحكام، ص602.

)5( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص177.
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وال يعترب إغفال املحكمة الفصل يف أحد الطلبات يف القضية، خمالفًة للقانون تربر الطعن يف 
احلك�م، وعىل صاحب الش�أن أن يعود مرة أخرى إىل نفس املحكم�ة التي أصدرت احلكم لكي 
تنظ�ر في�ام أغفلت الفصل فيه، ألن إغفال الفصل يف أحد الطلبات جيعلها مل تس�تنفذ بعد واليتها 
يف الفص�ل يف ه�ذا الطلب، فال يوجد حكم صادر من املحكم�ة يف الطلب الذي أغفلت الفصل 

فيه لكي يكون موضوعًا أو حماًل للطعن )1(.

ويعال�ج الفقه�اء من جهة أخرى األح�وال التي حتكم فيها املحكمة ب�ام مل يطلبه اخلصوم أو 
بأكث�ر مم�ا يطلبونه وهذا العالج يواجه التس�اؤل التايل: ه�ل يف مثل هذه احل�االت توجد خمالفة 

للقانون تربر الطعن يف مثل هذه األحكام بالنقض أم ال؟.

فاحلك�م ال�ذي يقض بام مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتربه البعض قد افتقد مفرتضًا 
رضوريًا إلصداره أال وهو الطلب القضائي، بمعنى أن القايض قد حكم يف نزاع مل يطرح بصدده 
طلبًا قضائيًا عليه، وهلذا السبب يرى هذا الفقه أن مثل هذا احلكم يعترب باطاًل ملخالفته القانون)2(.

ثانيًا: وقوع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثَّر يف احلكم )3(:

و البطالن املتعلق باحلكم القضائي إنام هو لوجود عيب فيه من أحد ناحيتني:

1- بطالن احلكم لعيب موضوعي:

احلكم القضائي له مقتضيات صحة موضوعية، وهذه املقتضيات تتصل بكل من:

أ- الش�خص )القايض( أو اجلهة )املحكمة( التي تصدر احلكم: فيش�رتط يف القايض أو املحكمة 

الصالحية إلصدار احلكم، وهذه الصالحية ذات شقني:

 صالحي�ة عام�ة يقصد هبا أن يكون م�ن قام بإصدار احلك�م قاضيًا صدر الق�رار بتعيينه يف 
وظيفة قاٍض، أو حمكمة صدر القرار بإنشائها.

)1( املرجع السابق، ص178، 179.
)2( وايل، فتحي، قانون القضاء املدين )دار النهضة العربية، بريوت،1970( ص620.

)3( احلج�ار، حلم�ي حممد، أس�باب الطع�ن بطريق النقض »دراس�ة مقارنة« )املؤسس�ة احلديثة للكت�اب، بريوت، 
2004م( ص396.
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 صالحية خاصة يقصد هبا أال يقوم يف القايض س�بب من أس�باب عدم الصالحية أو الرد، 
وأن تكون املحكمة مش�كلة تش�كياًل صحيحًا، وأن يكون القضاة الذين اشرتكوا يف املداولة هم 

نفس القضاة الذين سمعوا املرافعة )1(.

ب- حم�ل احلك�م: وه�و األمر املق�ض به وال�وارد يف املنطوق، ويش�رتط فيه أن يك�ون موجودًا 

وموافقًا للقانون غري متناقض)2(.

ووج�ود املنط�وق هو يف احلقيقة أمر بدهيي؛ ألن احلكم اخلايل من منطوقه ال يصدق عليه أن 
يكون حكاًم باألساس.

وأما التناقض الذي يعيب احلكم فهو ما يقع بني أجزائه، بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض 
اآلخر وال ُيعرف أي األمرين قصدته املحكمة، أو أن يكون املنطوق غري واضح وغامض بحيث 

ال توصل عبارته ملعنى يفهم منه احلكم املراد.

2- بطالن احلكم لعيب شكيل:

للشكل أمهية كبرية، بمعنى أن أوجه النشاط التي تتم يف اخلصومة البد كقاعدة عامة أن تتم 
تبعًا للوسيلة التي حيددها القانون.

وتقرير البطالن يف الشكل يكون بأحد طريقني، مها:

1- النص عىل البطالن:

وذل�ك بأن يتق�رر جزاء خمالفة اإلجراء الترصيح ببطالنه يف النظام بألفاٍظ خاصة أو بقواعد 
عامة.

)1( حسني، عبد املنعم، طرق الطعن يف األحكام، ص245، 246.
)2( املرجع السابق، ص246، 247.
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2- املخالفة اجلوهرية يف الشكل:

فإذا جاء الش�كل مأم�ورًا به ثم خولف، أو منهيًا عنه ثم ارتك�ب، فإنه يكون باطاًل، وصيغ 
النظ�ام باألم�ر )يتعني، يلزم، جيب، عىل املحكمة( وصيغ النهي )ال جيوز، ال يصح، ال يكون، ال 

يعترب، الٍغ، ال ترتتب عليه آثاره( )1(.

وأم�ا بطالن اإلجراءات التي تؤثر يف احلكم، فيقصد به أن يوجد عيب يف اإلجراءات، وأن 
تك�ون هناك صل�ة وثيقة بني ه�ذا العيب واحلكم القضائ�ي الصادر يف الن�زاع، وينبني عىل هذه 

الصلة أن بطالن اإلجراءات يصيب احلكم الصادر يف الدعوى هو أيضًا بالبطالن.

واالرتب�اط الذي يربر البطالن هو االرتباط الذي يؤدي إىل جعل اإلجراء الس�ابق مفرتضًا 
رضوري�ًا وقانوني�ًا لصحة اإلجراء الالح�ق، وبناء عىل ذل�ك فيمكن القول بأن�ه إذا كان العمل 
السابق يعترب مفرتضًا رضوريًا لصحة العمل الالحق، فبطالن األول ينعكس عىل الثاين ولو كان 

يف ذاته صحيحًا )2(.

ويشرتط إلمكانية الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة من حماكم االستئناف إذا كان احلكم 
مبنيًا عىل إجراء باطل، الرشوط اآلتية:

1 �  أن يتخ�ذ يف الدعوى إجراء باطل، ويس�توي يف هذا أن يك�ون اإلجراء قد اختذ يف بداية 
اخلصوم�ة، كاإلج�راء املفتتح للخصومة، أو كان اإلجراء يتعلق بالس�ري فيها أو بإثباهتا. 
ك�ام ال خيتلف األمر إذا كان بطالن اإلج�راء منصوصًا عليه، أو غري منصوص عليه، كام 

يستوي أيضًا أن يتعلق بطالن اإلجراء بالنظام العام، أو باملصلحة اخلاصة.

2 �  أال يكون اخلصم الذي رشع البطالن ملصلحته قد نزل عنه أو قام بتصحيحه.

3 �  قي�ام احلكم املطع�ون فيه عىل اإلجراء الباطل، ومعنى ذلك رضورة توافر رابطة س�ببية 
مب�ارشة بني اإلج�راء الباطل واحلكم املطعون فيه. فإذا كان اإلجراء باطاًل وصدر حكم 
يف املوض�وع ف�إن هذا احلكم ال يك�ون قاباًل للطعن فيه إذا مل يكن منش�ؤه ذلك اإلجراء 

)1( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، ج1، ص74.
)2( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص213.
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الباط�ل، وجي�ب لقبول هذا الطعن رضورة توافر عالقة س�ببية فعاًل بني اإلجراء الباطل 
واحلكم املطعون فيه. 

4 �  أن يك�ون الطاع�ن ه�و ذات اخلصم الذي مس�ه البطالن، أما إذا تعل�ق البطالن بالنظام 
العام فيجوز لكل ذي مصلحة من اخلصوم يف الدعوى التمسك به.

5 �  أن يتمسك الطاعن بالبطالن يف صحيفة الطعن، ويالحظ أن حق الطاعن يف هذا الدفع 

يسقط بعدم التمسك به )1(.

3 . 2 اختصاص النظر يف الوقائع وتقدير األدلة

جرى فيام س�بق توضيح أن األصل العام يف عمل املحكمة العليا أهنا حمكمة قانون وليس�ت 
حمكمة موضوع، أي أهنا تراقب األحكام ومدى س�المة تطبيق القواعد الرشعية والنظامية ذات 

العالقة تطبيقًا صحيحًا، دون النظر يف الوقائع أو إعادة بحث املوضوع وتقدير األدلة.

إال أنه يرد عىل ذلك حالة استثنائية وخاصة متعلقة باملحكمة العليا بنظام القضاء السعودي، 
ل من طبيع�ة عملها لتكون حمكم�ة موضوع ووقائع، هل�ا احلق يف بحث  �م ق�د َعدَّ وه�ي أن املَنظِّ
املوضوع وإعادة تقدير األدلة وتقييم الوقائع، حاهلا كحال حمكمة درجة ثانية، وذلك عند قيامها 
بمراجع�ة األح�كام والقرارات الت�ي تصدرها أو تؤيدها حماكم االس�تئناف، بالقتل أو القطع أو 

الرجم أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا.

فرغم أن االختصاص األصيل هلذه املحكمة يتمثل يف مراقبة سالمة تطبيق أحكام الرشيعة 
اإلس�المية، وما يص�دره ويل األمر من أنظم�ة ال تتعارض معها، يف القضاي�ا التي تدخل ضمن 
والي�ة القض�اء الع�ام، إال أن النظام بمفهومه ق�د أضاف لعمله�ا اختصاص النظ�ر يف الوقائع، 

وبحث املوضوع، وتقدير األدلة)2(.

)1(املرجع السابق، ص216-214.
)2( جاء يف الفقرة )2( من املادة )11( من نظام القضاء ما يؤكد هذه احلقيقة؛ حيث حظر برصيح النص عىل املحكمة 
العليا النظر يف الوقائع ؛ فنص عىل أن: »مراجعة األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها حماكم االستئناف، 
املتعلق�ة بقضايا مل ترد يف الفقرة الس�ابقة أو بمس�ائل إهنائية ونحوها، وذل�ك دون أن تتناول وقائع القضايا«. مما 

يعني بمفهوم املخالفة أن ما يتعلق بالفقرة التي سبقتها حيق للمحكمة أن تتناول وقائع القضية.
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ولعل الس�بب الذي دعا املنظم الس�عودي لذلك هو الرغبة يف االحتياط يف الدماء، بحيث 
أعطى للمحكمة العليا صالحية بحث الوقائع، نظرًا لش�دة العقوبة التي ستلحق باملدعى عليه، 

والتي ال جمال فيها للتعويض.

وأيض�ًا جعل املنظم مراجع�ة املحكمة العليا للحكم الصادر بالقت�ل أو الرجم أو القطع أو 
القص�اص وجوبّي�ًا ولو مل يطلب�ه اخلصوم، بمعنى أن طلب النقض هن�ا واجب بقوة النظام، وال 

اعتبار لقناعة اخلصوم باحلكم أو رضاهم به)1(.

ك�ام أن ه�ذه األحكام ال تكون هنائية واجب�ة النفاذ إال بعد تأييدها م�ن املحكمة العليا، وال 
يش�رتط هن�ا إمجاع كاف�ة اآلراء عىل التأيي�د، بل تكفي األغلبية من األعضاء اخلمس�ة املش�كلني 
للدائ�رة املختص�ة باملحكم�ة العلي�ا، إال يف حالة عقوبة القت�ل تعزيرًا فال بد أن يك�ون التأييد قد 

صدر باإلمجاع من كافة األعضاء)2(. 

ّية كالرجم والقطع ُتدرأ بالش�بهات، فإذا مل  ولكن ُتش�كل هنا مس�ألة وهي أن العقوبات احلدِّ
يتحقق اإلمجاع بني كافة أعضاء الدائرة املختصة باملحكمة العليا باستيفاء احلد فمعنى ذلك أن احلد 

قد قامت به شبهة موجبٌة لدرئه ، فيمتنع تنفيذ احلكم حتى وإن صدر باألغلبية؛ ملكان الشبهة.

ويف حال�ة أن املحكم�ة العلي�ا مل تؤيد احلكم املع�روض عليها ونقضت احلك�م، فإهنا تعيده 
ملحكمة الدرجة األوىل لتحكم فيه من جديد من دائرة أخرى غري من سبق نظرها)3(.

أما بقية دول جملس التعاون فلم تعمل اعتبارًا خاّصًا لقضايا القتل أو القصاص أو احلدود، 
وإنام أدرجتها بشكل عام يف العقوبات دون أن تنص عىل إجراءات خاصة هبا أمام املحاكم العليا.

)1( ج�اء يف امل�ادة )199( م�ن مرشوع نظام االج�راءات اجلزائية )مدة االع�رتاض بطلب النقض ثالث�ون يومًا ... 
وجيب رفع احلكم الصادر من حمكمة االس�تئناف، أو املؤيد منها، بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص يف 

النفس، أو فيام دوهنا، إىل املحكمة العليا، ولو مل يطلب أحد اخلصوم ذلك، فور انتهاء املدة املذكورة آنفًا(.
)2( ج�اء يف امل�ادة )10( من مرشوع نظ�ام االجراءات اجلزائية )األح�كام الصادرة من حمكمة االس�تئناف أو املؤيد 
منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا، ال تكون هنائية إال بعد تأييدها من املحكمة 

العليا، وال يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إال باإلمجاع(.
)3( ج�اء يف امل�ادة )11( م�ن مرشوع نظام االجراءات اجلزائية )إذا مل تؤيد املحكم�ة العليا احلكم املعروض عليها – 
تطبيق�ًا لل�امدة العارشة من هذا النظام – فتنقض احلكم، وتعيد القضية إىل حمكمة الدرجة األوىل لتحكم فيها من 

جديد من غري من نظرها(.
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3 . 3 االختصاصات ذات الصلة بالشأن القضائي
هن�اك بع�ض االختصاصات األخ�رى التي تبارشه�ا املحكمة العليا ب�دول جملس التعاون 
مبارشة - أو من خالل هيئة منبثقة عنها – تضاف إىل ما سبق من اختصاصات، وهي تأيت مكّملة 
ملهمتها ووظيفتها األساس�ية، وهي مراقبة األحكام، وحسن سري العدالة، وهذه االختصاصات 
م قد نّص  عائ�دة يف األص�ل إىل ه�ذه املهم�ة، إال أننا نفردها باحلديث بس�بب أمهيته�ا، وأن املنظِّ

عليها عىل ِحَدة، مما يتطلب التحدث عنها وتسليط الضوء نحوها.

وه�ذه االختصاصات هي إقرار املبادئ القانونية العامة، والفصل يف تنازع االختصاص، و 
الفصل يف تعارض األحكام.

وهو ما سيكون احلديث عنه يف املطالب التالية:

3 . 3 . 1  إقرار املبادئ القانونية العامة.

3 . 3 . 2 الفصل يف تنازع االختصاص.

3 . 3 . 3 الفصل يف تعارض األحكام.

3 . 3 . 1 إقرار املبادئ القانونية العامة

يرتكز النظام القضائي عىل مبادئ متعددة جيمع بينها قاس�م مشرتك هو وحدة الغرض منها 

وال�ذي يتمثل يف حس�ن س�ري العدالة، وذلك ع�ن طريق حتقيق االس�تقرار يف الدولة، وحصول 

األشخاص عىل قضاء عادل بإجراءات مبسطة. 

وفي�ام يي أعرض ملعن�ى املبادئ العامة للقان�ون، وخصائصها، ومصدر قوهت�ا، وأمثلة هلذه 
املبادئ، ومدى اختصاص املحكمة العليا بإقرارها أو العدول عنها.

أواًل : معنى املبادئ القانونية العامة:

رغ�م اتفاق مجي�ع رشاح األنظمة )فقهاء القانون( عىل األمهية الكربى ملبادئ القانون العامة 
باعتبارها تعرب عن حيوية النظام القانوين، وأداة من أدوات تنميته وتطويره، فإنه ال يوجد اتفاق 
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فقه�ي ع�ىل حتديد املقصود منها؛ حيث ال يمكن حرص املب�ادئ العامة يف إطار حمدود، ألهنا قابلة 
للظهور والتطور بمرور الزمن.

إال إن�ه يمك�ن توضي�ح مفهوم املب�ادئ القانوني�ة العامة، بأهن�ا تلك املب�ادئ والقواعد غري 
املكتوبة التي يستخلصها القضاء ويقررها فيام يصدر عنه من أحكام )1(.

وتكتسب املبادئ القانونية العامة قوهتا اإللزامية من أحكام القضاء، وتصبح بذلك مصدرًا 
م�ن مصادر الرشعية، يتعني احرتامها وعدم اخلروج عليها، فإذا ما خولفت تلك املبادئ، ُوِصم 

الترصف املخالف بعيب عدم الرشعية)2(. 

والقضاء بتقريره هلذه املبادئ العامة ال ينش�ئها بقدر ما يستخلصها مما هو يف ضمري اجلامعة، 
ليفص�ل بموجبه�ا عند غياب الن�ص النظامي، وهو هبذا يقوم بام كان ع�ىل املنظم أن يفعله إذا ما 
أراد اإلع�راب ع�ن إرادته بإص�دار ترشيع ينظم نفس املوض�وع الذي تصّدى ل�ه القضاء وقرر 

بشأنه املبدأ العام )3(. 

واملب�ادئ القانوني�ة بام أهنا تع�رّب عن ضمري املجتمع فه�ي تتأثر باملفاهيم الس�ائدة وبظروف 
اجلامعة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية والروحية املعتمدة من املجتمع يف بلد معنّي 

وزمن معنّي.

ثانيًا : خصائص املبادئ القانونية العامة :

تتميز املبادئ العامة للقانون بأهنا نظرية قضائية، بمعنى أن القضاء هو الذي يكشف عنها يف 
أحكامه ويس�تند يف تقريرها عىل روح الترشيع العامة، وعىل ضمري املجتمع واألسس التي يقوم 
عليها هذا املجتمع، وهذه املبادئ ال تستند بشكل مبارش إىل نصوص قانونية مكتوبة، فهي قواعد 
غري مكتوبة، ولكنها مع ذلك تأخذ قيمة القانون املكتوب وقوة إلزامه، فهي واجبة التطبيق دون 

حاجة لنص نظامي يقررها)4(.

)1( يوسف، الصاوي، دروس يف القضاء اإلداري )2010( ص30 - 31.
)2( الشوبكي، عمر حممد، القضاء اإلداري »دراسة مقارنة«)دار الثقافة، عامن، 2007م( ص54.

)3( شيحا، إبراهيم عبد العزيز، القضاء اإلداري )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2003م( ص113.
)4( عبد الوهاب، حممد رفعت، القضاء اإلداري، ص40.
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ك�ام أن هذه املبادئ تكمل القانون املكتوب وتس�د النقص في�ه، ولكنها جتد حدًا هلا يف حالة 
م�ا إذا أصدر امل�رشع قانونًا رصحيًا مكتوبًا خيالف مضموهنا، ف�إن الغلبة تكون للقانون املكتوب 

يف تلك احلالة.

وجتدر اإلشارة إىل أن القضاء قد جلأ إىل أربع طرق وهو يستنبط أو يستخلص املبادئ العامة 
للقانون، وهي :

1� استنباط املبدأ العام من جوهر النظام العام وطبيعة األشياء ومتطلبات العدل واإلنصاف.

2�  استنباط املبدأ العام من املعتقدات الراسخة يف ضمري األمة.

3� استنباط املبدأ العام من روح نصوص نظامية معينة.

4� استنباط املبدأ من خالل تعميم نصوص تتعلق بحاالت جزئية حمددة)1(.

ثالثًا : أمثلة عىل املبادئ القانونية العامة:

يتنوع مضمون املبادئ العامة بحس�ب طبيعة املجال النظامي الذي تعمل فيه، إال أنه يمكن 
إرجاعها من حيث أساسها وجوهرها إىل: 

1-اس�تقالل القضاء: ويقصد به أن القضاة ال س�لطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وهم 
غ�ري قابلني للعزل إال يف إطار النظام التأديبي اخلاص هبم، وخضوعهم لقواعد خاصة يف 
تعيينهم وترقيته�م ونقلهم وإعارهتم ومرتباهتم، وأال تتدخل أية سلطة يف شؤون العدالة.

2- ح�ق اللج�وء إىل القض�اء: وه�و حق ع�ام ال جي�وز التنازل عن�ه بصفة مطلق�ة وإن كان 
جيوز تقييده، س�واء باالتفاق: مثل ترايض األطراف ع�ىل اللجوء إىل التحكيم حلل نزاع 
مع�ني، أو بالنص الترشيعي كأن يقيد املنظم ح�ق اللجوء إىل القضاء من خالل وجوب 
عرض النزاع عىل جهة أخرى قبل عرضه عىل القايض، أو حتديد ميعاد الستعامل بعض 

الدعاوى.

)1( طلبه، عبد اهلل، الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة، ص28.
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3– كفالة حق الدفاع: لعل االهتامم بحق الدفاع أمام القضاء يسبق ما عداه من حقوق أخرى 
معرتف هبا لإلنسان، عىل اعتبار أن القضاء هو املالذ وحائط الصد األخري لإلنسان املعرض 
لالحتجاز أو التحفظ، كام أن احرتام هذه احلقوق مرتبط بكفالة حق التقايض، وهو يعني 
ح�ق اخلصم يف أن يس�مع القايض وجهة نظره وإعطائه الفرص�ة لتقديم ما لديه من أوجه 
دفاع أو مس�تندات، ومناقشة اخلصم يف كل ما يقال أو يقدم، هبدف إهدار قيمته، وحماولة 
إقن�اع املحكم�ة إلصدار احلكم أو القرار لصاحله، وأنه ليس للس�لطة املختصة أن تعاقب 

فردًا إال بعد اطالعه عىل املخالفات املسندة إليه، ومتكينه من حتضري وسائل دفاعه )1(.

وح�ق الدف�اع يف هذا املجال هو حق أصيل، أي أن لكل فرد أن يتمس�ك به ولو مل يوجد   
نص خيوله إياه. وينبني عىل ذلك أن اإلخالل بحق الدفاع من ش�أنه أن يبطل إجراءات 

املحاكمة وبالتايل القرار املرتتب عليها ملا يستتبعه من إهدار ضامنات الدفاع)2(.

وال تعت�رب كفال�ة حق الدف�اع قائمة إال بتوافر جمموع�ة من املبادئ القانونية التي اس�تقر   
عليها القضاء وهي:

)1( ع�امر، صاب�ر، بح�ث بعنوان »ح��ق الدف��اع« )منش�ور ع�ىل االنرتنت مق�دم إىل املؤمتر اإلقليمي األول بش�أن 
املحكمة اجلنائية الدولية 24-25 مايو/ أيار 2011 الدوحة � قطر(.

)2( وتطبيق�ًا هلذا قض�ت املحكمة العليا االحتادية اإلماراتية بأنه: »... فإن البني م�ن مدونات احلكم املطعون فيه أنه 
أورد طلب الطاعن بإحالة الدعوى خلبري حسايب, إال أن املحكمة قد التفتت عن ذلك، وملا كان ذلك وكان دفاع 
الطاعن قد قام عىل براءة ذمته من أي مبالغ ختص اجلهة الشاكية، وأن اإلقرار املوقع عليه منه إجراء جرى العمل 
عليه أن يتحمل أي مس�ئولية س�ابقة أو مس�تقبلية عن أي نقص يف األموال عند قيامه بإجازته الس�نوية ولذلك 
طلب ندب خبري حسايب لفحص املستندات إلثبات االهتام أو نفيه – وكان دفاع الطاعن عىل الصورة آنفة البيان 
يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل املقدم يف الدعوى بحيث إذا صح لتغري به وجه الرأي يف الدعوى, فإن 
املحكم�ة إذا مل تفط�ن لفحواه وتقس�طه حقه وتعنى بتحقيق�ه بلوغًا إىل غاية األمر فيه, ف�إن حكمها فوق قصوره 

يكون مشوبًا باإلخالل بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه«. الطعن رقم 46 لسنة 2011 جزائي.
ك�ام قض�ت كذلك بأنه: »وإذ كان ذلك وكان البني من مدونات احلكم املطعون فيه أن الطاعن متس�ك أمام حمكمة   
ثاين درجة بطلب ندب خبري لالطالع عىل أوراق وملف الدعوى إلثبات أن املرشوع ليس ومهي وتم االتفاق عليه, 
فلم تلتفت املحكمة إىل هذا الدفاع وأدانته دون أن جتيب طلبه أو ترد عليه, وملا كان هذا الطلب مهام لتعلقه بتحقيق 
الدع�وى للوق�وف عىل وجه احلقيقة فيها فإن عدم الرد يعترب قصورًا موجب�ًا لنقض احلكم, هذا فضاًل عن أن دفاع 
الطاعن بأن تعاقده مع العمالء كان قبل صدور املرس�وم األمريي س�الف البيان يعد دفاعا جوهريا بالنسبة للتهمة 
الثانية املسندة إليه – بحيث إذا صح لتغري به وجه الرأي فيها فإن املحكمة إذ مل تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى 
بتحقيقه بلوغا إىل غاية األمر فيه فإن حكمها يكون مشوبًا – فضاًل عن قصوره - باإلخالل بحق الدفاع بام يبطله 

ويوجب نقضه واإلعادة دون حاجة إىل بحث باقي أوجه الطعن«. طعن رقم 221 لسنة 2010 جزائي.
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�  قرينة الرباءة )األصل يف اإلنسان الرباءة(.

�  املساواة أمام القايض.

�  مبدأ املواجهة.

�  حق املثول أمام القايض.

�  علنية املحاكمة.

�  كفالة حق الطعن يف األحكام.

�  احلق يف اختيار املحامي.

4- املس�اواة أم�ام القضاء: أي ح�ق االلتجاء إىل القضاء دون متييز ب�ني املتقاضي�ن ومنحهم 
مجيع�ًا فرص�ًا متكافئ�ة يف ظل حياد تام للق�ايض، وعدم جواز مجعه ب�ني صفات اخلصم 
واحلك��م، وال أن يقض بعلمه، ورفض ما يس�مى باملحاك�م اخلاصة، فالقضاء جيب أن 
يكون يف متناول اجلميع بال متييز بني األفراد بس�بب األصل أو اللون أو اآلراء الشخصية 
ين، واملس�اواة بني املتخاصمني تس�تدعي إعطاء فرصة كافية للمدعى عليه ليقدم  أو الدِّ
دفوع�ه وطلبات�ه العارضة، وتتطل�ب إعطاء كل اخلص�وم فرصًا متس�اوية يف اإلثبات و 

إجراءات التحقيق.

ك�ام يعني إعطاء اخلصوم فرصًا متس�اوية وحقوق�ًا متكافئة يف تقدي�م الطلبات والدفاع   
وأوج�ه الدفوع، باعتبار أن املس�اواة بني اخلصوم رضب م�ن رضوب العدالة، كام تعني 

غياب أي معاملة تفضيلية بني األطراف يف عالقة قانونية معينة)1(.

5- جماني�ة القض�اء: وهي نتيجة حتمية ملبدأ املس�اواة، ومضمونه أن خزين�ة الدولة هي التي 
تتحم�ل مرتبات القضاة، وبالتايل ف�إن الدولة تعفي املتقاضني من دفع مقابل قضاياهم، 
ول�ذا يتع�ني أال تكون جماني�ة القضاء عاماًل يش�جع األفراد عىل رفع الدع�اوى الكيدية 
)تعس�فية(، أي حتقيق نوع من التوازن هيدف إىل احلفاظ عىل حس�ن س�ري مرفق القضاء 

وعدم عرقلة حق الشخص يف اللجوء إىل القضاء. 
)1( متام، السيد، احلق يف االطالع )بحث منشور يف جتميع أبحاث مؤمتر حق الدفاع � إبريل 96 كلية احلقوق � جامعة 

عني شمس( ص 219.
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6- درجتا التقايض: ويأيت ذلك املبدأ انطالقًا من أن القايض برش يمكن أن يقع يف الغلط، سواء 
يف حتديد الوقائع أو يف فهم وتطبيق القانون، ولذا فإن كل األنظمة القانونية املعارصة جتيز 

التظلم من األحكام سواء إىل اجلهة التي أصدرهتا أو إىل جهة أعىل منها درجة.

7- مبدأ علنية اجللس�ات: أي فتح أبواب القضاء أمام اجلمهور حلضور جلسات املحاكمة، 
واالستامع مبارشة لكل ما جيري أثناء نظر القضايا أو الفصل فيها و هو ما خيلق نوعًا من 
الرقابة الش�عبية عىل أع�امل القضاء، كام يولد االطمئنان بعدال�ة ونزاهة القضاة، وتتوفر 
العلنية بحضور شخص واحد فقط، وحتى إذا قررت املحكمة أن تكون اجللسات رسية 

يف بعض األحيان فإن النطق باحلكم يكون وال بد يف جلسة علنية.

وال ج�دال يف أن ه�ذه املبادئ هلا أمهية كب�رية يف حتقيق املحكمة العليا أله�م أهدافها، وهو 
مراقبة األحكام وحسن سري العدالة، وليست مذكورًة هنا عىل سبيل احلرص، بل إن هناك الكثري 

من املبادئ القانونية األخرى عىل سبيل املثال:

مبدأ حرية التنقل.    -

مبدأ حرية التجارة والصناعة.    -

مبدأ حرية الرأي.    -

مبدأ حرية التعبري    -

مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة.   -

مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية.   -

مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص.   -

مبدأ األصل براءة الذمة، ويتفرع عنه مبدأ: املتهم بريء حتى تثبت إدانته.   -

امللكية اخلاصة واحلرية الفردية مكفولتان يف حدود القانون.   -

مبدأ أن ال تقييد للحريات العامة إال بقانون.   -

مبدأ إتاحة دعوى قضائية لكل من ترضرت مصاحله نتيجة قرار إداري معيب.   -

مبدأ خضوع كل سلطة إدارية للرقابة.    -
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مبدأ حق الدفاع يف املحاكامت التأديبية.   -

مبدأ رضورة سري املرفق العام بانتظام.   -

مبدأ بطالن الترصفات نتيجة اإلكراه.   -

مبدأ عدم جواز االلتزامات املؤبدة.   -

مبدأ عدم التعسف يف استعامل احلق.   -

مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون.   -

مبدأ مساواة املواطنني يف االنتفاع من املرافق العامة.   -

مبدأ املساواة يف حتمل التكاليف واألعباء العامة.   -

مبدأ املساواة يف الرضيبة.   -

مبدأ املساواة يف مبارشة األعامل االقتصادية.   -

مبدأ املساواة يف املعاملة.   -

مبدأ حق احلياة لكل فرد.   -

مبدأ عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون.   -

مبدأ تغري األحكام بتغري األزمان.   -

مبدأ تفوق املعاهدة الدولية عىل القانون الداخي )1(.   -

رابعًا : قوة املبادئ القانونية العامة:

ال خ�الف بني فقهاء القانون يف اعتبار املبادئ القانونية العامة مصدرًا من مصادر الرشعية، 
وأن هلا طابع اإللزامية؛ بحيث ال جيوز خمالفتها.

ويرى غالبية فقهاء القانون أن القوة اإللزامية للمبادئ القانونية جيب أال تتجاوز النصوص 
الترشيعي�ة العادية؛ وذلك ألن املبادئ القانونية العامة تتدخل أساس�ًا لوجود نقص يف الترشيع، 

)1( طلبه، عبد اهلل، الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة، ص26.
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فإذا ما تدخل املرّشع بقانون يتعارض مع مبدأ عام فقد هذا املبدأ أساس وجوده، وأصبح النص 
الترشيعي هو الواجب تنفيذه )1(.

إن�ام يتع�ني األخذ يف االعتبار أنه نظرًا ملا للمبادئ القانوني�ة العامة من أمهية من حيث كوهنا 
مص�درًا من مص�ادر الرشعية وال جيوز خمالفتها، وأهنا من عوامل اس�تقرار القضاء وثباته وعدم 
تعارض األحكام بعضها ببعض، فإنه البد أن تتسم هذه املبادئ بالتوّحد وعدم التعارض بينها، 

ألن تعارضها واختالفها يؤدي بالرضورة إىل تعارض األحكام فيام بينها.

خامسًا : اختصاص املحكمة العليا بإقرار املبادئ العامة:

نصت املادتان )13، 14( من نظام القضاء السعودي عىل اختصاص اهليئة العامة باملحكمة 
العلي�ا والتي تتوىل تقرير مبادئ عامة يف املس�ائل املتعلقة بالقضاء، والنظر يف املس�ائل التي ينص 
ه�ذا النظ�ام � أو غريه من األنظمة � ع�ىل نظرها من اهليئة العامة وأن قراراهتا يف هذا الش�أن تعّد 

قرارات هنائية.

فهذه اهليئة تتميز بأهنا:

1- تعترب مماثلة للجمعية العامة؛ ألهنا تضم رئيس املحكمة ومجيع قضاهتا.

2– تقوم هذه اهليئة بتقرير مبادئ عامة.

3– تقترص هذه املبادئ عىل املسائل املتعلقة بالقضاء.

4– أن لفظ »املس�ائل« لف�ظ عام، وبام يعني أنه ال يقترص عىل املب�ادئ القضائية ذات الصلة 
باألحكام فقط، بل يمتد ليشمل كل ما له صلة بالعمل القضائي.

5– أن قراراهتا يف هذا الشأن تعد قرارات هنائية.

6– أن دور اهليئة ال يقترص عىل تقرير مبادئ جديدة، بل يبحث ويدرس ويفصل يف حاالت 
العدول عن مبادئ قائمة، فإذا رأت إحدى دوائر املحكمة العليا � يف شأن قضية تنظرها 
� الع�دول عن مبدأ س�بق أن أخذت ب�ه أو أخذت به دائرة أخرى يف املحكمة نفس�ها يف 

)1( عبد الوهاب، حممد رفعت، القضاء اإلداري، ص44.
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قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر حمكمة االستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت 
ب�ه إحدى دوائر املحكمة العليا يف قضايا س�ابقة، فريفع األم�ر إىل رئيس املحكمة العليا 

إلحالته إىل اهليئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

ويف دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة نصت املادة )65( عىل أن�ه إذا رأت إحدى دوائر املحكمة 
االحتادية العليا وهي بصدد نظر دعوى أو طعن العدول يف غري املواد الدس�تورية عن مبدأ مس�تقر 
للمحكمة، أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من املحكمة، تأمر بإحالة الدعوى أو 
الطعن إىل هذه اهليئة لتفصل فيها، وتصدر اهليئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة عىل األقل)1(.

ويف قطر حددت املادة )7 )من قانون الس�لطة القضائية )رقم2003/10( كيفية التعامل مع 
مش�كلة الع�دول عن املبدأ العام، فنصت ع�ىل أنه: »إذا رأت إحدى دوائ�ر حمكمة التمييز العدول 
عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر األخرى، أو عرضت مسألة تتعلق 

بتنازع االختصاص سلبًا أو إجيابًا، أحالت الدعوى إىل دوائر املحكمة جمتمعة للفصل فيها«.

ويف الكويت بينت املادة )4( من القانون رقم 1990/23 بشأن تنظيم القضاء أنه إذا رأت 
إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر األخرى، 
أحالت الدعوى إىل هيئة تش�كل من أحد عرش مستش�ارًا من مستشاري املحكمة خيتارهم رئيس 

املحكمة، وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتصدر األحكام بأغلبية اآلراء.

ويف عامن جاء يف املادة )9( من قانون السلطة القضائية أنه » إذا تبني إلحدى دوائر املحكمة 
العلي�ا عند نظر أح�د الطعون أنه صدر منها، أو من إحدى دوائر املحكمة أحكام س�ابقة خيالف 
بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة من املحكمة العليا، 

)1( وتطبيقًا لذلك قضت املحكمة العليا االحتادية بأنه: "ملا كان قضاء اهليئة باملحكمة قد استقر عىل أنه إذا أحالت إحدى 
دوائر املحكمة الطعن املنظور أمامها إىل اهليئة للنظر يف العدول عن مبدأ مس�تقر يتصل بالنزاع املطروح يف الطعن 
أو إقرار ما كان متعارضًا من املبادئ القانونية، فإن اهليئة إذا ما فصلت يف أي من هاتني املسألتني، فال تعيد الطعن 
إىل الدائ�رة الت�ي أحالت�ه، إنام يتعني عليها أن تتصدى للفصل يف موضوع الطعن بع�د أن تقول كلمتها يف موضوع 
اإلحال�ة"، وقال�ت: " ملا كانت اهليئة ق�د انتهت يف قضائها عىل نحو ما تقدم إىل وج�وب اختصام التابع إىل جانب 
املتب�وع يف الدع�وى التي يرفعها املرضور عىل األخري ك�رشط إجرائي لقبول الدعوى. وكان احلكم املطعون فيه إذ 
تبنى املبدأ الذي عدلت عنه اهليئة عىل النحو السالف بيانه بقضائه بإلزام الطاعنة بالضامن دون اختصام تابعيهام مما 

يوجب نقضه هلذا السبب". الطعن رقم 549 لسنة 2008 مدين )املقيد برقم 2 لسنة 2009 هيئة عامة(.
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تع�ني عليها إحالة الطعن إىل هيئة تش�كل برئاس�ة رئيس املحكمة، أو األق�دم فاألقدم من نوابه، 
وعضوي�ة ع�رشة من األقدم فاألق�دم من نواب الرئي�س وقضاة املحكمة«. بين�ام مل يرد يف قانون 

حمكمة التمييز بالبحرين أي ذكر ملثل هذه اهليئة أو هذا االختصاص. 

3 . 3 . 2 الفصل يف تنازع االختصاص
ينش�أ التنازع عىل توزيع االختصاص يف حماكم اجلهة القضائية الواحدة يف الدولة، ويتحقق 
ه�ذا الن�زاع ع�ىل االختص�اص يف حالة م�ا إذا رفعت نف�س الدعوى أم�ام حمكمت�ني فتتنازعان 
االختصاص بالدعوى، سواء بأن تدفع كل حمكمة بعدم اختص�اصها بنظره�ا )التنازع السلبي( 
أو أن تق�رر كل منه�ام اختصاصه�ا هبا فتس�تمر يف نظرها )التنازع اإلجيايب( وه�و ما قد يؤدي إىل 

صدور حكمني متناقضني يف مسألة واحدة ينشأ تنازع يف تنفيذمها.

ويشرتط لقيام حالة التنازع اإلجيايب:

�  وح�دة موض�وع الدعوى أم�ام اجلهتني القضائيت�ني برصف النظر عن وح�دة اخلصوم يف 
الدعويني.

�  قيام الدعوى أمام اجلهتني القضائيتني ومتسك كل منهام باختصاصه بنظرها)1(.

كام يشرتط لقيام حالة التنازع السلبي:

�  وحدة موضوع الدعوى أمام اجلهتني القضائيتني وإن مل يتحد اخلصوم يف الدعويني.

�  صدور حكمني بعدم االختصاص من اجلهتني القضائيتني )2(.

وتطّرق نظام القضاء الس�عودي حلالة تن�ازع االختصاص الوالئي يف املادة )27(، بينام جاء 
ذكر تنازع االختصاص املكاين يف املادة )40( من مرشوع نظام املرافعات الرشعية واملادة )134( 

من مرشوع نظام اإلجراءات اجلزائية)3(. 

)1( احللو، ماجد، القضاء اإلداري، ص242.
)2( املرجع السابق، ص244.

)3( تن�ص امل�ادة )40( من مرشوع نظام املرافع�ات الرشعية عىل )... وعند التنازع عىل االختصاص املكاين – إجيابًا أو 
س�لبًا- حت�ال الدعوى إىل املحكمة العليا للفصل فيها( وتنص امل�ادة )134( من مرشوع نظام اإلجراءات اجلزائية 
عىل )إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إىل حمكمتني وقررت كل منهام اختصاصها أو عدم 
اختصاصها، وكان االختصاص منحرصًا فيهام، فريفع طلب تعيني املحكمة التي تفصل فيها إىل املحكمة العليا(.
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ويف دول�ة اإلم�ارات العربية املتح�دة نظم قانون اإلج�راءات اجلزائية رق�م )1992/35( 
ح�االت تن�ازع االختص�اص يف املواد م�ن )153-155( وب�ني ما حيدث في�ام إذا صدر حكامن 
هنائي�ان باالختص�اص أو بعدم االختصاص يف موضوع واحد، واإلج�راءات الواجب اّتباعها، 

وآثار تقديم طلب الفصل يف تنازع االختصاص)1(.

ويف البحري�ن ختت�ص حمكمة التميي�ز طبقًا لنص امل�ادة )6( من قانوهن�ا دون غريها بتعي�ني 
املحكم�ة املختص�ة إذا رفع�ت دع�وى من موض�وع واحد أمام جه�ة القضاء امل�دين وأمام جهة 
القض�اء الرشع�ي أو أمام دائرتني من دوائر القض�اء الرشعي ومل تتخل إحدامه�ا عن نظرها، أو 

ختلت كلتامها عنها. 

3 . 3 . 3 الفصل يف تعارض األحكام

باإلضاف�ة إىل حالت�ي التنازع اإلجيايب والس�لبي توجد حالة ثالثة للتن�ازع خارجة عن نطاق 
هاتني احلالتني، وهي عند صدور حكمني هنائيني متناقضني من حمكمتني خمتلفتني، وتسمى حالة 

تعارض األحكام أو تناقضها.

وال ري�ب أن م�ن أخطر م�ا يتعرض له القضاء هو التش�كيك يف مصداقيت�ه وعدالته، وتظهر 
صورة تعارض األحكام لتحدث يف القضاء إرباكًا واختالاًل ال يمكن الرضا به أو السكوت عنه، 
وذلك أن معنى تعارض األحكام هو تضييع احلق الذي من أجله أنشأت املحاكم ووضع القضاة. 

ويشرتط لقيام حالة التعارض بني األحكام ما يي:

�  أن يكون النزاع الذي طرح أمام جهتي القضاء منصبًا عىل واقعة واحدة.

�  أن يكون هناك تعارض بني احلكمني الصادرين من جهتي القضاء، وأن يكون التعارض 
متعلقًا باملوضوع ال باالختصاص )2(.

)1( حي�ث نص�ت املادة )153( ع�ىل أنه )إذا صدر حكامن هنائي�ان باالختصاص أو بع�دم االختصاص يف موضوع 
واحد يرفع طلب تعيني املحكمة املختصة إىل املحكمة االحتادية العليا(. 

)2( طلبه، عبد اهلل، الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة، ص100، 101.
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ونص النظام السعودي يف املادة )27( من نظام القضاء عىل حالة تعارض األحكام إذا كان 
ص�در من جهتني قضائيت�ني )القضاء العام، وديوان املظامل(، يف ح�ني مل ينص عىل حالة تعارض 

األحكام من جهة قضائية واحدة )القضاء العام(. 

بين�ام يف دولة اإلم�ارات العربية املتحدة نظمت املادة )60( اإلج�راءات الواجب اتِّباعها يف 
حالة تعارض األحكام، فنصت عىل أنه: » يف حال تنازع االختصاص... أو قضت فيها بأحكام 

متناقضة، يرفع طلب تعيني املحكمة املختصة إىل املحكمة العليا«. 

ويف قطر نصت املادة )288( من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنه: »لكل من النيابة العامة 
واملحك�وم علي�ه، الطعن بالتمييز يف األحكام الصادرة من حمكمة االس�تئناف يف جناية أو جنحة 

... إذا صدر حكامن متناقضان يف واقعة واحدة ».

ويف البحري�ن نص�ت املادة )6( عىل أن: »ختتص حمكمة التمي�ي�ز دون غريها ... بالفصل يف 
النزاع الذي يقوم بشأن ت�نفيذ حكمني متناقضني صدر أحدمها من جهة القض��اء املدين وصدر 

اآلخر من جهة القضاء الرشعي، أو صدرا من دائرتني خمتلفتني من دوائر القضاء الرشعي«. 

3 . 4 أمثلة قضائية تطبيقية

نس�تعرض هن�ا بعض األح�كام املنتخبة م�ن أحكام املحاك�م العليا بدول جمل�س التعاون، 
لك�ي نؤك�د عىل بعض ما ذكرنا من وظائف املحكمة العليا، وطبيع�ة عملها، وبعضًا من مبادئها 

القانونية العامة.

أواًل  : املبادئ القانونية العامة:

1 �  مبدأ حق املتهم يف الدفاع عن نفسه: 

قضت املحكمة العليا االحتادية اإلماراتية بأنه: »ملا كان ذلك وكان احلكم قد خلص إىل إدانة 
الطاعن عن جريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد اجلنائي لديه، وهو انرصاف نيته إىل إضافة 
املال الذي تس�لمه إىل ملكه واختالس�ه لنفس�ه، وكان ما أورده احلكم عىل ما س�لف ال تتوافر به 
أركان جريم�ة التبدي�د كام ه�ي معرفه به يف القانون، ف�إن احلكم يكون مش�وبًا بالقصور، فضاًل 
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ع�ن ذلك، فإن البني من مدونات احلكم املطعون فيه أنه أورد طلب الطاعن بإحالة الدعوى خلبري 
حسايب، إال أن املحكمة قد التفتت عن ذلك، وكان دفاع الطاعن قد قام عىل براءة ذمته من أي مبالغ 
ختص اجلهة الشاكية، وأن اإلقرار املوقع عليه منه إجراء جرى العمل عليه أن يتحمل أي مسئولية 
سابقة أو مستقبلية عن أي نقص يف األموال عند قيامه بإجازته السنوية، ولذلك طلب ندب خبري 
حسايب لفحص املستندات إلثبات االهتام أو نفيه، وكان دفاع الطاعن عىل الصورة آنفة البيان يعد 
دفاع�ًا جوهري�ًا لتعلقه بتحقيق الدليل املق�دم يف الدعوى؛ بحيث إذا صح لتغ�ري به وجه الرأي يف 
الدعوى، فإن املحكمة إذ مل تفطن لفحواه وتقس�طه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغًا إىل غاية األمر فيه، 

فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوبًا باإلخالل بحق الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه«)1(. 

وقض�ت املحكمة العلي�ا االحتادية اإلماراتية كذل�ك بأنه: » وإذ كان ذل�ك، وكان البني من 
مدونات احلكم املطعون فيه أن الطاعن متسك أمام حمكمة ثاين درجة بطلب ندب خبري لالطالع 
عىل أوراق وملف الدعوى إلثبات أن املرشوع ليس ومهيًا وتم االتفاق عليه، فلم تلتفت املحكمة 
إىل ه�ذا الدف�اع وأدانته دون أن جتيب طلبه أو ترد عليه، وملا كان هذا الطلب مهام لتعلقه بتحقيق 
الدع�وى للوق�وف عىل وجه احلقيقة فيها فإن عدم الرد يعترب قص�ورًا موجبًا لنقض احلكم، هذا 
فض�اًل ع�ن أن دفاع الطاعن ب�أن تعاقده مع العمالء كان قبل صدور املرس�وم األمريي س�الف 
البيان يعدُّ دفاعًا جوهريًا بالنس�بة للتهمة الثانية املس�ندة إليه، بحيث إذا صح لتغري به وجه الرأي 
فيها فإن املحكمة إذ مل تفطن لفحواه وتقس�طه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغًا إىل غاية األمر فيه، فإن 
حكمه�ا يكون مش�وبًا – فض�اًل عن قصوره - باإلخ�الل بحق الدفاع بام يبطل�ه ويوجب نقضه 

واإلعادة دون حاجة إىل بحث باقي أوجه الطعن«)2(.

2 �  مبدأ إكامل النقص أو سد فراغ يف ترشيع وطني من قبل املحكمة االحتادية العليا: 

وتطبيق�ًا لذل�ك جرى قضاء املحكمة االحتادية العليا اإلماراتية عىل أنه »... لئن كانت املادة 
)75( م�ن قانون إنش�اء املحكم�ة االحتادية العليا رقم )10( لس�نة 1973، أج�ازت للمحكمة 
صالحية تطبيق القانون املقارن يف حال عدم وجود قانون أو ترشيع احتادي أو حمي حيكم املسألة 

)1( الطعن رقم 46 لسنة 2011 جزائي.
)2( الطعن رقم 221 لسنة 2010 جزائي.
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املعروضة عليها، إال أن حّد هذه اإلجازة إكامل نقص أو س�دّ فراغ يف الترشيع الوطني، دون أن 
ترقى تلك الصالحية إىل حّد اس�تحداث مواعيد وآجال لس�قوط الدعاوى أو لعدم سامعها، أو 
تقرير تقادم مس�قط أو مكس�ب، أو رس�م طرق طعن يف األحكام... التص�ال كل ذلك بالنظام 

العام«)1(. 

3 �  مبدأ عدم جواز االعتداد باالعتذار باجلهل بالقانون: 

قض�ت املحكمة العليا االحتادية باإلمارات: »أن اجله�ل بالقانون اجلنائي ال يعدُّ عذرًا ينفى 
املسئولية اجلنائية عن املتهم يف اقرتاف الفعل املؤثم«)2(. 

4 �  مبدأ تفوق املعاهدة الدولية عىل القانون الداخيل: 

قض�ت املحكم�ة العليا االحتادي�ة باإلم�ارات بأنه: »من املق�رر يف قضاء ه�ذه املحكمة، أن 
مص�ادر التس�ليم لالتفاقية هي صاحبة األولوي�ة والتقديم يف التطبيق، تليه�ا املصادر القاعدية. 
فإذا وجد اتفاق ثنائي بني دولتني، فإن ألحكام هذا االتفاق األولوية واألس�بقية يف التطبيق عىل 
قوان�ني التس�ليم الوطنية، وذلك بالق�در الذي يتناوله االتف�اق، حتى ولو تع�ارض مع القانون 

الوطني«)3(.

5 �  دور اهليئة العامة للمحكمة يف العدول عن مبدأ قانوين: 

قض�ت املحكمة العلي�ا االحتادية بأنه »وحيث إن اهليئة إذ خلصت عىل النحو املش�ار إليه يف 
املس�اق املتقدم إىل وجوب اختصام التابع يف الدعوى الت�ي يرفعها املرضور عىل املتبوع، وكانت 
ثمة أحكام صدرت من هذه املحكمة تس�ري يف هذا االجتاه وذلك يف الطعون أرقام » 24 ق لس�نة 
11 رشعي مدين و 728 لس�نة 24 ق نقض مدين و 237 لس�نة 25 ق نقض مدين » ومن ثم فإن 

اهليئة تقر املبدأ الذي ارتأته يف هذا اخلصوص دون ما خيالفه يف الطعون األخرى. 

)1( الطعن رقم 313 لسنة 2009 إداري.
)2( الطعن رقم 384 لسنة 2011 جزائي أمن دولة. 

)3( الطعن رقم 178 لسنة 2011 جزائي.
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وأضافت » ملا كان قضاء اهليئة باملحكمة قد استقر عىل أنه إذا أحالت إحدى دوائر املحكمة 
الطعن املنظور أمامها إىل اهليئة للنظر يف العدول عن مبدأ مستقر يتصل بالنزاع املطروح يف الطعن 
أو إقرار ما كان متعارضًا من املبادئ القانونية، فإن اهليئة إذا ما فصلت يف أي من هاتني املسألتني، 
ف�ال تعي�د الطعن إىل الدائرة التي أحالته، إنام يتع�ني عليها أن تتصدى للفصل يف موضوع الّطعن 

بعد أن تقول كلمتها يف موضوع اإلحالة«. 

وقال�ت: » ملا كانت اهليئة قد انته�ت يف قضائها عىل نحو ما تقدم إىل وجوب اختصام التابع 
إىل جان�ب املتبوع يف الدعوى التي يرفعها امل�رضور عىل األخري كرشط إجرائي لقبول الدعوى. 
وكان احلك�م املطعون في�ه إذ تبنى املبدأ الذي عدلت عنه اهليئة عىل النحو الس�الف بيانه بقضائه 

بإلزام الطاعنة بالضامن دون اختصام تابعيهام مما يوجب نقضه هلذا السبب«)1(.

وقضت املحكمة العليا بس�لطنة عامن بأنه: فيام يتعلق بطلب إحالة الطعن عىل اهليئة املش�ار 
إليه�ا بامل�ادة )9( من قانون الس�لطة القضائية فقد ق�ررت هذه املادة أنه  إذا تب�ني إلحدى دوائر 
املحكمة العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدر منها، أو من إحدى دوائر املحكمة أحكام س�ابقة 
خيالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة صادرة من املحكمة 
العلي�ا، تعني عليها إحالة الطعن إىل هيئة تش�كل برئاس�ة رئيس املحكم�ة أو األقدم فاألقدم من 
نوابه، وعضوية عرشة من األقدم فاألقدم من نواب الرئيس وقضاة املحكمة. وحيث يتضح من 
عبارة هذا النص أنه ال جمال النطباقه عىل موضوع احلال ألنه يتعلق بأحكام سابقة خيالف بعضها 
البعض، يف حني أن األمر يف الصورة املاثلة ال يتعدى احلكم الصادر عن املحكمة العليا حتت رقم 
2003/63م والذي أخذ باملانع األديب الذي حيول دون مطالبة العامل بحقوقه، واحلكم الصادر 
من نفس املحكمة بتاريخ 2006/11/27 حتت رقم 2006/99م والذي مل يأخذ باملانع األديب 
وهو الذي آل إىل الطعن املاثل بعد صدور قضاء حمكمة اإلحالة، فتعني تبعًا لذلك رفض اإلحالة 

عىل اهليئة املزمع إليها أعاله)2(.

)1( الطعن رقم 549 لسنة 2008 مدين )املقيد برقم 2 لسنة 2009 هيئة عامة(. 
)2( الطعن رقم 2007/129م عاميل عليا )هيئة توحيد املبادئ(.
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ثانيًا : املحكمة العليا حمكمة قانون:

1 �   أكدت حمكمة التمييز بالكويت أهنا حمكمة قانون وليس�ت حمكمة واقع، فقد قضت بأن 
الطع�ن بالتمييز ليس امتدادًا للخصومة أم�ام حمكمتي الدرجتني األوىل والثانية وال هي 
درجة من درجات التقايض، وال تقبل وألول مرة أمام حمكمة التمييز أن يس�تند الطاعن 

يف طعنه إىل سبب جديد ال يتصل بالنظام العام ومل يطرحه هو عىل حمكمة املوضوع)1(.

2 �  ك�ام قض�ت بأن م�ن املقرر أن مهم�ة التمييز هي النظ�ر يف خمالفة القان�ون بصدد ما كان 
معروضًا عىل املحكمة االستئنافية ال فيام مل يسبق عرضه عليها)2(.

3 � كذل�ك قض�ت بأن دلي�ل الدعوى جيب أن يقدم إىل حمكمة املوض�وع، أما حمكمة التمييز 
فإهن�ا تنظ�ر يف خمالفة حمكمة املوض�وع للقانون في�ام كان معروضًا عليها ال فيام مل يس�بق 

عرضه عليها)3(.

4 �   وقضت كذلك بأنه: من املقرر أن دليل الدعوى جيب أن يكون مقدمًا إىل حمكمة املوضوع، 
ذل�ك أن مهمة حمكمة التمييز وهى بصدد النظر يف خمالفة تلك املحكمة للقانون حمدودة 

بفحص ما كان معروضًا عىل حمكمة املوضوع ال فيام مل يسبق طرحه أمامها)4(. 

5 �   كام قضت بأنه ال يقبل من الطاعنني أن يتحديا أمام حمكمة التمييز بمستند مل يسبق عرضه 
أم�ام حمكمة املوض�وع، إذ إن حمكمة التمييز إنام تنظر يف خمالفة هذه املحكمة للقانون فيام 

كان معروضًا عليها)5(.

6 �   كذلك قضت بأن ما أثارته الطاعنة من أن تسلم البضاعة بالكويت وإن مل حيدد الطرفان 
موع�ده، فق�د كان يتع�ني متامه يف غضون يومني من تاريخ ش�حن البضاع�ة، باعتبار أن 
الرحلة بني ميناء الش�حن بالبحرين وميناء الوصول بالكويت ال تس�تغرق أكثر من هذا 

)1( الطعن رقم 83/160 جتاري جلسة 1999/4/11م. 
)2( الطعن رقم 84/1 أحوال شخصية جلسة 1984/4/23م. 

)3( الطعن رقم 84/32 عاميل جلسة 1984/2/13م.
)4( الطعن رقم 84/5 أموال جلسة 1984/10/29م. 
)5( الطعن رقم 84/68 جتاري جلسة 1985/3/27م.
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الوق�ت عادة، هو دفاع يقوم عىل واقع مل يس�بق طرح�ه عىل حمكمة املوضوع، ومن ثم ال 
يكون مقبواًل حتدي الطاعنة به ألول مرة أمام حمكمة التمييز)1(.

7 �  كذل�ك قض�ت بأن ما تثريه الطاعنة م�ن أن املطعون ضده مل يدخل البالد أول مرة إال يف 
1981/2/21م وأن�ه مل يبدأ العمل لدهيا إال يف 1981/3/1م وفقًا لعقد العمل، غري 

مقبول؛ ذلك أنه دفاع مبناه واقع ال جيوز التحدي به ألول مرة لدى حمكمة التمييز)2(.

8 �   كام قضت بأن ما تثريه الطاعنة حول الش�هادة الطبية املقدمة من املطعون ضدها ومدى 
داللته�ا ع�ىل إثبات املرض طبق�ًا للامدة 37 من قانون العم�ل يف القطاع األهي هو دفاع 

خيتلط فيه الواقع بالقانون ال جيوز هلا إثارته ألول مرة أمام حمكمة التمييز)3(.

9 �   قضت املحكمة االحتادية العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة بأنه:« ملا كان من املقرر 
يف قضاء هذه املحكمة، أن ملحكمة املوضوع الس�لطة يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير 
أدلتها متى قام قضاؤها عىل أسباب سائغة هلا أصلها الثابت باألوراق بام يكفي حلمله، كام 
أنه من املقرر أيضًا أن استخالص توافر القصد اجلنائي يف اجلريمة من املسائل املوضوعية 
التي ختتص هبا حمكمة املوضوع دون معقب متى كان قضاؤها سائغًا ... وإذا أخذ بذلك 
احلكم املطعون فيه، وأعمل قاعدة الصلح بوقف تنفيذ العقوبة املقض هبا عىل الطاعن، 
فإن�ه يكون قد طبق صحي�ح القانون، ويضحي النعي عىل احلك�م املطعون فيه بام أورده 
الطاعن بأسباب طعنه ال يعدو أن يكون جداًل موضوعيًا بام ملحكمة املوضوع من سلطة 

يف فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها مما ال جيوز إثارته أمام هذه املحكمة)4(.

ثالثًا : الطعن ملخالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه:

1 �   قض�ت املحكم�ة االحتادية العليا باإلمارات بأنه:« من املقرر – يف قضاء هذه املحكمة– 
أن التعوي�ض يقدر بق�در الرضر، وأن تعيني العنارص املكون�ة قانونًا للرضر والتي جيب 
أن تدخل يف حساب التعويض يعد من مسائل القانون التي ختضع لرقابة حمكمة النقض 

)1( الطعن رقم 84/210 جتاري جلسة 1985/5/1م. 
)2( الطعن رقم 5/9 عاميل جلسة 1985/6/3م. 

)3( الطعن رقم 85/10 عاميل جلسة 1985/6/10م. 
)4( الطعن رقم 16 لسنة 2010 جزائي.
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ن أس�باب حكمها ما يدل ع�ىل أهنا تثبتت من  مم�ا يوجب ع�ىل حمكمة املوضوع أن تضمِّ
حتق�ق تلك العن�ارص ودليلها عىل ذل�ك، حتى تتمكن ه�ذه املحكمة من إع�امل رقابتها 
ملدى س�المة التس�بيب، ومن ثم تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، وأنه ولئن كان ملحكمة 
املوضوع سلطة حتديد مقدار التعويض للمرضور - طاملا مل يرد بالقانون أو االتفاق نص 
يل�زم باتب�اع معايري معينة يف هذا اخلص�وص- إال أن ذلك مرشوط ب�أن يكون تقديرها 
مبينًا عىل أس�باب س�ائغة ومقبولة. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه 
بتقدي�ر تعويض تلفي�ات املركبة اململوكة للطاعنة بعد أن التفت ع�ن تقدير اخلبري بقوله 
أن�ه مل يعاين الس�يارة ومل حيدد مبارشة األرضار التي حلقته�ا أورد قوله: »وحيث إنه ويف 
إطار الواقع املتقدم فإن حمكمة االستئناف تقدر التعويض بام يقل عن املبلغ الذي أقرت 
ب�ه البلدية وحت�دد لذلك مبلغًا مقداره أربع�ون ألف درهم«، دون أن يب�ني من تقريراته 
املصدر الذي استقى منه ذلك ودون حتصيل لعنارص الرضر، ودون الرد عىل املستندات 
املقدم�ة من الطاعن، والت�ي تتضمن فواتري اإلصالح، وهو م�ا يعجز هذه املحكمة عن 
مراقب�ة احلك�م يف صحة تطبيقه للقانون، واألس�س التي أقام عليه�ا تقدير التعويض مما 

يعيبه بمخالفة القانون والقصور يف التسبيب بام يوجب نقضه )1(.

2 �  وقض�ت أيض�ًا بأنه: »ملا كان القانون االحتادي رقم 5 لس�نة 1984 يف ش�أن مزاولة غري 
األطب�اء والصيادلة لبعض املهن الطبية واملس�ند إىل الطاعنني خمالفت�ه نص يف املادة )3( 
ع�ىل أن »يقصد باملهن الطبية التي جيوز لغري األطباء والصيادلة بمزاولتها، املهن الواردة 
يف اجلدول املرفق هبذا القانون«، ومفاد ذلك أنه يشرتط لصحة احلكم باإلدانة يف جريمة 
مزاول�ة مهنة طبية دون احلصول عىل ترخيص من وزارة الصحة برصيح نص املادة )3( 
من القانون س�الف الذكر أن تكون املهن�ة من عداد املهن املثبتة حرصًا يف اجلدول املرفق 
للقانون، وكان البني من هذا اجلدول والذي تكفل ببيان املهنة اخلاضعة هلذا القانون أنه 

ال يتضمن »احلجامة« فهي ليست من املهن الطبية. 

)1( الطعن رقم 572 إداري لسنة 2010. 
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مل�ا كان ذل�ك، وكان الثاب�ت مما أورده احلكم املطع�ون فيه أن املتهم�ني زاوال مهنة طبية   
»احلجام�ة« دون احلصول ع�ىل ترخيص من وزارة الصحة، وكان هذا الترصف ينحرص 
عنه�ا تطبيق املادتني 2, 14 من القانون س�الف الذكر، إذ إن مهنة احلجامة حمل االهتام مل 
تك�ن من عداد امله�ن الطبية املبينة حرصًا يف اجلدول املرفق للقانون، فإن احلكم املطعون 
فيه إذ دان الطاعنني بجريمة مزاولة مهنة طبية »حجامة« يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون 

وتأويله )1(.

3 �   وقد قضت حمكمة التمييز القطرية يف الطعن بطريق التمييز يف حكم حمكمة االس�تئناف 
رقم 2010/68 الصادر بتاريخ: 2010/6/24 حيث جاء يف حكمها أنه: ».. وحيث 
إن مم�ا ينع�اه البنك الطاعن ع�ىل احلكم املطعون في�ه، اخلطأ يف تطبي�ق القانون، إذ قىض 
ين املس�تحق يف ذمة املطعون ضده أصبح مس�تحق  برف�ض الفوائ�د عىل س�ند من أن الدَّ
الوفاء يف احلال بمجرد توقف املطعون ضده عن السداد وانتهاء اتفاقية القرض والفيزا، 
وم�ن ثم يتوقف رسي�ان الفوائد املرصفية، حال إن هذا الق�رض مل يكن ضمن مفردات 
حس�اب جاري ومن ثم ال حتكم�ه قواعده، ويبقى التزام املدين ب�أداء الفائدة قائاًم حتى 
ين أخذًا بام جرى عليه العرف السائد يف معامالت البنوك وهو  يكتمل الوفاء بكامل الدَّ

ما يعيب احلكم املطعون فيه ويستوجب متييزه. 

وحي�ث إن ه�ذا النع�ي يف حمله، ذلك أن احلس�اب اجلاري خيتلف ع�ن القرض املرصيف   
يف أن األول يس�توجب وج�ود معام�الت متصلة ب�ني طرفيه يعترب فيه�ا كل منهام مدينًا 
أحيانًا ودائنًا أخرى، وتكون هذه املعامالت متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون 
مدفوعات كل من الطرفني مقرونة بمدفوعات الطرف اآلخر، أما القرض املرصيف فهو 
عق�د يقدم بمقتضاه البنك بتس�ليم املقرتض مبلغًا من النقود عىل س�بيل القرض أو قيد 
ه�ذا املبل�غ يف اجلانب الدائن حلس�اب املقرتض يف البنك، ويلتزم املقرتض بس�داد مبلغ 
الق�رض وفوائ�ده للبن�ك يف املواعيد وبال�رشوط املتفق عليها، ويعت�رب القرض املرصيف 

عماًل جتاريًا أيًا كانت صفة املقرتض أو طبيعة القرض الذي خصص له هذا القرض. 

)1( الطعن رقم 65 جزائي لسنة 2011.
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وملا كان احلكم االبتدائي – فيام اعتنقه احلكم املطعون وبغري نعي من الطاعن– قد أورد   
يف مدونات�ه: »أن املبل�غ املق�ض بإلزام املطعون ضده بأدائه للطاعن، يش�مل ما تبقى من 
أص�ل القرض وفوائده املتفق عليها حتى الس�داد الذي ح�ل أجله بتوقف املقرتض عن 

الوفاء بالتزامه بسداد القسط الشهري املستحق عليه«. 

وكان الب�ني م�ن اتفاق عقدي الق�رض والفي�زا كارد بأهنام خليا من حتدي�د فائدة حمددة   
يستحقها البنك عن تقاعس املطعون ضده عن الوفاء بباقي املستحق عليه إال أنه ملا كان 
البنك املقرتض يتحمل عادة يف سبيل احلصول عىل األموال التي يلبى هبا حاجة عمالئه 
أعب�اء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الرضر املوجب الس�تحقاق 
الدي�ن التعوي�ض بمجرد التأخري يف الوفاء بالدين يضحى أم�رًا واجبًا عىل املدين الوفاء 
ب�ه أخذًا بام ج�رت عليه العادة يف التعامل مع البنوك والتي تع�د معرفتها من قبيل العلم 
الع�ام الذي ال حيت�اج إىل دليل عىل قيامه. وإذ قىض احلكم املطع�ون فيه عىل خالف هذا 
النظر برفضه طلب احلكم للطاعن بالتعويض عن التأخري يف الوفاء. فإنه يكون معيبًا بام 
يوج�ب متييزه يف خصوص هذا اجلزء م�ن قضائه. لذلك ميزت املحكمة احلكم املطعون 
في�ه جزئي�ًا، وأحال�ت القضية إىل حمكم�ة االس�تئناف لنظرها يف خصوص م�ا ميز منه، 

وألزمت املطعون ضده املرصوفات«)1(.

4 �   يف البحري�ن قض�ت حمكم�ة التميي�ز -الدائ�رة األوىل- بأنه »وحيث إن ه�ذا النعي غري 
س�ديد، ذل�ك أن الن�ص يف امل�ادة 2/13 من املرس�وم بقان�ون رقم 42 لس�نة 2002م 
بإصدار قانون السلطة القضائية عىل أنه »ختتص حماكم القضاء الرشعي بالفصل يف مجيع 
املنازعات املتعلقة باألحوال الش�خصية للمس�لمني«. مفاده أن م�ا يصدر من أحكام يف 
ح�دود اختصاصه املقرر قانون�ًا يكون بمنأى عن والية القضاء الع�ادي، وهو ما تنعدم 
مع�ه والية املحاكم العادية يف التعقيب عىل هذه األح�كام أو إبطاهلا، ملا كان ذلك وكان 
احلكم املطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه ال يكون قد خالف القانون أو أخطأ يف تطبيقه، 

ويكون النعي عليه عىل غري أساس«)2(.

)1( الطعن رقم 168 - لسن��ة 2010 بجلسة 2011/1/11م.
)2( الطعن رقم 2005/204 م.
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رابعًا : اخلطأ يف تكييف الوقائع: 

قض�ت املحكم�ة االحتادية العليا بأنه: من املقرر يف قضاء هذه املحكمة، أن مصادر التس�ليم 
االتفاقي�ة هي صاحبة األولوي�ة والتقديم يف التطبي�ق، تليها املصادر القاعدية. ف�إذا وجد اتفاق 
ثنائي بني دولتني، فإن ألحكام هذا االتفاق األولوية واألس�بقية يف التطبيق عىل قوانني التس�ليم 
الوطني�ة، وذلك بالقدر الذي يتناوله االتفاق، حتى ولو تعارض مع القانون الوطني، كام أن من 
املستقر عليه يف قضائها كذلك أنه يتعني يف احلكم أن يبني للمطلع عليه أن املحكمة فهمت الواقع 
يف الدعوى عن برص وبصرية، وأحاطت بأدلتها وأوجه دفاع ودفوع اخلصوم فيها، وردت عليها 
ردًا كافي�ًا وس�ائغًا ب�ام له أصله الثاب�ت يف األوراق، وأهنا كيفت الواقع تكييف�ًا صحيحًا وأنزلت 

عليه صحيح القانون، وإال كان حكمها معيبًا بالقصور املبطل. 

مل�ا كان ذل�ك، وكان الثاب�ت من مدونات احلك�م املطعون فيه أن�ه أقام قضاءه بع�دم إمكانية 
التس�ليم، عىل س�ند من أن اجلريمة املطلوب من أجلها التسليم، جريمة سياسية ال جيوز من أجلها 
التسليم وفقا للامدة )3،5/9، 10( من القانون االحتادي رقم 2006/39 سالف البيان، دون أن 
يفصح احلكم املطعون فيه يف مدوناته عن األساس القانوين الذي استند إليه للقول بسياسية جريمة 
التجس�س، وإخراجه�ا من طائفة اجلرائم املاس�ة بأمن الدولة من جهة اخل�ارج وإدراجها يف زمرة 
اجلرائم السياسية، أو أن يكشف عن املعيار الذي تبناه احلكم للقول بسياسية اجلريمة املطلوب من 
أجلها التسليم، باعتبار أن كل ذلك مما يدخل يف نطاق القانون الذي تراقب املحكمة االحتادية العليا 

صحة تطبيقه، األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه بالقصور املبطل املوجب للنقض)1(.

خامسًا : ما ال جيوز الطعن فيه من األحكام:

قض�ت املحكمة االحتادية العليا باإلم�ارات بأنه: »ملا كان للمحكمة العليا أن تثري يف الطعن 
املسائل املتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن مل يثرها أحد اخلصوم ومن بينها قواعد الطعن 
يف األح�كام مت�ى تعلقت باحلك�م املطعون فيه وتواف�رت عنارص الفصل فيه�ا. وكان من املقرر 
يف قض�اء هذه املحكمة وعىل م�ا جرى به نص املادة 1/244 من قان�ون اإلجراءات اجلزائية أن 

 )1( الطعن رقم 178 جزائي لسنة 2011.
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الطع�ن بالنق�ض ال جيوز إال يف األحكام النهائية الصادرة من حمكمة االس�تئناف، ومرد ذلك أنه 
م�ا دام هناك س�بيل عادي للطعن يف احلك�م حيتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه جيب اس�تنفاذ هذه 
الوس�يلة قب�ل اللجوء إىل طريقة الطع�ن بالنقض الذي مل جيزه املرشع باعتب�اره طريقًا غري عادي 
للطعن يف األحكام، إال برشوط حمددة لتدارك خطأ األحكام النهائية دون سواها، ومن ثم إذا مل 
يلجأ املتهم إىل الطعن عىل احلكم بطريق املعارضة أو االس�تئناف ومها طريقان عاديان للطعن يف 

األحكام القابلة للطعن بأي منهام، مل جيز له من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض.

وكان الن�ص يف امل�ادة 1/160 من قان�ون اإلجراءات اجلزائية من أن�ه ) جيب عىل املتهم يف 
جناية أو جنحة معاقب عليها بغري الغرامة أن حيرض بنفسه( يدل عىل أن املرشع قد اشرتط العتبار 
احلكم حضوريًا بالنس�بة للجرائم الواردة هبذا النص أن حيرض املتهم بش�خصه وليس بوكيل عنه 
بجلس�ات املحاكمة التي س�معت فيها املرافعة، فإذا هو مل حيرض بش�خصه يف تلك اجللسات كان 

احلكم غيابيًا يف حقه قاباًل للطعن فيه باملعارضة من تاريخ إعالنه. 

مل�ا كان ذل�ك وكان البنّي م�ن أوراق الدعوى أن احلكم املطعون فيه حكم اس�تئنايف غيايب مل 
يعل�ن للطاعن أص�واًل، األمر الذي يعنى أن باب االعرتاض عليه أمام املحكمة التي أصدرته ما 
زال مفتوح�ًا، ذلك كام أس�لفنا القول أن الطعن بطريق النقض هو م�ن طرق الطعن غري العادية 
الت�ي رشعت إلصالح ما يق�ع يف األحكام من األخطاء املتعلقة بالقانون، وال جيوز س�لوك هذا 
الطري�ق إال ح�ني يكون قد اس�تنفذت كل طرق الطع�ن العادية، وإذ الثاب�ت أن احلكم املطعون 
في�ه حك�م غيايب وقد خل�ت األوراق مما يفي�د إعالن الطاعن ب�ه، األمر الذي يعني ع�دم انتهاء 
ميعاد املعارضة فيه طاملا أن احلكم مازال قابال للطعن فيه باملعارضة، فال جيوز الطعن فيه بطريق 

النقض مما يتعني معه القضاء بعدم جواز الطعن )1(.

سادسًا : الطعن لعيب موضوعي يف احلكم:

قضت املحكمة االحتادية العليا بأنه:»ملا كان مؤدى املادة )1/128، 4( من قانون اإلجراءات 
املدنية - وعىل ما استقر عليه قضاء هذه املحكمة – أنه ال جيوز أن يشرتك يف املداولة يف األحكام 

)1(طعن رقم 49 جزائي لسنة 2011.
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غري القضاة الذين س�معوا املرافعة، وأوجبت أن حيرض القضاة الذين اش�رتكوا يف املداولة تالوة 
احلكم. فإذا حصل ألحدهم مانع غري منه لواليته، وجب أن يكون قد وقع عىل مس�ودة احلكم، 
عىل أن يثبت ذلك يف حمرض اجللسة. وأن املقرر يف قضاءها كذلك أن حمرض اجللسة يعترب املرجع 
األسايس للرجوع إليه يف شأن هذه البيانات، وأن خمالفة هذه القواعد يرتتب عليها بطالن احلكم 
بطالنًا مطلقًا يتعلق بالنظام العام ملخالفته األصول املقررة بشأن إصدار األحكام، وعىل املحكمة 

أن تتصدى له من تلقاء نفسها. 

ملا كان ذلك وكان البنّي من حمرض جلس�ة املرافعة 2010/10/12 أن اهليئة التي س�معت 
املرافعة وتداولت يف احلكم وحجزت االس�تئناف للحكم مؤلفة من الس�ادة القضاة ).... و.... 
و....(، وهي ذات اهليئة التي نطقت باحلكم يف جلسة 2010/12/27 بينام الثابت من ديباجة 
نس�خة احلكم األصلية أن اهليئة التي أصدرته مؤلفة من الس�ادة القض�اة )..... و..... و.....(، 
وهي هيئة مغايرة لسابقتها، دون أن يثبت يف حمارض جلسات نظر االستئناف سبب تغاير اهليئتني، 
األم�ر ال�ذي يصعب عىل املحكمة االحتادية العليا بس�ط رقابتها القانونية ع�ىل مدى تقيد احلكم 

املطعون فيه بالقواعد املتعلقة بإصدار األحكام، مما يتعني نقضه )1(. 

)1( الطعن رقم 47 إداري لسنة 2011.
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الفصل الرابع
االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

4 .1  مفهوم االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.
4 . 2  رشوط االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 3  إجراءات االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.
4 . 4  اآلثار املرتتبة عىل صحة االعرتاض عىل احلكم أمام املحكمة العليا.

4 . 5  اآلثار املرتتبة عىل احلكم الصادر من املحكمة العليا.
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الفصل الرابع
االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

حرصت كثري من األنظمة عىل تقرير احلق يف االعرتاض عىل األحكام والطعن فيها والنص 
ع�ىل ذل�ك كحق من حق�وق أطراف الدع�وى، ومبعث هذا احلرص هو الس�عي لت�دارك ما قد 
يش�وب العمل القضائي بصفة عامة من أخطاء، وعىل احلكم بش�كل خاص)1(، الس�يام يف عرص 
تش�عبت فيه املسائل وتعقدت فيه األعامل، بحيث يصعب عىل القايض اإلحاطة الشاملة بجميع 

عنارص الدعوى بشكٍل دقيق، بل يصعب عىل اخلصوم أنفسهم عرض دفوعهم وأدلتهم.

ويف الرشيعة اإلسالمية شواهد عىل هذا، دّلت عليه أدلة متعددة من الكتاب والسنة.

ْرِث إِْذ َنَفَش�تْ ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم  ُكاَمِن يِف احْلَ فمن الكتاب: قوله تعاىل: ﴿َوَداُووَد َوُس�َلْياَمَن إِْذ حَيْ
ْرَنا َمَع َداُووَد  ْمَناَها ُس�َلْياَمَن  َوُكالاًّ آَتْيَنا ُحْكاًم َوِعْلاًم  َوَس�خَّ ْكِمِهْم َش�اِهِديَن ﴿78﴾ َفَفهَّ �ا حِلُ َوُكنَّ

ا َفاِعِلنَي ﴿79﴾ )األنبياء(.  رْيَ  َوُكنَّ َباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّ اجْلِ

فقد حكم داوود حكاًم، وتعّقبه س�ليامن عليهام الس�الم فنقضه وحكم حكاًم آخر؛ وتفصيل 
ذل�ك؛ »عن م�رسوق قال: كان حرثهم عنبًا فنفش�ت في�ه الغنم، أي: رعت لي�اًل، فقىض داوود 
بالغنم هلم، فّمروا عىل س�ليامن فأخربوه اخلرب، فقال س�ليامن: ال، ولك�ن أقض بينهم أن يأخذوا 
الغن�م فيكون هلم لبنها وصوفها ومنفعتها، ويق�وم هؤالء عىل حرثهم حتى إذا عاد كام كان رّدوا 

عليهم غنمهم«)2(.

فهذا حكم نافٌذ قرره داوود بأن تكون الغنم ألهل احلرث مقابل ما أفسدته من حرثهم، ثم 
نقضه سليامن وحكم بأن تكون الغنم ألهل الزرع، يأخذون لبنها وصوفها ومنفعتها هلم، ويقوم 

أهل الغنم عىل احلرث حتى إذا عاد كام كان ردت الغنم ألصحاهبا وأخذ أهل الزرع زرعهم. 

ففي اآلية داللة عىل مرشوعية نقض احلكم من غري الشخص الذي حكم به )3(.

)1( عبيد، رؤوف، مبادئ اإلجراءات اجلنائية )مطبعة هنضة مرص، القاهرة، 1972م( ص861.
)2( العسقالين، أمحد بن عي بن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري)دار املعرفة، بريوت( ج�13، ص148.

)3( آل خنني، عبد اهلل حممد، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، ج�2، ص186.
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ْبَية التي قىض فيها عي t؛ وهي داّلة عىل جواز مراجعة احلكم من جهة  ومن السّنة: قصة الزُّ
أعىل إذا مل يقنع بذلك املحكوم عليه، فقد جعل عيٌّ حكمه معلقًا عىل قبوهلم إذا رضوا، وإال جاز 
هلم التظلم منه ومعارضته لدى النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وهو ما حدث حيث إنه بعد أن حكم مل يرضوا ورفعوا 

دعواهم إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقّصوا عليه القصة، فأجاز احلكم )1(.

وق�د اعتمد النظام الس�عودي مبدأ االعرتاض عىل األح�كام لتمكني اخلصوم من الوصول 
ق بني مصلحة اخلصوم التي تقض بوج�وب إعادة النظر يف احلكم  لتصحيحه�ا أو إلغائه�ا، ليوفِّ
لتدارك ما وقع فيه من خطأ أو ما اش�تمل عليه من إجحاف أو نقص، وبني املصلحة العامة التي 
حتتم وجوب وضع حد للنزاع حتى تستقر احلقوق وتصبح األحكام ملزمة ملن كانوا طرفًا فيها.

وتضطلع املحكمة العليا يف اململكة هبذا الدور اهلام بصفتها متثل قمة اجلهاز القضائي.

وبواس�طته تس�تطيع العم�ل ع�ىل وحدة تطبي�ق النظ�ام وتفس�ريه، خاص�ة وأن املعمول به 
واملتع�ارف عليه، التزام املحاك�م األدنى بام تقره املحكمة العليا يف أحكامه�ا من مبادئ قانونية، 
نظرًا ملا تتمتع به من مكانة أدبية بالنس�بة هلذه املحاكم، ومن ثم يمكنها حتقيق اهلدف الرئييس من 

إنشائها وهو حتقيق املساواة بني املتقاضني، وضامن حق اإلنسان يف حماكمة عادلة)2(.

ومل�ا لالعرتاض عىل األح�كام الصادرة أمام املحكمة العليا م�ن أمهية ومن حاجة لتوضيح 
مفهومه، ورشوطه، وإجراءاته وما يندرج حتت هذا ويتبعه من آثار، فقد جرى تقسيم هذا الفصل 

إىل املباحث التالية:

ِ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اْلَيَمِن َفاْنَتَهْيَنا إىَِل َقْوٍم َقْد َبَنْوا ُزْبَيًة لأَِلَس�ِد، َفَبْيَنا ُهْم َكَذلَِك   )1( عن عي ريض اهلل عنه قال: َبَعَثنِي َرُس�وُل اهللَّ
َق َرُجٌل بِآَخَر، َحتَّى َصاُروا ِفيَها َأْرَبَعًة، َفَجَرَحُهُم اأَلَس�دُ َفاْنَتَدَب  َق بِآَخَر، ُثمَّ َتَعلَّ َيَتَداَفُعوَن إِْذ َس�َقَط َرُجٌل َفَتَعلَّ
�اَلَح لَِيْقَتتُِلوا  ِل إىَِل َأْولَِياِء اآلَخِر َفَأْخَرُجوا السِّ ُهْم، َفَقاَم َأْولَِياُء اأَلوَّ َلُه َرُجٌل بَِحْرَبٍة َفَقَتَلُه َوَماُتوا ِمْن ِجَراَحاهِتِْم ُكلُّ
؟ إيِنِّ َأْقىِض َبْيَنُكْم َقَضاًء إِْن َرِضيُتْم َفُهَو  َفَأَتاُهْم َعىِلٌّ َعىَل َتْفيَِئِة َذلَِك، َفَقاَل ُتِريُدوَن َأْن َتَقاَتلوا َوَرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحيٌّ
بِ�يَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيُكوَن ُهَو الَِّذي َيْقىِض َبْيَنُكْم، َفَمْن َعَدا َبْعَد َذلَِك  اْلَقَض�اُء، َوإاِلَّ َحَج�َز َبْعُضُكْم َعْن َبْعٍض َحتَّى َتْأُتوا النَّ
ِل  َيَة َكاِمَلًة، َفِلأَلوَّ َيِة، َوالدِّ َيِة، َونِْصَف الدِّ َيِة، َوُثُلَث الدِّ ِذيَن َحرُضوا اْلبِْئَر ُرُبَع الدِّ ُعوا ِمْن َقَبائِِل الَّ َف�اَل َح�قَّ َلُه، امْجَ
بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ِعْنَد  َيِة، َفَأَبْوا َأْن َيْرَضْوا َفَأَتُوا النَّ الِِث نِْصُف الدِّ َيِة، َولِلثَّ ايِن ُثُلُث الدِّ ، أَلنَّ�ُه َهَلَك َمْن َفْوَقُه، َولِلثَّ ُب�عُ الرُّ
وا  ا َقىَض ِفيَنا َفَقصُّ َة َفَقاَل »َأَنا َأْقىِض َبْيَنُكْم«. َواْحَتَبى َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم إِنَّ َعِلياًّ وا َعَلْيِه اْلِقصَّ َمَقاِم إِْبَراِهيَم َفَقصُّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص. أخرجه اإلمام أمحد. َة َفَأَجاَزُه َرُسوُل اهللَّ َعَلْيِه اْلِقصَّ
)2( الرويب، أسامة عبد العزيز: قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطنة عامن، ص695 
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4 .1  مفهوم االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 2  رشوط االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 3  إجراءات االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 4  اآلثار املرتتبة عىل صحة االعرتاض عىل احلكم أمام املحكمة العليا.

4 . 5  اآلثار املرتتبة عىل احلكم الصادر من املحكمة العليا.

4 . 1 مفهوم االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

االعرتاض عىل أحكام حمكمة االس�تئناف أمام املحكم�ة العليا هو الطريق النظامي الوحيد 
ال�ذي يؤدي إىل إثارة الن�زاع والنظر يف الدعوى أمامها، وبه تؤدي ه�ذه املحكمة عملها وتبارش 

اختصاصاهتا وتقوم بوظيفتها.

ولذا هو من األمهية بمكان إذ عن طريقه تس�تطيع املحكمة العليا أن تقوم بدورها، ويمكن 
هلا أن تقرر مبادئها العامة وأسسها القضائية والتي تأيت تصحيحًا أو إقرارًا لوضع قضائي قائم.

د األطر- توضيح هذا االعرتاض  فم�ن هنا كان من الرضوري -حتى تتكامل الرؤي�ة وحُتدَّ
عن طريق البحث عن تعريٍف له يرشح مفهومه وما يشتمل عليه، كام يبني طبيعته وأقسامه، ولذا 

نعقد املطالب التالية:

4 . 1 . 1  تعريف االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 1 . 2  طبيعة االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 1 . 1 تعريف االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا 

َيس�َتخِدم املنظ�م الس�عودي مصطلح )االع�رتاض( عىل احلك�م لتحديد الوس�يلة التي هبا 
ُيطلب إعادة النظر يف احلكم، بينام تس�تخدم كثري م�ن الترشيعات األخرى كالنظام املرصي مثاًل 

مصطلحًا آخر لنفس الوسيلة وهو )الطعن يف احلكم(.
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 وال ي�أيت ه�ذا االخت�الف يف االصط�الح بأث�ر ع�ىل املضم�ون؛ إذ إن التعري�ف لكليه�ام 
-ك�ام س�يظهر- متامث�ل؛ وإن اختلفت األس�اليب والصيغ، فه�ام مصطلحان بمعن�ى ومضمون 

واحد، ويأتيان من باب الرتادف، ويقوم أحدمها مقام اآلخر يف املعنى.

فق�د ج�اء تعري�ف االعرتاض عىل احلك�م بأنه »طعن من اخلصم يس�تدعي دراس�ة الواقعة 
القضائية املدّونة يف حمرض ضبط القضية، ودراس�ة احلكم القضائي الصادر فيها وأسبابه وما يتبع 
ذلك من قبل حمكمة خمتصة، ومن ثمِّ إمضاؤه أو حلظ اخللل فيه وتنبيه مصدره إىل ذلك، أو إظهار 

بطالنه ونقضه«)1(.

وج�رى تعري�ف الطعن بأنه »وس�يلة أو طريقة يلج�أ إليها املحكوم عليه بغي�ة الوصول إىل 
إعادة النظر يف احلكم الصادر ضده بقصد تعديله أو إلغائه«)2(.

ويتب�ني م�ن هذي�ن التعريف�ني التأكيد عىل ما س�بق م�ن أن مصطلح )االع�رتاض( مرادف 
ًا وش�ارحًا ملعنى اآلخر، كام يتضح أن االعرتاض  ملصطلح )الطعن( وذلك ملجيء أحدمها ُمْفرسِّ
هو طريقة أو وسيلة هتدف إىل إعادة دراسة احلكم القضائي � الصادر يف واقعة قضائية � من قبل 
حمكمة أخرى غري املصدرة للحكم، خمتصة بالنظر يف هذه االعرتاضات، وينتج عن إعادة دراسة 

احلكم إما إقراره أو تعديله بتبيان اخللل فيه، أو نقضه وإعالن بطالنه.

وحي�ث تبين�ت العنارص األساس�ية يف تعريف االع�رتاض أو الطعن بصف�ة عامة، فإن هذه 
العن�ارص وإن كان يمك�ن انطباقها عىل االع�رتاض أمام املحكمة العلي�ا إال أهنا ال تعطي صورة 
كاملة لبيان حقيقة االعرتاض أمام هذه املحكمة، ألن هذا االعرتاض له طبيعته اخلاصة واملتميزة، 
وهذه الطبيعة اخلاصة أتت من حيث إن االعرتاض أمام املحكمة العليا له رشوطه التي البد من 

وجودها للحكم بصحته.

ول�ذا فإنن�ا نختار تعريف�ًا لالعرتاض عىل األح�كام أمام املحكمة العليا – بش�كل خاص- 
وهو»الوس�يلة أو الطريقة املحّددة يف النظام، التي يلجأ إليها املحكوم عليه لطلب إعادة دراس�ة 

األحكام التي تصدرها حماكم االستئناف، هبدف تعديل احلكم أو إلغائه«.

)1( آل خنني، عبد اهلل حممد، الكاشف يف رشح نظام املرافعات السعودي، ج2، ص185.
)2( عابدين، حممد أمحد، طرق الطعن يف األحكام املدنية والتجاري، ص5.
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ويمكن حتليل عنارص التعريف عىل النحو التايل:

�  الوس�يلة أو الطريقة املحّددة يف النظام: أي أن االعرتاض أمام املحكمة العليا هو وس�يلة 
لتحقي�ق غاي�ة، وطريق�ة للوص�ول هل�دف، ولكن ه�ذه الوس�يلة والطريقة ليس�ت عىل 
إطالقه�ا، ب�ل هلا ضوابط حددها النظام من مواقي�ت ورشوط يف الطاعن واملطعون فيه، 
ف�إذا أت�ت عىل غري الوجه النظامي اعتربت باطلة، كام أن هذه الوس�يلة والطريقة وردت 

أسباهبا يف النظام عىل سبيل احلرص والتحديد لذا تعترب طريقًا غري عادية واستثنائية.

الت�ي يلج�أ إليها املحكوم علي�ه: أي أن االعرتاض حق من حق�وق املحكوم عليه ال من   
غريه، إذا مل حيقق احلكم املعرتض عليه كافة مطالبه وحقوقه.

�  لطلب إعادة دراس�ة األحكام: وهذا هو اهلدف من االعرتاض وهو إعادة دراس�ة احلكم 
املطعون فيه واملعرتض عليه لوجود عيوب فيه أخّلت بالعدالة واإلنصاف.

�  التي تصدرها حماكم االستئناف: وهذا قيد عىل األحكام، فيشرتط لالعرتاض عىل احلكم 
أمام املحكمة العليا أن يكون احلكم املعرتض عليه صادرًا من حماكم االستئناف وليس من 
غريها، وهذا يأيت من باب املحافظة عىل حق أطراف القضية باحلصول واستيفاء درجات 
التقايض، فال حيق ألحد األطراف أن يقدم اعرتاضه عىل حكم صادر من املحكمة درجة 
أوىل مب�ارشة إىل املحكم�ة العليا إذ يف ذلك تفويت حلق التق�ايض يف الدرجة الثانية وهي 

حمكمة االستئناف.

�  هب�دف تعدي�ل احلك�م أو إلغائه : املحكم�ة العليا إذا أعادت مراجعة احلكم س�تنتهي إىل 
نتيج�ة م�ن هذه املراجعة، وهي إما أن يكون احلكم صحيح�ًا وموافقًا للنظام فهي بذلك 
حتك�م ببطالن االع�رتاض، ويرتتب عليه إقرار احلكم وإمض�اؤه، أو أن تعّدل احلكم إذا 

كان بحاجة للتعديل، أو تلغيه وتنقضه.
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4 . 1 . 2 طبيعة االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

تنقسم طرق الطعن يف األحكام بشكل عام إىل قسمني:

األول: طرق الطعن العادية:

د هلا األنظمة أس�بابًا معينة تقوم عليها، وإنام للخصم أن يطعن  وهي تلك الطرق التي مل حتدِّ
يف احلكم الصادر ضده بطريق منها ألي سبب يرتاءى له، وقابلية احلكم للطعن بطريق منها متنع 

صالحيته )1(. 

ويندرج يف طرق الطعن العادية كل من:

1- املعارضة ) لدى املحكمة التي أصدرت احلكم ( : 

وه�ي طري�ق للتظلم من احلكم الغيايب الصادر ضّد امُلعاِرض الذي ُكلِّف باحلضور حس�ب 
القان�ون أم�ام املحكم�ة ثم مل يمتث�ل لذلك، أو مل يرس�ل عنه وكي�اًل يف األحوال الت�ي جيوز فيها 

ذلك)2(. 

وال جتوز املعارضة إال يف األحكام الغيابية أو األحكام املعتربة حضورية )3(.

2- االستئناف )لدى حمكمة أعىل(:

وه�و طريق من ط�رق الطعن َيطُلب عن طريقه أحُد اخلصوم من القايض يف حمكمة الدرجة 
الثانية اختاذ قرار جديد حيل حمل قرار القايض يف حمكمة الدرجة األوىل، ويرتتب عىل طرح النزاع 
ع�ىل حمكمة الدرج�ة الثانية أن تصب�ح هذه املحكمة صاحب�ة الوالية يف بحث�ه وحتقيقه والفصل 

فيه)4(.

)1( هاشم، حممود، حممد، إجراءات التقايض والتنفيذ )جامعة امللك سعود، الرياض، 1416ه�( ص209، 210.
)2( املرصفاوي، حسن صادق، أصول اإلجراءات اجلنائية )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1972م( ص891.

)3(  نصت املادة الثامنة واخلمس�ون من نظام املرافعات الس�عودي عىل أن:»يكون للمحكوم عليه غيابيًا خالل املدة 
املقررة يف هذا النظام املعارضة يف احلكم لدى املحكمة التي أصدرته... «.

)4( عابدين، حممد أمحد، طرق الطعن يف األحكام املدنية واجلنائية، ص58.
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الثاين: طرق الطعن غري العادية:

وه�ي تلك الطرق التي حرص املنّظم أس�باهبا وحّدد حاالهتا وال يمك�ن إثارهتا إال إذا وجد 
عيب من العيوب التي نص عليها النظام. ويندرج حتت طرق الطعن غري العادية:

1- النقض:

وه�و طري�ق طعن غري ع�ادي يقصد به إلغ�اء احلكم املطع�ون فيه وإبطال�ه ملخالفته أحكام 
القانون يف الشكل أو يف املوضوع )1(.

والطعن بطريق النقض هو نوع من اإلرشاف عىل تطبيق القانون وتفسريه ليؤدي إىل توحيد 
املبادئ القانونية التي تطبقها املحاكم.

ويتمي�ز طري�ق الطع�ن بالنقض عن طري�ق الطعن باالس�تئناف بأن حمكم�ة النقض تقترص 
وظيفتها عىل فحص سالمة احلكم من ناحية إعامل القانون إعاماًل صحيحًا دون البحث يف وقائع 

الدعوى أو التطرق هلا.

2- إعادة النظر:

ومف�اده أنه ق�د تظهر بعد احلكم النهائي يف الدعوى بع�ض الوقائع التي لو كانت حتت نظر 
املحكمة عند إصدارها احلكم لتغري قضاؤها، وتقض العدالة واملصلحة العامة عندئذ إعادة نظر 

املوضوع عىل ضوء ما َجدَّ فيه من وقائع )2(.

والواق�ع أن طل�ب إعادة النظ�ر والطعن بالنق�ض وإن كانا طريقني غ�ري عاديني للطعن يف 
األح�كام، إال أن الف�رق يظه�ر بينهام يف األس�باب التي يبن�ى عليها كل منه�ام، فالطعن بالنقض 
يك�ون خلط�أ يف القان�ون، أما إعادة النظر ف�ال يكون إال خلطأ يف الوقائ�ع وكالمها منصوص عىل 

أسبابه بالتحديد.

ويرتتب عىل تقسيم طرق الطعن إىل عادية وغري عادية نتائج من أمهها:

)1( بسيسو، سعدي، أصول املحاكامت اجلزائية علاًم وعماًل )حلب، 1965م( ص687.
)2( املرصفاوي، حسن صادق، أصول اإلجراءات اجلنائية، ص951.
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1 �  ال جيوز االلتجاء إىل الطرق غري العادية إال بعد استنفاذ الطرق العادية، وال جيوز االلتجاء 
إىل الطريقني معًا.

2 �  ع�ىل الطاع�ن بطري�ق من طرق الطعن غري العادية أن يقيم الدليل عىل وجود س�بب من 
األس�باب التي ن�ص عليها القان�ون، وال جيب ذلك بالنس�بة للطاع�ن بطريق من طرق 

الطعن العادية.

3 �  ال جيوز تنفيذ احلكم القابل للطعن عليه بإحدى طرق الطعن العادية، ما مل يكن مشمواًل 
ل، وعىل النقيض من ذل�ك إذا كان احلكم قاباًل للطعن عليه بإحدى طرق  بالنف�اذ املعجَّ

الطعن غري العادية، فإنه ال يؤثر عىل تنفيذه، إذ إنه يعترب واجب التنفيذ بقوة القانون.

4 �  الطعن بالطرق العادية يرتتب عليه جتديد النزاع وإعادة طرحه عىل املحكمة لتفصل فيه 
م�ن مجي�ع الوجوه يف حدود ما تم الطعن فيه، أما الطع�ن بالطرق غري العادية فال يرتتب 

عليه إال النظر يف العيوب املعّينة الواردة يف الطعن )1(.

ولتوضي�ح طبيع�ة االع�رتاض أمام املحكم�ة العليا من حي�ث كونه طريقًا عادي�ًا من طرق 
الطع�ن أو طريق�ًا غري ع�ادي، فإن ما يظهر من النص�وص النظامية أهنا ج�اءت حارصة وحمّددًة 
لألس�باب والعيوب التي جيب توفرها يف احلكم الصادر من حمكمة االستئناف جلواز االعرتاض 

عليه أمام املحكمة العليا.

وه�ذا احل�رص والتحدي�د لألس�باب جيعل االع�رتاض أمام املحكم�ة العليا يكتس�ب صفة 
الطريق غري العادي واالستثنائي للطعن.

ونظ�رًا لك�ون هذه األس�باب � كام س�يظهر � متعلقة بمخالف�ة القانون والنظ�ام أو اخلطأ يف 
تطبيقه أو تفس�ريه فإن االعرتاض أمام املحكمة العليا هو مماثل لطريق الطعن بالنقض الحتادمها 

يف ذات األسباب، ألن وظيفة كلٍّ منهام هي الرقابة عىل تطبيق النظام وحسن سري العدالة )2(.
)1( عابدين، حممد أمحد، طرق الطعن يف األحكام املدنية واجلنائية، ص7.

)2( وقد نصَّ املنظم رصاحًة بتسمية هذا الطريق بالنقض؛ حيث أطلق عىل الفصل الثالث من مرشوع نظام املرافعات 
الرشعي�ة )وال�ذي حيتوي عىل املواد م�ن 193- 199 اخلاصة باالعرتاض بطلب النقض أم�ام املحكمة العليا( 
اس�م )النقض(، كام أطلق عىل الفصل الثاين من مرشوع نظام اإلجراءات اجلزائية )والذي حيتوي عىل املواد من 

198-203 اخلاصة باالعرتاض بطلب النقض أمام املحكمة العليا( اسم )النقض(.
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4 . 2 رشوط االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

إن استقرار احلقوق ألصحاهبا يقتض احرتام احلكم الصادر من القضاء، وغلق الباب نحو 
جتديد أي نزاع فصل فيه.

ولذا حّدد املنّظم طرقًا ووس�ائل للطعن يف األحكام واالعرتاض عليها، ووضع هلا ضوابط 
معّين�ة ورشوط�ًا ملزم�ة بحيث إذا مل تتوفر هذه ال�رشوط والضوابط مل يعت�د باالعرتاض واعترب 

باطاًل، واكتسب احلكم الصادر من القضاء االحرتام والقوة ومل يكن ممكنًا جتديد النزاع حوله.

وم�ن هذا املنطلق كان للحكم بصحة االع�رتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا رشوٌط 
وضواب�ط حم�دّدة منها ما يتعلق ب�ذات املعرِتض ومنها ما يتعلق باملعرَتض ض�ده ومنها ما يتعلق 

باحلكم املعرتض عليه.

وسأتناول كاًل منها يف مطلب مستقل عىل النحو التايل:

4 . 2 . 1  رشوط املعرِتض )الطاعن(.

4 . 2 . 2  رشوط املعرَتض ضده )املطعون ضده(.

4 . 2 . 3  رشوط احلكم املعرَتض عليه )املطعون فيه(.

4 . 2 . 1 رشوط املعرِتض )الطاعن(

يشرتط يف صاحب دعوى االعرتاض أمام املحكمة العليا أربعة رشوط وهي:

1 �  أن يكون ذا أهلية أو سلطة )رشط األهلية(.

2 �  أن يكون طرفًا يف اخلصومة )رشط الصفة(.

3 �  أن يكون حمكومًا عليه )رشط املصلحة(.

4 �  أال يكون قد َقبِل احلكم املعرتض عليه.

ونفصل الكالم عنها فيام يي:



104

أواًل: أن يكون املعرتض أو الطاعن ذا أهلية أو سلطة:

يقص�د باألهلية: أن يك�ون الطاعن صاحلًا للقيام بإجراء الطعن باس�مه ويف مصلحته أو يف 
مصلح�ة اآلخرين، وه�ذه هي األهلي�ة اإلجرائية)1(، ولكي يكون الش�خص متحم�اًل لألهلية 

اإلجرائية، البد أن تتوفر فيه أهلية األداء وذلك بأن يكون بالغًا عاقاًل راشدًا)2(.

فم�ن ال تتوف�ر فيه رشوط األهلي�ة كالصغري واملجنون والس�فيه أو املحجور عليه، ال يصح 
اعرتاض�ه وطعن�ه، ويقوم نياب�ة عنه بذلك الويّل أو ال�ويّص أو القيم ومن يمثل�ه قانونًا يف العمل 

اإلجرائي. 

واألشخاص املعنيون الذين لدهيم الشخصية القانونية يقوم بتمثيلهم من ينوب عنهم قانونًا 
أو رشعًا أو اتفاقًا)3(.

ويشرتط لصحة الطعن الذي يرفعه النائب عن صاحب احلق أن يكون تقديم الطعن واضحًا 
يف حدود السلطة املخولة له، وال يشرتط يف عبارة التوكيل لالعرتاض أمام املحكمة العليا صيغة 
خاصة، وال النص هبا رصاحة، بل يكفي أن تكون مستفادة من أية عبارة واردة يف التوكيل تتسع 

لتشمل االعرتاض أمام املحكمة العليا.

ثانيًا: شرط الصفة في املعترض)4(:

امل�راد ب�ه أن تك�ون دعوى االعرتاض أم�ام املحكمة العلي�ا من صاحب احل�ق أو من يقوم 
مقامه. فاألصل أن الصفة هي مناط احلق يف الطعن فيلزم لقبول الطعن توافر صفة الطاعن عند 

التقرير به وتستمر معه دون تغيري إىل أن يفصل يف الدعوى)5(.

)1( حسني، عبد املنعم، طرق الطعن يف األحكام املدنية والتجارية، ص37.
)2( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودية، ج�1،ص56.

)3( عابدين، حممد أمحد، الوسيط يف طرق الطعن عىل األحكام املدنية والرشعية)دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية( ص38.
)4( نص�ت امل�ادة )174( م�ن نظام املرافعات الس�عودي عىل أن�ه: »ال جيوز االعرتاض عىل احلك�م إال من املحكوم 
علي�ه..« وش�بيه بذلك نص املادة )2( من قانون تنظيم ح�االت وإجراءات الطعن أمام املحكمة االحتادية العليا 
بدول�ة اإلم�ارات العربية املتح�دة رق�م )1978/17(، واملادة )155( م�ن قانون املرافعات املدني�ة والتجارية 

رقم)1990/13( يف قطر.
)5( مجعة، حممد، الطعن يف األحكام اجلنائية والعسكرية )الرشكة املتحدة للطباعة والنرش والتوزيع( ص220.



105

فيج�ب أن يك�ون املعرتض طرفًا يف اخلصومة التي انتهت بص�دور احلكم املراد الطعن فيه، 
وال يك�ون للغ�ري � م�ن مل يكن طرفًا يف اخلصومة التي صدر فيه�ا احلكم � صفة يف الطعن يف هذا 

احلكم.

واش�رتاط ه�ذا ال�رشط يرجع إىل مب�دأ أصيل يف قان�ون املرافع�ات، وهو نس�بية إجراءات 
املرافعات، فاحلكم القضائي ال حيتج به إال بني خصوم الدعوى التي صدر فيها، وال حيوز حجية 
إال فيام بينهم، وبناءًا عليه فالطرف الذي مل يكن يف اخلصومة ال حيق له الطعن يف هذا احلكم ألنه 

ال يؤثر يف حقوقه وال حيتج به عليه )1(.

ومن املقرر أنه يعترب طرفًا يف اخلصومة كلٌّ من:

أ - املدعي )املعرتض(.

ب- املدعى عليه )املعرتض ضده(.

ج- اخلص�م امُلدَخل يف الدعوى، ب�رشط أن يكون طلب اإلدخال من اخلصوم، فمن يدخل يف 
الدعوى بناًء عىل طلب املحكمة ال يعترب خصاًم يف الدعوى، كام إذا كان القصد من إدخاله 

تقديم مستند حتت يده، فليس له احلق يف الطعن يف احلكم الصادر يف اخلصومة.

د- اخلص�م املتدخ�ل هجوميًا أو انضاممي�ًا، رشيطة أن ال يكون قد ُرف�ض تدخله، فليس له 
احلق يف الطعن يف احلكم الذي صدر يف الدعوى طاملا وقد ُقض برفض تدخله إذ مل يعد 
خصاًم يف الدعوى ويعترب أجنبيًا عنها)2(، ويقترص حقه عندئذ عىل الطعن يف احلكم بعدم 

قبول أو رفض التدخل. 

والع�ربة يف تواف�ر الصف�ة يف املعرتض هو حقيق�ة الواقع يف الدعوى، بمعنى أنه ال يش�رتط 
لتواف�ر الصفة يف الطاعن أن يكون قد ظهر بنفس�ه يف اخلصومة التي انتهت باحلكم املطعون فيه، 
فيكتف�ي أن يك�ون غريه ناب عنه نيابة صحيحة، وإع�اماًل لذلك فاملوِكل له حق الطعن يف احلكم 

الصادر يف الدعوى التي مّثله فيها وكيله.

)1( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص251.
)2( عابدين، حممد، الوسيط يف طرف الطعن عىل األحكام، ص16.
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ثالثًا: رشط املصلحة يف املعرتض)1(: 

الطاعن جيب أن يكون له مصلحة للطعن يف احلكم ألنه جيب أن تكون للمدعي مصلحة يف 
دع�واه، حي�ث أن من املقّرر يف املبادئ القضائية أنه )حيث ال مصلحة ال دعوى( فال تقام دعوى 
أو يع�رتض أح�د عىل احلكم إال إذا كانت له مصلحة يف ذل�ك، أما إذا كان جمرد هوى أو ليس له 

مصلحة فإن الطاعن يف احلكم ليس له أن يطعن فيه ويكون الطعن غري مقبول.

1- تعريف املصلحة:

ه�ي املنفع�ة التي حيصل عليها املدعي أو املدعى عليه م�ن جلب نفع أو دفع رضر عن احلق 
عى به )2(. امُلدَّ

فيج�ب أن يرم�ي الطاعن م�ن وراء طعنه إىل تعدي�ل احلكم فيام أرض ب�ه، ألن املصلحة هي 
مناط احلق يف الدعوى فال دعوى بغري مصلحة.

والعربة بتوافر أو عدم توافر رشط املصلحة يف الطعن هو التطابق بني طلب الطاعن ومنطوق 
احلكم، فإذا تطابقت طلبات الطاعن مع منطوق احلكم بحيث حكم له بكل ما طلبه فال مصلحة 
له يف الطعن وال يقبل منه، أما إذا اختلفت طلبات الطاعن مع منطوق احلكم فتثبت له املصلحة 

يف الطعن )3(.

2- رشوط املصلحة يف الطعن:

يشرتط يف املصلحة الواجب توفرها يف املعرِتض ما يي:

)1( نص�ت امل�ادة)4( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي ع�ىل أنه: "ال يقبل أي طلب أو دف�ع ال تكون لصاحبه 
فيه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة...إلخ". وقد ورد النص نفس�ه يف قوانني دول: 
اإلمارات العربية املتحدة )م2( من قانون اإلجراءات املدنية رقم 1992/11م، وقطر)م 1( من قانون املرافعات 
املدنية والتجارية وتعديالته )1990/13(، والبحرين)م5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم12 لسنه 
1971، والكوي�ت )م2( م�ن قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 38 لس�نة 1980، وعامن )م3( من  قانون 

اإلجراءات املدنية والتجارية.
)2( آل خنني، عبد اهلل حممد، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، ج1، ص36.

)3( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص290.
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أ - أن تكون املصلحة شخصية:

أي أن يك�ون للطاعن مصلحة ش�خصية تتعلق بصفته التي طع�ن بمقتضاها، والتي تتمثل 
بمس�اس احلك�م املعيب باملركز الذايت أو الش�خيص للطاعن، س�واء كانت ه�ذه املصلحة مادّية 
وهي التي تتجه ملحو اآلثار املادية التي ترتتب عىل تنفيذ احلكم، أو هي املصلحة التي أتت أساسًا 
لتحقي�ق آث�ار مادية للطاعن، أو كان�ت املصلحة أدبية أو روحية من خالل حم�و اآلثار األدبية أو 

الروحية التي سترتتب عىل تنفيذ احلكم املطعون فيه والتي متس سمعته األدبية أو الروحية )1(.

ب- أن تكون املصلحة َحالَّة:

أي أن تكون املصلحة املشرتطة يف املطالبة باحلق موجودة عند املطالبة )2(.

ج- أن تكون املصلحة حقيقية - مؤكدة كانت أو حمتملة :

فتك�ون املصلحة حقيقية ومؤكدة متى كان من املؤكد واحلادث فعاًل اتصال احلكم املطعون 
فيه بمركز الطاعن مما ينطوي عليه هتديٌد حالٌّ ورضٌر واقٌع بمصاحله، وتوفرت له فائدة من وراء 

نقض احلكم املطعون فيه سواء كانت تلك الفائدة مادية أو أدبية.

وقد تكون املصلحة حمتملة إذا كان هناك احتامل مس�تقبي باملس�اس بمركز الطاعن بش�كل 
كاٍف، وتقدير مدى احتاملية مساس احلكم بمركز الطاعن مستقباًل أمر مرتوك تقديره للمحكمة.

د- أن تكون املصلحة مرشوعة:

ويقص�د بذل�ك أن تكون جدي�رة باحلامية، حيث تك�ون املصلحة مرشوع�ة وقانونية عندما 
هتدف إىل محاية وضع قانوين أو أخالقي يقره القانون، ومتفق مع النظام العام)3(. 

)1( الظاهر، خالد خليل، القضاء اإلداري )1999م( ص181.
)2( آل خنني، عبد اهلل، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي،ج�1، ص42.

)3( الظاهر، خالد، القضاء اإلداري، ص182.
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رابعًا: رشط عدم قبول املحكوم عليه احلكم املعرتض عليه:

يش�رتط يف الطاع�ن أال يك�ون قد َقبِل احلك�م املراد الطعن في�ه، وقبول احلكم امل�راد به هو 
الرضا به رصاحًة أو ضمنًا، بحيث يمتنع عىل من ريض به الطعن فيه بعدئذ بأي طريق من طرق 

الطعن يف مواجهة من صدر احلكم والقبول لصاحله)1(.

ومن عالمات القبول باحلكم عدم تقديم االعرتاض بعد املدة املحددة لذلك نظامًا .

4 . 2 . 2 رشوط املعرَتض ضده )املطعون ضده(

وفيام يتعلق باملطعون ضده أو املعرَتض ضده، فإنه البد من توافر رشوط فيه، بعضها مشرتكة 
م�ع الطاع�ن، ولكنها تفرق عنه يف النظرة إليها من زاوية أخ�رى، لوجود متييز بني مركز الطاعن 

أمام املحكمة العليا وبني املطعون ضده.

ويمك�ن أن نجمل هذه ال�رشوط الواجب توفرها يف املطعون ضده أم�ام املحكمة العليا يف 
رشوط ثالثة هي:

1 �  أن يكون ذا أهلية أو سلطة )رشط األهلية(.

2 �  أن يكون طرفًا يف اخلصومة الصادر فيها احلكم املطعون فيه )رشط الصفة(.

3 �  أن يكون حمكومًا له بمقتىض احلكم املطعون فيه )رشط املصلحة(.

وتفصيل القول فيها عىل النحو التايل:

أواًل: أن يكون املعرتض عليه ذا أهلية أو سلطة:

وذل�ك ألن فاق�د األهلي�ة كالصغ�ري واملجن�ون قد رف�ع عن�ه التكليف فهو غ�ري مؤاخذ يف 
األحكام ألنه ال يعلم شيئًا منها أو ال يطبقها، وكذا ناقص األهلية كاملعتوه والسفيه وذي الغفلة، 
فإن احلكم الذي يصدر ضده أو لصالح فاقد األهلية يكون يف غري حمّله، والبد من ويّص أو ويّل 

أو قّيم ينوب عنه يف اخلصومة )2(.

)1( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص267.
)2( القحطاين، عبد اهلل، الطعن بالتمييز يف النظام القضائي السعودي)معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1412ه�( ص55.
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ثانيًا: رشط الصفة يف املعرتض ضده:

ومعنى هذا الرشط أن يكون املطعون ضده طرفًا يف اخلصومة التي صدر فيها احلكم املطعون 
فيه، بأن يكون ممثاًل فيها سواًء بشخصه أو بالنيابة عنه أيًا كان نوع النيابة )1(.

وال يص�ح توجي�ه الطع�ن ضد الغري ألن احلكم ال يفيد منه أو يض�ار به إال من كان طرفًا يف 
الدعوى التي صدر فيها، وكذلك ال يقبل الطعن املوجه إىل منُ حِكم بإخراجه من الدعوى.

ثالثًا: رشط املصلحة يف املعرتض ضده:

فيش�رتط يف املطعون ضده أمام املحكمة العليا أن يكون قد أفاد من الوضع القانوين الناشئ 
عن احلكم املطعون فيه، ومفاد هذا الرشط هو أن يكون املطعون ضده حمكومًا له بمقتىض احلكم 
املطع�ون في�ه، وبمعن�ى آخر جي�ب أن توجد يف جانب املطع�ون ضده مصلحة خت�ول له احلق يف 
الدف�اع ع�ن احلكم املطعون فيه، ويتوافر ذلك إذا حكم لش�خص بكل طلبات�ه أو ببعض طلباته 

التي وجهها الطاعن إليه )2(.

واملصلح�ة ختتلف يف مدلوهلا عن الصفة، فقد تتوافر املصلحة وال تتوافر الصفة، كابٍن يريد 
الطعن يف عقد أبرمه والده لس�بب َش�اَب العقد، فاالبن له مصلحة قائمة وحالَّة يف طلب بطالن 
العقد، إذ تناله الفائدة من هذا البطالن، ولكن ال صفة له يف رفع الدعوى بالبطالن فال تقبل منه 

ألنه ال شأن له )3(.

4 . 2 . 3 رشوط احلكم املعرتض عليه )املطعون فيه(

القاع�دة العام�ة أن�ه ال جيوز الطع�ن بالنق�ض إال يف األح�كام النهائية الص�ادرة من حماكم 
االس�تئناف، س�واء أكان�ت أحكامًا عادية أو مس�تعجلة، أو كان�ت منهية للن�زاع أو صادرة قبل 
الفصل يف املوضوع، ولكن جيوز الطعن فيها عىل اس�تقالٍل َفْوَر صدورها كاألحكام املس�تعجلة 

)1( حسني، عبد املنعم، الطعن يف األحكام، ص38.
)2( عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض، ص276.

)3( عياد، عبد الرمحن، أصول القضاء )معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1401ه�( ص148.
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أو الوقتي�ة واألحكام الص�ادرة بوقف الدعوى، واألح�كام القابلة للتنفي�ذ اجلربي، واألحكام 
الص�ادرة بعدم االختصاص واإلحال�ة)1(، حيث جيوز الطعن فيها بالنق�ض أمام املحكمة العليا 

عىل استقالٍل َوَفْوَر صدورها من حماكم االستئناف.

ومم�ا ُيلحظ هن�ا أن األحكام القضائية -الص�ادرة من حمكمة االس�تئناف- من حيث جواز 
االعرتاض عليها أمام املحكمة العليا تنقسم إىل ثالثة أقسام هي:

أواًل: األحكام التي ال جيوز االعرتاض عليها أمام املحكمة العليا:

1 �  ال جي�وز االع�رتاض عىل األح�كام التي انتهى ميعاد الطعن عليها أم�ام املحكمة العليا، 
فاألح�كام الت�ي كانت قابلة للطعن ح�ّدد هلا النظام مّدة حمددة، بفواهتا يكتس�ب احلكم 

القطعية، ويمتنع الطعن عليها أمام املحكمة العليا ويسقط حق صاحبه يف ذلك.

2 �  األح�كام الت�ي حصلت القناعة هبا من املحكوم علي�ه، حيث إن من رشوط االعرتاض 
أم�ام املحكم�ة العليا أال يك�ون الطاعن قد قبل احلكم املطعون علي�ه رصاحة أو ضمنًا، 

حيث يرتتب عىل إجابة املحكوم عليه بقناعته باحلكم سقوط حقه يف طلب الطعن.

3 �  األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع إال إذا ترتب عليها منع السري يف الدعوى.

4 �  األحكام القطعية وهي تلك األحكام التي صّدقت عليها املحكمة العليا فاكتسبت صفة 
القطعية، أي أصبحت هنائية ال جيوز الطعن فيها مّرة أخرى.

5 �  كام ال جيوز الطعن أمام املحكمة العليا يف األحكام الصادرة قبل تاريخ إنش�ائها وتس�مية 
رئيس�ها وأعضائه�ا، ومبارشهت�ا الختصاصه�ا، وذلك طبق�ًا للقواعد املتعلق�ة برسيان 
األنظمة من حيث الزمان، فاألحكام القضائية ختضع بالنس�بة للطعن عليها ومراجعتها 
للقواعد الس�ارية وقت صدور تلك األحكام، وهذه القواعد هي املرجع يف بيان أحوال 
الطع�ن ع�ىل األحكام، وطرق هذا الطع�ن ورشوطه ومواعيده واجله�ة التي يتم الطعن 

أمامها، وال عربة ألي تعديل يطرأ عىل هذه القواعد فيام بعد.

)1( نص�ت امل�ادة )175( م�ن نظام املرافعات الس�عودي عىل أن�ه: »ال جيوز االعرتاض عىل األح�كام التي تصدر قبل 
الفص�ل يف الدع�وى، وال تنتهي هبا اخلصومة كلها أو بعضها، إال م�ع االعرتاض عىل احلكم الصادر يف املوضوع، 
وجيوز االعرتاض عىل احلكم الصادر بوقف الدعوى وعىل األحكام الوقتية واملستعجلة قبل احلكم يف املوضوع«.
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وبذل�ك فإن�ه إذا كانت القواع�د اجلديدة قد اس�تحدثت طريقًا للطع�ن يف األحكام مل يكن 
مق�ررًا، ف�إن األح�كام التي صدرت قبل نف�اذ هذه القواعد تك�ون بمنأى من ه�ذا الطعن، وال 

تنطبق القواعد اجلديدة إال عىل األحكام القضائية التي تصدر بعد نفاذها)1(.

فجمي�ع األحكام الصادرة قبل مبارشة املحكم�ة العليا لعملها ال تقبل الطعن أمامها، وعّلة 
هذا املنع نظامية لعدم مّد عملها بأثر رجعي إىل ما سبق من أحكام.

وقد بني قانون تنظيم حاالت وإجراءات الطعن أمام املحكمة االحتادية العليا بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة رقم )1978/17( يف املواد )2-6( األحكام التي ال جيوز الطعن عليها أمامها؛ 
حي�ث ق�رر أنه: ال جيوز الطعن يف األح�كام بطريق النقض إال من املحك�وم عليه، وال جيوز ممن 
قب�ل احلك�م أو ممن قىض له بكل طلباته، كام ال جيوز الطع�ن بطريق النقض يف األحكام الصادرة 

قبل الفصل يف املوضوع إال إذا ترتب عليها منع السري يف الدعوى.

ويف مملك�ة البحرين ق�رر قانون حمكمة التمييز رقم ) 1989/8( يف امل�ادة )4( منه عىل أنه: 
»...ال جي���وز الطع�ن بطري�ق التمي�يز يف األحكام الص�ادرة قبل الفص�ل يف املوض��وع إال إذا 

ترتب عليها منع السري يف الدعوى«. 

ويف دول�ة الكويت حدد املرس�وم بالقانون رقم 38 لس�نة 1980 بإص�دار قانون املرافعات 
املدنية والتجارية هذه احلاالت فنصت املادة )127( عىل أنه » ال جيوز الطعن يف األحكام إال من 
املحكوم عليه، وال جيوز ممن قبل احلكم رصاحة أو ضمناً أو ممن قىض له بكل طلباته، ما مل ينص 

القانون عىل غري ذلك...«.

يف حني قررت املادة ) 128( أنه: »ال جيوز الطعن يف األحكام التي تصدر أثناء سري الدعوى 
وال تنته�ي هب�ا اخلصومة إال بعد صدور احلكم املنهي للخصوم�ة كلها، وذلك فيام عدا األحكام 

الوقتية أو املستعجلة واألحكام الصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي.

كام نصت املادة 17 قانون رقم 40 لس�نة 1972 بش�أن حاالت الطعن بالتمييز عىل أنه: »ال 
جيوز الطعن بطريق التمييز يف األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع، إال إذا ترتب عليها منع 

السري يف الدعوى«.
)1( ج�ريه، عب�د املنعم، مب�ادئ املرافعات »نظرية الدع�وى وإجراءات التق�ايض ونظرية األح�كام« )معهد اإلدارة 

العامة، الرياض( ج2، ص152.
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ويف قطر نصت املادة )155( من قانون املرافعات املدنية والتجارية )1990/13( عىل أنه: 
»ال جيوز الطعن يف األحكام إال من املحكوم عليه، وال جيوز ممن قبل احلكم أو ممن قىض له بكل 

طلباته ما مل ينص القانون عىل غري ذلك«. 

ك�ام نص�ت املادة )156( عىل أنه: »ال جيوز الطعن يف األحكام التي تصدر أثناء س�ري الدعوى 
وال تنتهي هبا اخلصومة... إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة كلها... ما عدا األحكام الوقتية 

واملستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي«.

ثانيًا: األحكام التي جيب االعرتاض عليها أمام املحكمة العليا بقوة النظام:

ه�ذه حالة خاصة بالنظام الس�عودي حيث اش�رتط املنظ�م يف حالة األح�كام الصادرة من 

حمكمة االستئناف أو املؤيدة منها بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا، 

أال تكون هنائية إال بعد تأييدها من املحكمة العليا، وهذه األحكام رفعها للمحكمة العليا وجويب 

بق�وة النظ�ام، حتى ولو مل يطلب املحكوم علي�ه الطعن فيها أو أبدى قناعت�ه باحلكم، وذلك من 

باب التحّوط يف الدماء)1(.

ثالثًا: األحكام التي جيوز االعرتاض عليها أمام املحكمة العليا:

ويقصد هبا كافة األحكام التي خرجت عن القس�مني الس�ابقني وتوفر فيها أحد األس�باب 
املبيحة لالعرتاض أمام املحكمة العليا التي نّص عليها النظام.

فالقاع�دة أن حاالت الطعن وأس�بابه أمام املحكمة العليا ترج�ع إىل أصل واحد هو خمالفة 
احلكم ألحكام الرشيعة من ناحية، وللنظام -بمعناه العام- من ناحية أخرى )2(.

)1( نصت املادة )10( من مرشوع نظام اإلجراءات اجلزائية عىل )األحكام الصادرة من حمكمة االستئناف أو املؤيدة 
منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا، ال تكون هنائية إال بعد تأييدها من املحكمة 
العلي�ا( ك�ام نصت امل�ادة )199( من ذات النظ�ام عىل )... جيب رف�ع احلكم الصادر من حمكمة االس�تئناف أو 
املؤيد منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا إىل املحكمة العليا � ولو مل يطلب أحد 

اخلصوم ذلك �...(.
)2( س�بق احلديث بش�كل تفصيي عن حاالت وأس�باب الطعن أمام املحكمة العليا، ل�دى احلديث عن اختصاص 

املحكمة العليا بمراقبة األحكام وحسن سري العدالة يف املبحث األول من الفصل الثالث من هذه الدراسة.
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4 . 3 إجراءات االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا
االع�رتاض أم�ام املحكمة العلي�ا بصفته دعوى قضائية الب�د فيه من اّتباع إج�راءات معينة 
حددها النظام، ووضع طرقًا ورشوطًا العتبار هذه الدعوى، وبداية الس�ري فيها، انتهاًء بإصدار 

حكم فاصل يف موضوعها.
وتتمثل هذه اإلجراءات يف صحيفة دعوى االعرتاض وما جيب أن تشتمل عليه من بيانات 
خاصة، وما يتعلق هبا من أحكام، من حيث عدم صحة ما ورد فيها أو انعقاد اخلصومة ورشوطها.
وكذا يتعلق بميعاد رفع االعرتاض من حيث بدء رسيانه وامتداده وسبب انقطاعه أو وقفه.

ولتناول ذلك بالتفصيل ينقسم هذا املبحث إىل مطلبني مها:
4 . 3 . 1  رفع صحيفة االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 3 . 2  ميعاد االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا.

4 . 3 . 1 رفع صحيفة االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا
لك�ي تنظر املحكم�ة العليا إىل الطعن واالعرتاض املقدم ضد حكم حمكمة االس�تئناف فإن 
ذل�ك ال بد أن يكون عىل ش�كل صحيفة اع�رتاض تقدم هلا وهذه الصحيف�ة حتتوي عىل عنارص 
أساسية وبيانات رئيسية جيب وجودها، وإال فقدت الصحيفة مهمتها وانمحت آثارها، وهذا ما 

سنطرحه يف النقاط التالية:

أواًل: بيانات صحيفة االعرتاض:

يقصد ببيانات صحيفة االعرتاض املعلومات التي تدّون يف صحيفة الطعن، وذلك بأن يرد 
حتديد احلكم يف صحيفة الطعن عىل نحو يكفي بأن يرفع عنه أي جتهيل)1(.

 )1( نصت املادة )180( من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل ما يي: »تقدم املذكرة االعرتاضية إىل إدارة املحكمة 
التي أصدرت احلكم، مش�تملة عىل بي�ان احلكم املعرتض عليه، وتارخيه، واألس�باب التي بني عليها االعرتاض، 
وطلب�ات املعرتض، واألس�باب التي تؤيد االع�رتاض«، ومل تتطلب دفع أي رس�وم أو توقيع حماٍم عىل الصحيفة. 
يف ح�ني تضمنت امل�ادة )243( من قانون اإلج�راءات املدنية العامين هذه البيانات؛ وزادت عليها اش�رتاط توقيع 
حم�اٍم مقب�ول للرتاف�ع أمام املحكمة العليا وس�ند توكيله، كام اش�رتطت املادة )247( س�داد رس�وم الطعن بمبلغ 
مخسة وعرشين ريااًل عىل سبيل الكفالة ترد للطاعن حال احلكم بقبول طعنه، واشرتطت املادة )177( من قانون 
اإلج�راءات املدنية رق�م )1992/12( باإلمارات توقيع صحيفة الطعن من حم�ام مقبول للمرافعة أمام املحكمة 
=العليا. يف حني فرضت املادة )179( رس�اًم ثابتًا قدره ألفا درهم عن كل طعن بطريق النقض،    واس�تلزمت املادة 
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وتشمل هذه البيانات ما يي:

1- البيانات اخلاصة بطريف اخلصومة يف الدعوى:

يتعني أن يذكر يف مذكرة االعرتاض البيانات الشخصية للمعرتض عىل احلكم وصفته واسم 
خصمه وصفته، إلعالم ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم يف الدعوى وصفته وموطنه 
عل�اًم كافي�ًا )1(، وأيًا كانت صفة املعرتض أصي�اًل كان أم نائبًا أم وكياًل، فالبد له من أن يوقع عىل 

صحيفة االعرتاض، بنفسه أو من خالل حماٍم طبقًا لقانون الدولة.

2- بيانات احلكم املعرتض عليه:

تق�دم املذك�رة االعرتاضية إىل إدارة املحكمة التي أصدرت احلكم مش�تملة عىل بيان احلكم 
املعرتض عليه؛ وتشمل هذه البيانات رقم احلكم واملحكمة التي أصدرته.

3- تاريخ تقديم صحيفة االعرتاض:

تاري�خ تقدي�م صحيفة االعرتاض من البيان�ات الواجب توفره�ا يف صحيفة االعرتاض إذ 
يمكن هذا التاريخ املحكمة العليا من مراقبة رفع الطعن يف امليعاد املحدد قانونًا )2(.

4- أسباب االعرتاض:

ع�ىل املع�رتض أمام املحكم�ة العلي�ا أن يضّم�ن صحيفة االع�رتاض التي يقدمها أس�باب 
االع�رتاض ع�ىل احلك�م بص�ورة واضحة وحمددة تكش�ف ع�ن املقصود منها كش�فًا وافي�ًا نافيًا 
للجهال�ة والغموض، بحيث يبني فيها العيب الذي ينس�به إىل احلك�م املطعون فيه وموضعه منه 

)12( م�ن قانون حمكمة التمييز رقم )1989/8( بالبحري�ن توقيع حماٍم عىل عريضة الطعن، وأما املادة )153( 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم )1980/38( بالكويت فأوجبت إىل جانب ذلك أيضًا عىل الطاعن 
أن يودع - عند تقديم الطعن - عىل سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان صادرا من حمكمة االستئناف العليا، ونفس 
األمر يف قطر إال أن الكفالة تزيد كثريًا حيث تصل طبقًا للامدة )5( من القانون )12 /2005( إىل مبلغ عرشين 

ألف ريال، إذا كان احلكم املطعون فيه صادرًا من حمكمة االستئناف.
)1( الرويب، أسامة عبد العزيز: قواعد اإلجراءات املدنية )ص706(. 

)2( املرجع السابق )ص707(.

=
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وأث�ره يف القضاء بام انتهى إليه احلكم، وال يل�زم أن تتضمن صحيفة الطعن بيانًا بوقائع الدعوى 
وم�ا ح�دث فيه�ا، إذ إن هذا البيان وارد باحلك�م املطعون فيه بام يغني عن تك�راره، عىل أنه إذا مل 
تش�تمل الصحيفة عىل بيان أس�باب الطعن أو كانت األسباب غري واضحة أو غري حمددة، بحيث 
ال تكش�ف ع�ن قصد الطاعن فيام ينس�به من عيب إىل احلكم املطعون في�ه، فإنه يرتتب عىل ذلك 

بطالن الطعن وعدم قبوله شكاًل )1(. 

5- طلبات صحيفة االعرتاض واألسباب املؤيدة هلذه الطلبات:

جي�ب أن تك�ون طلبات املعرتض رصحية وجازمة، وأن يكون الطلب مؤسس�ًا عىل أس�اس 
قانوين أو واقعي صحيح، وإال غدا الطلب بال مضمون وخليقًا بالرفض.

وقد تتعدد أسانيد هذا الطلب أو أسبابه فيكون طلبًا واحدًا يقوم عىل أكثر من سبب قانوين 
واحد وال إشكالية يف ذلك، ألن املعرتض ال يعنيه إال أن حتكم له املحكمة بطلبه سواًء عىل سبب 
من األسباب التي استند إليها أو عىل أساس قانوين آخر ارتأته املحكمة هو التطبيق السليم حلكم 

القانون )2(.

ثانيًا: اللغة املعتمدة يف صحيفة االعرتاض:

جي�ب أن تكتب صحيفة االعرتاض أمام املحكم�ة العليا باللغة العربية، وعند وجود أوراق 
مكتوبة بلغة أجنبية فالبد من تقديم ترمجة معتمدة باللغة العربية هلا.

ثالثًا: اجلزاء عىل نقص أو عدم صحة بيانات صحيفة االعرتاض أمام املحكمة العليا:

م�ن املق�رر أن بطالن صحيف�ة االعرتاض ال يكون إال إذا كان النق�ص أو اخلطأ يف البيانات 
ل الدعوى، فإذا انتفت اجلهالة فال بطالن. اجلوهرية � الواجب ذكرها � من شأنه أن جُيهِّ

)1( املرجع السابق)ص707 - 708(. 
)2( إبراهيم، حممد، أصول صحف الدعاوى )دار الفكر العريب، 1986م( ص173.
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وقد جاء النص السعودي برصاحة عىل بطالن االعرتاض إذا مل يكن متضمنًا البيانات املتعلقة 
بأس�امء اخلصوم، وعنوان كل منه�م، وبيان احلكم املعرتض عليه، ورقمه، وتارخيه، واألس�باب 

التي ُبنَِي عليها االعرتاض، وطلبات املعرتض، وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة االعرتاض )1(.

وأضاف�ت بع�ض دول املجل�س التوقيع من حم�اٍم يف القوانني التي تتطل�ب ذلك فضاًل عىل 
قسيمة إيداع رسوم النقض.

فه�ذه البيانات هي الواجب ذكرها يف صحيفة االع�رتاض وهي التي يرتتب عىل نقصها أو 
اخلط�أ فيه�ا بطالن االعرتاض واعتباره كأن مل يكن )2(، أما م�ا عداها من بيانات فإهنا وإن كانت 
ح اخلطأ  الزم�ة يف صحيف�ة االعرتاض إال أن النقص أو اخلطأ إذا اعرتاه�ا ال يبطلها، وإنام ُيصحَّ

ويضاف النقص من قبل املعرتض.

4 . 3 . 2 ميعاد االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

ميع�اد االعرتاض أمام املحكمة العليا، هو األجل الزمن�ي الذي حدده النظام كمهلة للقيام 
باالعرتاض ضد احلكم الصادر من حمكمة االستئناف أمام املحكمة العليا.

وختتل�ف امل�دة املحددة لالعرتاض عىل األحكام من دول�ة ألخرى من دول املجلس عىل ما 
سيي بيانه، وهي مهلة هلا بداية وهناية وهلا آثار ترتتب عليها، وهي عىل النحو التايل:

)1( نصت عىل ذلك املادة )1/195( من مرشوع نظام املرافعات الرشعية، يف حني قررت املادة )197( من ذات النظام 
أن )تنظر املحكمة العليا الرشوط الش�كلية يف االع�رتاض املتعلقة بالبيانات املنصوص عليها يف الفقرة 1من املادة 

195 من هذا النظام وما إذا كان صادرًا ممن له حق النقض، ثم تقرر قبول االعرتاض أو عدم قبوله شكاًل...(.
)2( بعد أن ذكرت املادة )5/177( من القانون اإلمارايت رقم )1992/11( عىل البيانات الواجب تضمينها صحيفة 
االعرتاض وش�كلها بينت أنه »إذا مل حيصل الطعن عىل الوجه املتقدم كان غري مقبول وحتكم املحكمة من تلقاء 
نفس�ها بعدم قبوله«، وهو نفس احلكم الوارد باملادة )153( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم 

.)1980/38(
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أواًل: بداية ميعاد االعرتاض)1(:

يب�دأ ميعاد االعرتاض أمام املحكمة العليا من تاريخ تس�ليم إعالم احلكم املراد االعرتاض 
علي�ه، إذا كان تس�ليم النس�خة حضوري�ًا، أو من التاريخ املح�دد لتس�لمه إذا مل حيرض املعرتض 

الستالمه.

وال يعتد يف بداية املهلة باليوم الذي تم فيه االستالم وإنام تكون بدايته من اليوم التايل، ومتى 
كان االعتداد من اليوم التايل لتسليم احلكم وصادف اليوم التايل عطلة رسمية امتد امليعاد واعترب 

أول يوٍم يف املهلة هو أول يوم عمل يي هذه العطلة )2(.

ثانيًا: هناية مدة امليعاد لالعرتاض:

تنته�ي م�دة امليعاد بانته�اء اليوم األخري من امل�دة املحددة لتقديم االعرتاض )3(، وحتتس�ب 
العطل�ة الرس�مية الت�ي تتخلل امليع�اد منه، أما إذا واف�ق اليوم األخري من م�دة االعرتاض عطلة 

رسمية فيمتد امليعاد إىل أول يوم عمل بعدها.

)1( نص�ت امل�ادة )176( من نظام املرافع�ات الرشعية عىل أن: »يبدأ ميعاد االعرتاض عىل احلكم من تاريخ تس�ليم 
إع�الم احلك�م للمحك�وم عليه وأخذ توقيعه يف دفرت الضب�ط، أو من التاريخ املحدد لتس�لمه إذا مل حيرض. ويبدأ 

ميعاد االعرتاض عىل احلكم الغيايب من تاريخ تبليغه إىل الشخص املحكوم عليه أو وكيله«. 
ويف امل�ادة )11( من قان�ون حمكمة التمييز بالبحرين: يبدأ امليعاد من تاريخ ص�دور احلكم الوجاهي إال إذا كان   
املحك�وم علي�ه ق�د ختلف عن احلضور يف مجيع اجللس�ات املحددة لنظر الدعوى أو ختل�ف عن احلضور يف مجيع 
اجللس�ات التالي�ة لتعجيل الدعوى بعد وقف الس�ري فيها ألي س�بب فيبدأ امليعاد من تاري�خ تبليغه باحلكم. كام 
يبدأ امليعاد من تاريخ تبليغ احلكم إذا حدث س�بب من أس�باب انقطاع اخلصومة وص���در احلكم دون اختصام 
م�ن يق�وم مقام اخلصم الذي توىف أو فقد أهليت��ه للخصوم���ة أو زال�ت صفته. فإذا كان احلكم غيابيا فال يبدأ 
امليع���اد إال م�ن الي�وم الذي يصبح فيه االعرتاض عليه غري مقبول أو من الي�وم الذي حيكم فيه برد االعرتاض 

لتخلف املعارض عن احلضور. 
)2( آل خنني، عبد اهلل حممد، الكاشف يف رشح نظام املرافعات السعودي، ص121.

)3( ح�ددت امل�ادة )194( من مرشوع نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي مدة االعرتاض بطل�ب النقض بثالثني 
يومًا، ويف املس�ائل املس�تعجلة مخس�ة عرش يومًا، وكذلك يف الكويت باملادة )153( من القانون )1980/38(، 
بين�ام حددته امل�ادة )242( من قانون اإلجراءات املدني�ة بعامن بأربعني يومًا، أما يف اإلم�ارات فقد حددته املادة 
)176( بستني يومًا، وكذا يف قطر طبقًا ملا جاء باملادة )4( من القانون رقم )2005/12(، ويف البحرين حددته 

املادة )11(من القانون )1989/8( بخمس�ة وأربعني يومًا.
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ثالثًا: آثار حتديد مدة االعرتاض:

لتحديد مدة االعرتاض بدايًة وهنايًة آثار هي:

1 �  أن املدة حتتسب من بدايتها، وكل وقت يمض من املدة من بدايتها تتناقص به.

2 �  أن املحكوم عليه إذا قدم اعرتاضه خالهلا ُقبِل منه، وجيب عىل اإلدارة املختصة يف حمكمة 
االستئناف أن تقيد مذكرة االعرتاض يف يوم إيداعها يف سجل خاص وترفعه مع صورة 
ضب�ط القضي�ة ومجي�ع األوراق إىل املحكمة العلي�ا خالل مدة ال تتج�اوز ثالثة أيام من 

تاريخ انتهاء املهلة املحددة لالعرتاض)1(.

3 �  سقوط حق املعرتض يف االعرتاض إذا فاتت مدة االعرتاض عليه ومل يقدم اعرتاضه خالهلا.

4 �  متى فاتت عىل املعرتض مدة االعرتاض اكتسب احلكم القطعية، وأصبح واجب النفاذ.

5 �  ف�وات موع�د االعرتاض ع�ىل احلكم يتعلق بالنظام العام، ال يقبل اإلس�قاط أو التنازل 

من املعرتض.

4 . 4 اآلثار املرتتبة عىل صحة االعرتاض عىل األحكام أمام املحكمة العليا

الطع�ن أم�ام املحكم�ة العليا كأي طعن آخ�ر، ترتتب عليه آث�اره املهمة، وه�ذه اآلثار منها 
م�ا يتعلق بتنفيذ احلكم املطعون فيه، أو باألش�خاص املس�تفيدين من هذا الطع�ن، أو باألحكام 

املرتبطة باحلكم املطعون فيه ارتباطًا وثيقًا.

وتتمثل أبرز اآلثار املرتتبة عىل االعرتاض عىل احلكم أمام املحكمة العليا يف:

1- وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه إذا طلب ذلك ذوي الشأن :

ال يرتت�ب ع�ىل الطعن أمام املحكمة العليا وقف تنفيذ احلك�م املطعون عليه؛ حيث إن جمرد 
الطع�ن عىل احلكم ال يرتت�ب عليه وقف تنفيذ ذلك احلكم بطريقة آلية فيس�تمر يف إحداث كافة 

اآلثار املرتتبة عليه حتى بعد أن يتم الطعن عليه.

)1( جاء ذلك يف املادة )195فقرة2( من مرشوع نظام املرافعات الرشعية.
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ولك�ن جي�وز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم املطعون عليه أمامها، برشط طلب ذلك 
من ذوي الشأن.

ف�إذا مل يق�دم إليها طلب وق�ف تنفيذ احلكم، أو قدم إليها وتم رفضه، فإن احلكم يس�تمر يف 
إح�داث كاف�ة آث�اره وال يمكن وقف تنفيذ احلك�م أو اآلثار املرتتبة علي�ه إال إذا أمرت املحكمة 

بذلك رصاحة)1(.

2- ال يفيد من الطعن إال من أثاره فقط وال حيتج به إال عىل من رفع عليه:

إن الطع�ن أمام املحكمة العليا ال يس�تفيد منه إال من أثار الطع�ن فقط، وال حيتج به إال عىل 
املطعون ضده الذي أثري عليه الطعن.

فإذا كان الطاعن ال يضار من طعنه كقاعدة عامة. فإنه وباملقابل ال يس�تفيد منه س�واه ذلك؛ 
ألن من يقبل احلكم قبل الطعن عليه ال جيوز له أن يستفيد من الطعن املثار من غريه.

ومن الناحية األخرى فإن الطعن أمام املحكمة العليا ال حيتج به إال عىل املطعون ضده فقط، 
وذل�ك يف حال�ة تعدد املحكوم هلم وتم الطعن عىل بعضه�م دون اآلخرين، فإن الطعن ال يمكن 

أن حيتج به إال عىل من رفع الطعن عليه.

3-الطعن عىل احلكم يمكن أن يؤدي إىل الطعن عىل األحكام املرتبطة به ارتباطًا وثيقًا:

حت�ى ول�و مل يكن قد ت�م الطعن عىل هذه األحكام س�ابقًا وخالل امليع�اد اإلجرائي املحدد 
للطعن عليها، وبالتايل تقوم املحكمة العليا بفرض رقابتها عىل احلكمني معًا حتى ال يكون هناك 
حكامن متعارضان يف موضوع واحد، وال جيوز االحتجاج عندئذ بحجية األحكام إلبعاد احلكم 

الذي مل يتم الطعن عليه يف امليعاد أمامها.

4- إجراءات نظر الطعن من املحكمة العليا:

ج�اءت أح�كام نظر الطع�ن بالنقض يف مرشوع نظ�ام املرافعات الس�عودي؛ حيث أوجب 
النظام أن تنظر املحكمة العليا الرشوط الش�كلية يف االعرتاض أواًل، وتتأكد من وجود البيانات 

)1( الرشبيني، مصطفى حممود، بطالن إجراءات التقايض )دار اجلامعة اجلديدة للنرش، االسكندرية( ص1251، 1252.
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املنصوص عليها، وما إذا كان صادرًا ممن له حق النقض، ثم تقرر قبول االعرتاض أو عدم قبوله 
شكاًل، فإذا كان االعرتاض غري مقبول شكاًل، تصدر املحكمة قرارها بذلك. 

أما إذا قبلته ش�كاًل فتفصل يف موضوع االعرتاض اس�تنادًا ملا يف األوراق دون تناول وقائع 
القضي�ة، فإن مل تقتنع باألس�باب الت�ي ُبني عليها أي�دت حكم حمكمة االس�تئناف، وإن اقتنعت 
بصح�ة األس�باب نقضت احلكم كله أو بعضه، وتعيد القضي�ة للمحكمة التي صدر منها احلكم 

للحكم فيها من قضاة غري من نظرها )1(. 

م�ن  امل�واد  يف   )1990/12( اإلم�ارايت  القان�ون  يف  الطع�ن  نظ�ر  أح�كام   ووردت 
)183-186(؛ حي�ث يعني ق�اٍض إلعداد تقرير ملخص بأوجه الطع�ن والرد عليها، ويعرض 
قل�م الكت�اب التقرير بمجرد إيداعه وملف الدعوى عىل الرئيس لتحديد جلس�ة لنظر الطعن يف 

غرفة مشورة.

ف�إذا رأت املحكم�ة أن الطع�ن غ�ري مقب�ول أم�رت بع�دم قبول�ه، أم�ا إذا رأت أن�ه جدي�ر 
بالنظ�ر حددت جلس�ة لنظره وحتكم في�ه بعد املداولة وبغري مرافع�ة. وإذا رأت رضورة املرافعة 

الشفوية فلها سامع أقوال املحامني عن اخلصوم أو اخلصوم أنفسهم.

ويف البحري�ن نظمت املواد م�ن )22–26( من قانون حمكمة التميي�ز إجراءات نظر الطعن 
والت�رصف فيه؛ فقضت ب�أن حتكم املحكمة يف الطع�ن بغري مرافعة ش�فوية ،وإذا رأت املحكمة 
رضورة املرافعة الش�فوية فلها س�امع حمامى اخلصوم، وهلا أن ترخص هلم استثناء إيداع مذكرات 

تكميلية إذا رأت رضورة ذلك.

4 . 5 اآلثار املرتتبة عىل احلكم الصادر من املحكمة العليا

املحكمة العليا بعد نظرها للدعوى ومدارستها هلا، عليها أن تصدر حكاًم فاصاًل فيها، وهذا 
احلكم يكتسب أمهية بالغة يف الدعوى وترتتب عليه آثار مهمة.

)1( ج�اء ذل�ك يف املادة )197� 198( من م�رشوع نظام املرافعات الرشعية وامل�ادة )201�202( من مرشوع نظام 
اإلجراءات اجلزائية.
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وه�ذه اآلثار ختتلف باختالف مضم�ون احلكم الصادر من املحكمة العليا، فاحلكم الصادر 
ال�ذي يق�ض برفض االعرتاض املقّدم هلا، وتأييد احلكم الس�ابق يف الدع�وى له آثار ختتلف عن 

اآلثار املرتتبة عىل احلكم الصادر بقبول االعرتاض عىل احلكم وإلغاء احلكم املطعون فيه.

وكذا تتنوع هذه اآلثار إذا كان رفض الطعن عائدًا ألس�باب متعلقة بالش�كل عنها، إذا كان 
رفضه يتعلق بأسباب موضوعية.

وك�ذا تتعدد آث�ار احلكم الصادر من املحكمة العليا بإلغاء احلك�م املطعون فيه، ما بني إلغاء 
مجيع األحكام واألعامل الالحقة عليه، وبني تصدي املحكمة العليا للحكم يف موضوع الدعوى 

الصادر بشأهنا احلكم املطعون فيه.

وسيتم تناول هذه األمور يف املطلبني التاليني:

4 . 5 . 1  أثر احلكم الصادر من املحكمة العليا برفض االعرتاض املقدم إليها.

4 . 5 . 2  أثر احلكم الصادر من املحكمة العليا بإلغاء احلكم املعرتض عليه أمامها.

م إليها 4 . 5 . 1 أثر احلكم الصادر من املحكمة العليا برفض االعرتاض امُلَقدَّ
إذا ما تم تقديم االعرتاض ضد أحد أحكام االس�تئناف، وقامت حمكمة االس�تئناف بإرساله 
للمحكمة العليا، فإن ذلك ال يقّيد املحكمة العليا يف يشء عند قيامها بنظر الطعن فلها حق رفضه 
واحلكم ببطالنه. وقد يكون رفض املحكمة العليا لالعرتاض ألسباب شكلية إذا كان هناك خطأ 

يف إجراءاته أو يف شكله، وقد يكون الرفض ألسباب موضوعية متعلقة بموضوع الطعن ذاته.

ف�إذا رأت املحكمة العليا أن صحيفة االعرتاض هبا عيوب ش�كلية جوهرية تكون س�ببًا يف 
جتهي�ل الدعوى فإهنا حتكم ببطالن االع�رتاض، وال يمنع ذلك املعرتض من تصحيح الصحيفة 

وإعادة رفعها من جديد وفق اإلجراء والشكل النظامي.

وإذا قبل�ت املحكم�ة العليا االعرتاض ش�كاًل، وبحث�ت يف موضوعه، وتب�ني هلا أن احلكم 
املطعون فيه صحيح ومتفق مع أحكام النظام، ومع ما جرى عليه قضاء املحكمة العليا، وأنه قائم 
عىل أس�باب صحيحة تس�تقيم مع ما جاء يف منطوق احلكم، وتؤدي إليه، وأهنا أسباب صحيحة 

مستقاة من وقائع ثابتة، فإهنا حتكم برفض االعرتاض عىل احلكم املطعون فيه.
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ول�و كان�ت األس�باب التي ُبني عليه�ا احلكم املطعون في�ه معيبة، أو ال تس�تقيم معه ولكن 
كان منط�وق احلك�م صحيحًا ومتفقًا م�ع النظام، فللمحكم�ة العليا حق تعديل هذه األس�باب 
أو تغيريها، وتقوم بإعطاء األس�باب التي ترى أهنا األس�باب األصلح واألصح الس�تناد احلكم 
عليه�ا، م�ع اإلبقاء عىل منطوق احلك�م، وهذه احلالة ال تعن�ي قبواًل للطعن، وإن�ام هو رفض له 
أيض�ًا؛ ذلك ألن املحكمة العليا قد أّيدت احلك�م املطعون فيه ومل تقم بإلغائه وإنام قامت بتعديل 

األسباب التي تستقيم مع هذا املنطوق الذي أبقت عليه )1(.

واحلك�م الصادر برفض الطعن من الناحية املوضوعية يعت�رب حكاًم باتًا صادرًا من املحكمة 
العليا، وال جيوز الطعن عليه بأية طريقة أخرى من طرق الطعن سوى طلب إعادة النظر.

4 . 5 . 2 أثر احلكم الصادر من املحكمة العليا بإلغاء احلكم املعرتض عليه أمامها

إذا قبل�ت املحكم�ة العلي�ا االع�رتاض املوّجه ضد احلك�م الصادر من حمكمة االس�تئناف، 
واقتنعت بصحة ما جاء فيه من أسباب معيبة للحكم، بخروج احلكم املعرتض عليه عن أحكام 
الرشيع�ة اإلس�المية، أو النظ�ام، أو وقع فيه خط�أ يف تكييف الواقعة، أو وصفه�ا، أو غريها من 

األسباب املعيبة للحكم، فإهنا تصدر حكمها بإلغاء احلكم املطعون فيه، واعتباره كأن مل يكن. 

ويرتتب عىل هذا اإللغاء بعض اآلثار منها:

أواًل: إلغاء مجيع األحكام واألعامل الالحقة عىل احلكم املطعون فيه إذا ما كان احلكم أساسًا هلا:

إذا م�ا ت�م نقض احلكم املطعون فيه فإن ذلك ي�ؤدي إىل إلغاء مجيع األعامل التي متت الحقة 
علي�ه، إذا كان هذا احلكم أساس�ًا هلا، ذلك ألنه طامل�ا أن احلكم قد تم نقضه فهو قد صدر معيبًا، 
وما يرتتب عليه من أعامل اختذت عىل أساسه تكون معيبًة أيضًا، األمر الذي يستوجب إلغاءها.

ل�ذا فإن�ه إذا ما ت�م نقض احلكم الص�ادر بإلغاء قرار مع�نّي فإن ذلك يس�تتبع بالرضورة إذا 
اقتىض األمر نقض حكم الحق صادر بأحقية املدعي من تعويض أو تس�وية أو مكافآت إذا اختذ 

احلكم املنقوض أساسًا هلا)2(.
)1( الرشبيني، مصطفى، بطالن إجراءات التقايض، ص1273.

)2( املرجع السابق، ص1258.



123

وبالنسبة لألعامل السابقة عىل احلكم فهي ال تتأثر بنقض احلكم الصادر بناءًا عليها طاملا أهنا 
قد متت صحيحة؛ ذلك ألن إبطال عمل معني ليس له تأثري عىل ما س�بقه من أعامل، وإنام يكون 

تأثريه ملا كان الحقًا له.

وإذا كان إلغاء احلكم جزئيًا بأن ُألغي بعض فقرات احلكم وترك بعضها نافذًا وس�اريًا، فإن 
م�ا تعلق من اإلجراءات باجلزء املنقوض تأخذ حكمه باإللغاء، وما تعلق من اإلجراءات باجلزء 

النافذ والساري املفعول، فإنه يأخذ أيضًا حكمه ويبقى ساري املفعول ونافذًا.

ثانيًا: تصدي املحكمة العليا ملوضوع الدعوى الصادر بشأهنا احلكم املطعون فيه:

إذا قام�ت املحكم�ة العليا بإلغاء احلكم املطع�ون فيه، فهل تعيد الدع�وى إىل املحكمة التي 
أصدرت احلكم لتحكم فيه من جديد، أم أهنا تقوم بالتصدي ملوضوع الدعوى للفصل فيه ؟

وجوابًا عىل ذلك نقول إن األمر خيتلف من دعوى إىل أخرى عىل النحو التايل)1(:

أ �   إذا نقضت املحكمة العليا احلكم املعرتض عليه ملخالفة قواعد االختصاص، فتفصل يف 
د املحكمة املختصة وعند االقتضاء حتيل الدعوى إليها. مسألة االختصاص وحتدِّ

ب �   إذا كان�ت الدع�وى غ�ري مهيأة للفص�ل فيها فإن للمحكم�ة العليا واحلالة ه�ذه أن حتيل 

الدعوى مرة أخرى للمحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد، وذلك لألسباب التالية:

1 �  إتاح�ة الفرص�ة أمام املحكمة التي أصدرت احلكم للفصل يف املنازعة من جديد بعد أن 
تم تصحيح اإلجراءات املعيبة.

2 �  يمثل ذلك ضامنة لصالح املتقاضني لعدم تفويت درجة من درجات التقايض.

)1( تن�ص امل�ادة )25( من قان�ون تنظيم حاالت وإج�راءات الطعن أم�ام املحكمة االحتادية العلي�ا )1978/17( 
باإلمارات عىل ما يي: 

إذا مل حيصل الطعن وفقًا لألوضاع املقررة يف املادة 20 حتكم املحكمة بعدم قبوله.   - 
إذا كان الطعن مقبواًل وكان مبنيًا عىل خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو يف تأويله تصحح املحكمة اخلطأ    - 

وحتكم بمقتىض القانون.
أما إذا كان الطعن مقبواًل وكان مبنيًا عىل سبب آخر من أسباب الطعن املبينة يف املادة )20( تنقض املحكمة   - 
احلك�م، وتعي�د الدعوى إىل املحكمة الت�ي أصدرته لتحكم فيها من جديد، ُمَش�ّكلة من قضاة آخرين. وجيوز 
عن�د االقتض�اء إحالته�ا إىل حمكمة أخرى. ومع ذلك فان�ه إذا كان موضوع الطعن صاحل�ًا للحكم فيه أو كان 
الطع�ن للم�رة الثانية، فإن املحكم�ة تتصدى للفصل فيه، ويف هذه احلالة تتبع اإلج�راءات املقررة أمام حمكمة 

املوضوع عن اجلريمة التي وقعت.
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3 �  أن املحكمة التي أصدرت احلكم مل تتعرض ملوضوع الدعوى، أو لوقائعها، األمر الذي 

يتبني معه أن الدعوى ال تكون مهيأة للفصل فيها.
ويف حالة إعادة املحكمة العليا القضية للمحكمة التي أصدرت احلكم املعرتض عليه لتحكم 
فيه�ا من جدي�د، فإنه جيب عىل املحكمة التي أحيلت إليها القضي�ة أن تتبع حكم املحكمة العليا 
يف املس�ألة الت�ي فصلت فيها، كام جيب أال يكون من بني قضاة الدائ�رة التي أحيلت إليها القضية 
أحد القضاة الذين اشرتكوا يف إصدار احلكم السابق املعرتض عليه والذي ألغته املحكمة العليا.

ج �   إذا كان موض�وع الدع�وى الذي حكمت املحكمة العليا بنقض احلكم فيه صاحلًا للفصل 
فيها)1(، أو إذا أعادت املحكمة العليا الدعوى بعد أن نقضت احلكم للمحكمة التي أصدرته 
ثم صدر حكم جديد من ذات املحكمة واعرتض عليه أمام املحكمة العليا ورأت أن تنقض 
احلكم اجلديد أيضًا، فإنه واحلالة هذه جيب عىل املحكمة العليا أن حتكم يف املوضوع وتبحث 
يف الوقائع واملستندات من تلقاء نفسها. وذلك ألن إعادة القضية مرة أخرى للمحكمة التي 

أصدرت احلكم هو نوٌع من إهدار الوقت وتكرار اجلهد بام ال يفيد الدعوى.
فاملحكم�ة العليا ُملزمة ببح�ث الوقائع والنظر يف املوضوع، وال يؤثر يف ذلك أهنا إن رغبت 
يف استيفاء بعض النواقص أو طلب مستندات وأسانيد، أو التأكد من وسائل اإلثبات، أن تطلب 

ذلك وتبحثه؛ ألهنا حمكمة هلا والية عىل الدعوى فلها أن تترصف فيها وفق النظام.
فالدع�وى الت�ي تنقض مرتني تكون املحكمة العليا جمربة ع�ىل بحث موضوعها بذاهتا، وال 
جي�وز هلا إعادهت�ا للمحكمة التي أصدرت احلكم للمرة الثالثة؛ ألن يف هذا هدرًا للعدالة؛ بإطالة 

أمد التقايض بال حاجة لذلك)2(.

)1( املقصود بالدعوى املهيأة للفصل: الدعوى التي نظرت املحكمة موضوعها واستوفت مجيع عنارصها من وقائع 
ووس�ائل إثب�ات، وما حتتاج إليه من معاينة أو خربة، وم�ن ثم أصدرت حكمها. أما الدعوى غري املهيأة للفصل 
فهي التي رأت املحكمة العليا أن موضوعها ما زال يف حاجة إىل استيفائه ببعض املستندات املؤيدة، أو نظر خربة 

أو معاينة، إىل غري ذلك من وسائل اإلثبات.
)2( ج�اء يف امل�ادة )198( من مرشوع نظام املرافعات الرشعية )إذا قبلت املحكمة العليا االعرتاض ش�كاًل فتفصل 
يف موض�وع االع�رتاض... وإال نقضت احلكم كله أو بعضه بحس�ب احلال مع ذكر املس�تند، وتعيد القضية إىل 
املحكم�ة الت�ي أصدرت احلكم لتحكم فيها من جدي�د من غري من نظرها، فإن كان النق�ض للمرة الثانية وكان 
املوض�وع بحالت�ه صاحلًا للحكم وجب عليها أن حتكم يف املوضوع ويك�ون حكمها هنائيًا( وهو أيضًا ما جاء يف 

املادة )202( من مرشوع نظام اإلجراءات اجلزائية.
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الفصل اخلامس
أوجه االتفاق واالفرتاق بني املحاكم العليا

 بدول جملس التعاون اخلليجي
5 . 1  أوجه االتفاق بني املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية            

ونظرياهتا بدول جملس التعاون اخلليجي. 

5 . 2  أوجه االفرتاق بني املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية        
ونظرياهتا بدول جملس التعاون اخلليجي.

5 . 3  مرشوع تنظيم موّحد الختصاص وإجراءات املحكمة العليا        
بدول جملس التعاون اخلليجي.
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الفصل اخلامس
أوجه االتفاق واالفرتاق بني املحاكم العليا

 بدول جملس التعاون اخلليجي
�ع الختصاصات ومه�ام املحاكم العليا ب�دول جملس التعاون  بع�د هذا االس�تعراض املوسَّ
اخلليجي مضافًا إليها تشكيالهتا وإجراءاهتا، ال بد من وقفٍة نلمُّ هبا شتات ما سبق، وَنْنظم هبا قيد 
ما تفرق من كالم، ولذلك نعقد هذا الفصل هبدف حرص نقاط االتفاق بني هذه املحاكم ونقاط 
االفرتاق، ومن َثمَّ متييز االختالفات اجلوهرية منها من الش�كلية، ونحاول أن نرى مدى القدرة 
ع�ىل جتاوزه�ا هبدف اخلروج برؤية موحدة و متقاربة - إن مل تكن متفقة - بني هذه الدول، وهذا 

ما سنجريه يف املباحث التالية:

5 . 1  أوجه االتفاق بني املحكمة العليا يف اململكة العربية الس�عودية ونظرياهتا بدول جملس 
التعاون اخلليجي. 

5 . 2  أوجه االفرتاق بني املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية ونظرياهتا بدول جملس 
التعاون اخلليجي.

5 . 3  م�رشوع تنظي�م موّحد الختص�اص وإجراءات املحكمة العليا ب�دول جملس التعاون 
اخلليجي.

5 . 1 أوجه االتفاق بني املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية   
          ونظرياهتا بدول جملس التعاون اخلليجي

من خالل ما سبق يمكن إجياز أوجه االتفاق من خالل النصوص التي تنظم املحكمة العليا 
وتش�كيلها واختصاصاهتا وأس�لوب عمله�ا يف اململكة العربية الس�عودية ودول جملس التعاون 

اخلليجي فيام يي:
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1�  أخذت كل من اململكة العربية السعودية وسلطنة عامن بمبدأ القضاء املزدوة.

2 ـ  بالنس�بة لدرجات التقايض يف نطاق القضاء العام اتفقت دول جملس التعاون اخلليجي 
عىل أن التقايض عىل ثالث درجات: 

�  حماكم أول درجة )االبتدائية(.

�  حماكم ثاين درجة )االستئناف(.

يت يف  �  املحكمة العليا، وبرغم اختالف مس�مياهتا إال أهنا أعىل درجة قضائية، فقد ُس�مِّ
اململكة العربية السعودية وسلطنة عامن باملحكمة العليا، ويف اإلمارات العربية املتحدة 

باملحكمة االحتادية العليا، وسميت يف الكويت وقطر والبحرين بمحكمة التمييز. 

3- اتفق�ت أنظم�ة وقوان�ني دول املجلس عىل أن وظيف�ة املحكمة العلي�ا واألصل العام يف 
عملها، هي أهنا حمكمة قانون تراقب حس�ن سري العدالة وحتاكم األحكام، دون التطرق 

للموضوع أو بحث الوقائع. 

4– تشرتك دول املجلس يف جانب اختصاصات املحكمة العليا من حيث كوهنا تنظر الطعون 
يف األح�كام التي ج�اءت خمالفة ألح�كام الرشيعة أو النظ�ام والقانون، وتق�رر املبادئ 

القانونية امللزمة، فضاًل عىل قيامها بالفصل يف تنازع االختصاص وتعارض األحكام.

5– بالنس�بة ألس�باب الطع�ن أم�ام املحكمة العليا ب�دول املجلس فإهنا تع�ود ألصل واحد 
أال وه�و خمالفة احلكم املطعون فيه للرشيعة اإلس�المية، أو األنظم�ة والقوانني املرعية، 
وين�درج حت�ت ذلك اخلط�أ يف تطبيق القان�ون أو يف تأويل�ه، وأيضًا ص�دور احلكم عىل 

خالف قواعد االختصاص أو وقوع بطالن فيه أو يف اإلجراءات أثَّر عليه. 

6- وبالنس�بة لتعي�ني رئيس املحكمة العلي�ا )حمكمة التمييز( فاتفق�ت دول املجلس عىل أن 
يكون من أعىل سلطة يف الدولة وهو احلاكم، ففي اململكة العربية السعودية يكون تعيني 
رئي�س املحكمة العليا بأمر ملكي، ويف دولة اإلمارات بمرس�وم من رئيس الدولة، ويف 
البحري�ن والكويت بمرس�وم أم�ريي، ويف قطر بأمر أمريي، أما يف س�لطنة عامن فيكون 

بأمر سلطاين.
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7- تتشابه مرتبة رئيس املحكمة العليا الوظيفية يف أنظمة اململكة العربية السعودية ودولة قطر، 
وهي مرتبة وزير.

8- الدوائر القضائية للمحكمة العليا، مل َتغَفل أي من النظم القانونية يف دول جملس التعاون من 
اإلشارة إىل الدوائر التي تشكل منها املحكمة العليا.

9- بالنسبة للهيئة العامة للمحكمة العليا، فإن نظام القضاء باململكة العربية السعودية جعل 
للمحكمة العليا هيئة عامة، وكذا احلال يف كل من دولة اإلمارات العربية وسلطنة عامن 

والكويت، بينام سميت هذه اهليئة يف قطر مجعية عامة للمحكمة.

10- تتوىل اهليئة العامة للمحكمة العليا يف الس�عودية تقرير مبادئ عامة يف املس�ائل املتعلقة 
بالقضاء، وهذا ما يتم يف اإلمارات العربية املتحدة و سلطنة عامن والكويت وقطر.

11- تص�در ق�رارات اهليئة العام�ة يف اململكة العربية الس�عودية وقط�ر باألغلبية لألعضاء 
احلارضي�ن، فإن تس�اوت اآلراء يرج�ح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللس�ة، وتعد 

قراراهتا هنائية. 

12- واتفق�ت أنظم�ة ) قوان�ني ( دول املجل�س مع اململكة العربية الس�عودية يف وج�ود إدارة 
متخصصة للدراسات والبحوث باملحكمة العليا تسمى يف بعضها باملكتب الفني. 

واخلالص�ة أن عنارص الش�به واالتفاق ما بني أنظمة وقوان�ني دول جملس التعاون اخلليجي 
جوهري�ة وواس�عة، ومتقاربة األص�ول والقواعد واملنطلقات، بمعنى أن األس�س جلميع أنظمة 
وقوانني دول املجلس واحدة، من حيث إقرار مبدأ وجود حمكمة عليا عىل رأس اهلرم القضائي، 
تك�ون وظيفته�ا مراقبة األح�كام ومراجعتها، والتأكد م�ن عدم وجود عيوب هب�ا، والتأكد من 

سالمة تطبيق القانون وعدم خمالفته، وإقرار املبادئ القانونية العامة امللزمة للمحاكم.

5 . 2 أوجه االفرتاق بني املحكمة العليا يف اململكة العربية السعودية

          ونظرياهتا بدول جملس التعاون اخلليجي
كام يمكن إجياز أوجه االفرتاق فيام يي:
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1- أخ�ذت قط�ر واإلمارات والبحرين والكوي�ت بمبدأ القضاء املوح�د، وجعلت الدائرة 
اإلدارية املتخصصة من ضمن دوائر القضاء العام.

2- أضافت اململكة العربية السعودية الختصاص املحكمة العليا اختصاص حمكمة موضوع 
يف قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص، وأضافت اإلمارات وعامن اختصاصًا 

دستورّيًا ملحاكمهم العليا.

3- تعي�ني رئي�س املحكمة العلي�ا يف اململكة العربية الس�عودية يصدر بأم�ر ملكي، يف حني 
أنه يف اإلمارات يتم تعيينه بمرس�وم من رئي�س الدولة ولكن بعد موافقة جملس الوزراء 
وتصدي�ق املجلس األعىل لالحت�اد، ويف الكويت يكون التعي�ني يف وظيفة رئيس حمكمة 
التميي�ز بمرس�وم أم�ريي بناء ع�ىل عرض وزي�ر العدل بع�د أخ�ذ رأي املجلس األعىل 

للقضاء.

4- مل ينص عىل مرتبة رئيس املحكمة العليا الوظيفية إال يف أنظمة اململكة العربية السعودية 
ودولة قطر، وهي مرتبة وزير.

5- من حيث الرشوط الواجب توافرها يف رئيس املحكمة العليا: يف اململكة العربية السعودية 
اش�رتط املنظم أن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة لشغل درجة رئيس حمكمة استئناف، وهي 

أن يكون قد قىض سنتني عىل األقل يف درجة قايض استئناف. 

أما يف مملكة البحرين فقد اشرتط يف رئيس حمكمة التمييز أن يكون قد مىض عىل حصوله   
عىل درجة الليس�انس أو البكالوريوس يف القانون مخسة عرش عامًا أمضاها يف االشتغال 
بعمل قانوين، أو أن يكون قد عمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف العليا ملدة أربع سنوات.

ويف دولة الكويت يكون التعيني يف وظيفة رئيس حمكمة التمييز من رجال القضاء الذين   
ال تقل درجتهم عن مستشار أو من يف درجته من أعضاء النيابة العامة، برشط أن يكون 

قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة ملدة ال تقل عن عرش سنوات.

ويف دول�ة قط�ر أن يكون قد قىض يف وظيفة رئيس بمحكمة االس�تئناف مخس س�نوات عىل 
األقل.
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6- إهن�اء خدم�ات رئي�س املحكمة: يكون إهن�اء خدمات رئي�س املحكمة العلي�ا يف اململكة 
العربية الس�عودية بأمر ملكي، وبناًء عليه ال يتعلق إهن�اء خدمات رئيس املحكمة العليا 
ببلوغه س�ّنًا معينة، أو إكامله لعدد معني من الس�نوات يف اخلدمة، أما يف دولة اإلمارات 
د س�ن اإلحالة إىل التقاعد بالنس�بة إىل رئي�س وقضاة املحكمة العليا  العربية املتحدة ُحدِّ

وذلك ببلوغهم سن اخلامسة والستني.

ويف مملكة البحرين يعفى رئيس املحكمة وقضاهتا من مناصبهم بمرسوم.  

أما يف قطر وعامن فلم يأت قانون السلطة القضائية بنص خاص بشأن انتهاء والية رئيس   
حمكمة التمييز، بل قدم أسباب انتهاء والية القضاة بصفة عامة.

7- الدوائر القضائية للمحكمة العليا: أضافت اإلمارات وعامن دائرة دستورية، نظرًا لكوهنا 
من اختصاصات املحكمة العليا هبا.

8- يف تش�كيل اهليئ�ة العامة للمحكم�ة العليا: يف نظام القض�اء باململكة العربية الس�عودية 
يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس املحكمة وعضوية مجيع قضاهتا.

ويف دولة اإلمارات العربية تش�كل باملحكمة االحتادية العليا هيئة من رئيس املحكمة أو   
من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة. 

ويف الكوي�ت اهليئة تش�كل من أحد عرش مستش�ارًا من مستش�اري املحكم�ة، خيتارهم   
رئيس املحكمة، وتكون برئاسته أو من ينوب عنه. 

ويف قط�ر تتأل�ف اجلمعية العامة للمحكم�ة من مجيع أعضائها، وي�رأس اجلمعية رئيس   
املحكمة.

ويف عامن تتش�كل اهليئة العامة للمحكمة العليا م�ن رئيس املحكمة وعضوية عرشة من   
األقدم فاألقدم من قضاهتا.

ويف البحرين مل يرد بقانون حمكمة التمييز إشارة إىل هيئة أو مجعية عامة.  

9- وظيف�ة اهليئ�ة العامة للمحكمة العليا: تتوىل اهليئة العام�ة للمحكمة العليا يف كل الدول 
تقرير مبادئ عامة يف املسائل املتعلقة بالقضاء.
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وي�زاد عىل ذلك يف س�لطنة ع�امن بأن ختتص اهليئة بالفص�ل يف حاالت التنازع الس�لبي أو   
اإلجيايب عىل االختص�اص بني املحاكم يف القضاء العادي وحماكم القضاء اإلداري وغريها 

من املحاكم.

ويف قطر جتتمع للنظر يف تشكيل الدوائر وتوزيع القضايا عىل الدوائر املختلفة وحتديد عدد   
اجللس�ات ومواعيد انعقادها وتنظيم العمل خالل العطلة القضائية، وحتديد ما ينظر فيها 

من القضايا واملسائل األخرى التي تتعلق باألمور الداخلية للمحكمة.

بينام ال توجد يف البحرين مثل هذه اهليئة.   

10- انعقاد جلساهتا: يف اململكة العربية السعودية يكون انعقاد اهليئة العامة نظاميًا إذا حرضه 
ثلثا أعضائها عىل األقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. 

ويف اإلمارات العربية املتحدة اهليئة تنعقد من رئيس املحكمة أو من ينوب عنه وأقدم أربعة   
قضاة.

ويف قط�ر ال يك�ون انعقادها صحيحًا إال بحضور أكثر من نصف ع�دد أعضائها. فإذا مل   
يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد اجلمعية بعد ساعة من امليعاد املحدد إذا حرضه ثلث عدد 
أعضائها عىل األقل. ويف حالة عدم توافر هذا النصاب تعاد دعوة اجلمعية العامة خالل 

أسبوع، ويكون انعقادها صحيحا أيًا كان عدد احلارضين. 

11- صدور قراراهتا: يف اململكة العربية السعودية وقطر تصدر قرارات اهليئة العامة باألغلبية 
لألعضاء احلارضين، فإن تساوت اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة. 

أما يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فيكون إصدار اهليئة ألحكامها بأغلبية أربعة قضاة عىل 
األقل.

ويف الكويت تصدر أحكام اهليئة باألغلبية املطلقة آلراء أحد عرش مستشارًا.  

ويف عامن يصدر حكم اهليئة بأغلبية مرشوطة وهي سبعة أعضاء عىل األقل.  

12- مل ُيَنص يف النظام السعودي عىل دفع أي رسوم أو توقيع حماٍم عىل صحيفة االعرتاض.
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يف حني جاء يف بقية قوانني دول املجلس اشرتاط توقيع حماٍم مقبول للرتافع أمام املحكمة   
العليا أو التمييز، باإلضافة لتسديد رسوم الطعن والتي جاءت بمبالغ متفاوتة وفقًا لكل 

دولة.

13– مهل�ة االع�رتاض يف اململك�ة والكوي�ت ثالث�ون يوم�اً ، ويف عامن أربع�ون يومًا، ويف 
البحرين مخس�ة وأربعون يومًا، واإلمارات وقطر ستون يومًا.

أبرز أوجه االختالف بني أنظمة وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي املتعلقة باملحاكم العليا

اململكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
املتحدة

البحرينعامنقطرالكويت

دمزَدوجنظام القضاء دُمَوحَّ دُمَوحَّ دمزَدوجُمَوحَّ ُمَوحَّ
اختصاص 

املحكمة العليا
حمكمة قانون، 
وأضيف هلا 
اختصاص 

حمكمة موضوع

حمكمة قانون، 
وأضيف هلا 
اختصاص 

دستوري

حمكمة قانون، حمكمة قانونحمكمة قانون
وأضيف هلا 
اختصاص 

دستوري

حمكمة قانون

تشكيل 
اهليئة العامة 

باملحكمة العليا

رئيس املحكمة كافة األعضاء
وأربع قضاة

رئيس املحكمة 
وأحد عرش 

مستشارًا 
خيتارهم

رئيس املحكمة مجيع األعضاء
وعرشة من 

األقدم فاألقدم 
من أعضاء 

املحكمة

مل يرد هبا هيئة 
عامة

طريقة 
التصويت 

باهليئة العامة

باألغلبية فإن 
تساوت يرجح 
جانب رئيس 

اجللسة

بأغلبية أربعة 
قضاة عىل األقل

باألغلبية 
املطلقة

باألغلبية فإن 
تساوت يرجح 
جانب الرئيس

بأغلبية سبعة 
أعضاء عىل 

األقل

مل يرد هبا

مهلة 
االعرتاض

45 يومًا30 يومًا60 يومًا30 يومًا60 يومًا30 يومًا

واخلالص�ة أن�ه بالنظر إىل أوجه االف�رتاق واالختالف بني دول جملس التع�اون يف ما يتعلق 
باملحكمة العليا فإنه يمكن تقسيمها إىل نوعني:

أ- اختالف ش�كي: وهو االختالف الذي يمكن جتاوزه وتغيريه بتعديل القوانني دون أن يكون 

لذلك كبري أثر، وذلك مثل: 

�  تفاوت مهل مدة االعرتاض.
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�  طريقة صدور قرارات اهليئة العامة للمحكمة العليا وعدد أعضائها. 

�  اشرتاط توقيع حماٍم عىل صحيفة االعرتاض... 

ونحو ذلك من االختالفات الشكلية التي يمكن توحيدها باالتفاق مابني دول املجلس.

ب- اخت�الف جوه�ري: وهو الذي يرتت�ب عليه تغيري مؤثر يف القوان�ني واألنظمة قد ينتج عنه 

تغيري يف اختصاص املحكمة العليا، وإنشاء حماكم أخرى خمتصة، كي ال حيدث فراغ قانوين. 

وأوض�ح مثال لذلك هو إضافة اختصاص دس�توري لبعض الدول للمحاكم العليا هبا، أو 
جعلها حمكمة موضوع يف حاالت خاصة.

ونح�ن إن جتاوزن�ا االختالف�ات الش�كلية الت�ي تتطل�ب جمرد االتف�اق بني املعني�ني باألمر 
ع�ىل توحيده�ا، فإننا بالنس�بة لالختالفات اجلوهرية نلحظ أهنا ليس�ت بذل�ك احلجم الكبري أو 
االخت�الف الواس�ع الذي ال يمكن جتاوزه أو إجياد حٍل ل�ه، بل عىل العكس متى وجدت الرغبة 
الصادقة والنّية احلريصة عىل ختطيها فيمكن إجياد حلول وصيغ تفامهية كإنش�اء حمكمة دس�تورية 

متخصصة يف تلك الدول.

5 . 3 مرشوع تنظيم موّحد الختصاص وإجراءات املحكمة العليا   
          بدول جملس التعاون اخلليجي

يف إط�ار س�عي دول املجل�س احلثيث عىل تطوير عم�ل املجلس للوص�ول إىل رؤية واحدة 
لكل ما هيم املواطن اخلليجي، تيسريًا ألعامهلم وارتباطاهتم ونشاطاهتم، فقد قامت األمانة العامة 
لدول املجلس ممثلًة بإدارة الترشيع، بعمل مرشوع من شأنه توحيد عمل السلطة القضائية بشكل 

عام  ـ  ويدخل فيها املحكمة العليا َتَبعًا  � بدول املجلس.

وق�د عك�ف اخلرباء واملختصون يف دول املجلس عىل دراس�ة األمر بجدي�ة كاملة، ومن ثم 
اتفقوا عىل إعداد صيغة ملرشوع النظام )القانون( املوحد للسلطة القضائية بتاريخ 28– 29 صفر 

1432ه� املوافق 1– 2 فرباير 2011م )1(.

)1( انظر امللحق.
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ول�ذا ف�إن م�ن املفيد إلقاء نظرة عام�ة عىل هذا امل�رشوع، نتبني منها مالحمه وم�ا يضيفه، ُثم 
ب عليه يف الشأن الذي خيص املحاكم العليا، وذلك يف املطلبني التاليني: نعقِّ

5 . 3 . 1  نظرة عىل مرشوع النظام املوّحد للسلطة القضائية بدول جملس التعاون. 

5 . 3 . 2  تعديالٌت مقرتٌح إضافُتها ملرشوع النظام.

5 . 3 . 1 نظرة عىل مرشوع النظام املوّحد للسلطة القضائية بدول جملس التعاون
من خالل اإلطالع عىل املرشوع يتبني أنه جاء يف )75( مادة انتظمت يف مخسة عرش فصاًل كاآليت:
أواًل: أكد الفصل األول عىل اس�تقالل القضاة وعدم قابليتهم للعزل )مادة 1( ومن هنا جعلت 
هلم موازنة مستقلة )مادة 2( وجعلت من هذا النظام )القانون( مرجع املحاكم ) مادة 3( 

ورتبت يف املادة )4( مكان عقد جلساهتا.
ثانيًا: ويف الفصل الثاين قدم ترتيب املحاكم وتنظيمها فنصت املادة )5( عىل أن تتكون املحاكم من: 

1 �  املحكمة العليا )التمييز(.
2 �  حماكم االستئناف.
3 �  املحاكم االبتدائية.

وختتص كل منها بالفصل يف املسائل التي ترفع إليها طبقا للنظام )القانون(.
وبينت املادة )6( تشكيل املحكمة العليا )التمييز( ودوائرها، وأما املادة )7( فنظمت وضع 
املبادئ العامة، ثم أنشأت يف املادة )8( املكتب الفني وبينت يف املادة )9( اختصاصاته، ونظمت 
املادة )10( تش�كيل حمكمة االس�تئناف ودوائرها واختصاصاهتا، وتناولت املادة )11( تش�كيل 

واختصاصات املحكمة االبتدائية.
ثالث�ًا: ويف الفص�ل الثالث اخلاص باجللس�ات واألحكام نجد أن امل�ادة )12( نصت عىل عالنية 

جلسات املحاكم وطريقة عملها وجعلت املادة ) 13(اللغة العربية هي لغة العمل.
رابعًا: يف الفصل الرابع تم تنظيم اجلمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية؛ حيث جعلت املادة 
)14( ل�كل حمكم�ة مجعية عامة ث�م بينت اختصاصاهت�ا، وبينت املادة )15( تش�كيلها، ثم 
بينت املادة )16( أسلوب عملها، ويف املادة )17( بينت كيفية مواجهة حاالت االستعجال 

واختتم الفصل بكيفية صدور قرارات اجلمعية العامة وجلنة الشئون الوقتية باملادة ) 18(.
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خامس�ًا: نظم الفص�ل اخلامس املجلس األعىل للقضاء؛ حيث أش�ري إىل تش�كيله يف املادة )19( 
وبينت املادة )20( سلطاته واختصاصاته، وبينت املواد من )21–23( طريقة عمله. 

سادس�ًا: ونظم الفصل الس�ادس أحكام التعيني والرتقية واألقدمية فبني رشوط تويل القضاء يف 
املادة )24( واملادة )25( وترقيتهم يف املادة )26( وكيفية تعيينهم يف املادة )27( و حتديد 
أقدميتهم يف املادة )28( ومن يعني قاضيًا من خارج السلك القضائي يف وظائف القضاة 
يف املادة )29( وحتديد رواتب القضاة وبدالهتم يف املادة )30( وسلطات رئيس املحكمة 

يف الندب يف املادة )31(.
م�ن  امل�واد  يف  وإعارهت�م  القض�اة  ن�دب  أح�كام  ترتي�ب  ت�م  الس�ابع  الفص�ل  ويف   س�ابعًا: 

.)34-32(
ثامناً : يف الفصل الثامن نظمت يف املواد )35-37( أحكام اإلجازات السنوية واملرضية.

تاس�عًا: ثم بني الفصل التاس�ع واجبات القض�اة؛ حيث جاءت امل�ادة )38( بصيغة اليمني التي 
يؤدهيا القايض قبل مبارشة مهام عمله؛ وبينت املواد من )39-44( آداب القضاء.

عارشًا: ونظم الفصل العارش الدعاوي اخلاصة بش�ؤون القضاة؛ حيث بينت املادة )45( طريقة 
الفصل يف الدعاوي اخلاصة باحلقوق الوظيفية والتقاعدية املس�تحقة للقضاة، والدعاوي 
الت�ي يرفعه�ا القضاة بإلغ�اء القرارات اإلداري�ة النهائية املتعلقة بأي ش�أن من ش�ؤوهنم 
الوظيفي�ة, وبالتعوي�ض عنها؛ ثم بينت امل�ادة )46( إجراءات رفع الدع�وى، ويف املادة ) 

47( مبارشة إجراءاهتا.
حادي عرش: أما الفصل احلادي عرش فتحدث عن مساءلة القضاة يف املادة )48( واحلاالت التي 
يس�اءل فيه�ا يف املادة )49( وبينت امل�واد من )50-61( إقامة الدع�وى التأديبية وكيفية 

مبارشهتا واحلكم فيها والعقوبات املقررة.
ثاين عرش: ثم جاء الفصل الثاين عرش )املواد من 62-65( بأحكام وأسباب انتهاء والية القضاة 

وما يرتتب عىل ذلك من جهة الوضع املادي.
ثال�ث ع�رش: ورت�ب الفص�ل الثال�ث ع�رش أس�لوب تعي�ني مس�اعدي القض�اة )املالزم�ون 
 القضائي�ون( يف امل�ادة )66( ورشوط تعيينه�م يف امل�ادة )67( وأحكامه�م يف املادت�ني 

 .)69–68(
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راب�ع ع�رش: ويف الفص�ل الرابع عرش ج�اءت األحكام اخلاص�ة بأعوان القض�اة فحددهتم املادة 
)70( ثم بينت املادتان )71–72( أسلوب العمل اإلداري باملحكمة والنظام احلاكم له.

خام�س ع�رش: ويف الفصل اخلامس عرش جاءت األحكام اخلتامية لتحدد يف املادتني )74-73( 
القوانني املكملة ثم خولت املادة )75( املجلس األعىل للقضاء إصدار القرارات الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا النظام )القانون(.

5 . 3 . 2 تعديالٌت مقرتٌح إضافُتها ملرشوع النظام

بع�د أن تتبع�ت امل�رشوع وأملح�ت إىل حمتوياته، ب�دا يل أن املرشوع وقد عك�ف عىل إعداده 
وصياغته وتنظيمه ثلة من اخلرباء املختصني، قد جاء بش�كل مبس�ط وميرس وش�امل لكل ما هيم 
ش�أن الس�لطة القضائية، وهو خطوة رائعة ورائدة يف العمل اخلليجي املش�رتك ستكون هلا فائدة 
وأمهي�ة كب�رية يف حالة إقراره�ا، بحيث تكون نواة وبداي�ة لتوحيد الكثري م�ن األنظمة القضائية 

اجلزائية والتجارية، وغريها إن شاء اهلل.

لذا فإن األهم يف هذه املرحلة أن يصدر هذا املرشوع يف صورته النهائية ليتسنى العمل به السيام 
وأن توحيد أسلوب األداء القضائي سيسهم إسهامًا فعااًل يف توحيد املبادئ القانونية والتيسري عىل 

مواطني دول املجلس يف احلاالت التي يصادفون فيها أية منازعات قضائية فيام بينهم.

إال أنه مما ُيلحظ عىل املرشوع فيام يتعلق باملحاكم العليا حتديدًا أمران:

1- أنه مل يبني وحيدد اختصاصات املحكمة العليا بل إنه حينام تطّرق يف املادة )5()1( إىل ترتيب 
املحاك�م ذك�ر ب�أن كاًل منها ختتص يف املس�ائل التي ترف�ع إليها طبقًا للنظ�ام )القانون(، 
وعدم النص عىل اختصاصات كافة املحاكم ومن ضمنها املحكمة العليا وإن كان هدف 
واضعي املرشوع أن يعطوا كل دولة حرية التنظيم اخلاص هبا، فإن ذلك يف احلقيقة يعود 

عىل اهلدف الذي أنشئ من أجله املرشوع بالسلب.
)1( تنص املادة )5( من املرشوع عىل )تتكون املحاكم من:

�  املحكمة العليا )التمييز(.  
�  حماكم االستئناف.  
�  املحاكم االبتدائية.  

� وختتص كل منها بالفصل يف املسائل التي ترفع إليها طبقًا للنظام )القانون(.  
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وذل�ك أن اهل�دف األس�ايس والرغبة الس�امية هي يف توحي�د األنظم�ة والقوانني بدول   
املجل�س، وه�ذا يقتض من�ا الدخول يف املوض�وع، وليس االهتامم بالش�كل فقط، وأال 

تكون األنظمة موّحدة شكليًا بينام ختتلف موضوعيًا.

ولذا فإنني أرى أنه البد من النص عىل اختصاصات املحاكم ككل ومن ضمنها املحكمة   
العليا، بحيث تفّرغ هذه املحكمة لوظيفتها األساسية وهي مراقبة األحكام، وحسن سري 
العدال�ة، والتأك�د من عدم خمالفة القانون، ويندرج يف ذلك كل ما يرجع إىل هذا األصل 
م�ن فص�ل بني تنازع اختص�اص أو تعارض أح�كام، أما بقي�ة االختصاصات األخرى 
امُلضاف�ة للمحكم�ة العليا كاالختصاص الدس�توري وحماكمة الوزراء فتنش�أ هلا أجهزة 

أخرى متخصصة هلذا الشأن.

2- أق�ر امل�رشوع بوظيف�ة املحكم�ة العليا بإق�رار املبادئ العام�ة والعدول عنه�ا، وذلك يف 
ل هيئة من أحد عرش عض�وًا للفصل يف الع�دول أو تنازع  امل�ادة)7()1(، وب�نيَّ أن�ه ُتش�كَّ
االختصاص، إال إنه مل حيدد طريقة تصويت هذه اهليئة واختاذها للقرارات هل باألغلبية 
ح؟ وهذا  املطلق�ة أم بأغلبي�ة مرشوط�ة بع�دٍد معنّي؟ وهل يكون لرئيس�ها ص�وت مرجِّ
موض�ع نظر ألنه وإن كان ال يتصور وفقًا لع�دد أعضاء اهليئة )11( أن يكون التصويت 
سوى باألغلبية املطلقة، إال إنه قد حيسن أن تقّيد هذه األغلبية بعدد معنّي كسبعة أعضاء 
ع�ىل األق�ل مثاًل، وذلك لزي�ادة االحتي�اط والوثوق يف اخت�اذ املحكمة العلي�ا لقرارات 
الع�دول عن املبادئ القانونية، ولذا ال ب�د من النص عىل طريقة التصويت واختاذ القرار 

حتى ال يكون هناك أي اجتهاد آخر. 

)1( تنص املادة )7( من املرشوع عىل )إذا رأت إحدى دوائر املحكمة العليا )التمييز( العدول عن مبدأ قررته أحكام 
س�ابقة صادرة منها أو من الدوائر األخرى، أو عرضت مس�ألة تتعلق بتنازع االختصاص، أحالت الدعوى إىل 
هيئة مش�كلة من أحد عرش عضوًا، عىل أن يكون من بينهم رؤس�اء الدوائر يف املحكمة للفصل فيها، وإذا كانت 
مس�ألة تن�ازع االختصاص نش�أت بني جهتني قضائيتني فيش�كل هلا باملحكم�ة العليا )التمييز( هيئة تش�كل من 

رئيس املحكمة العليا )التمييز( واثنني من أعضائها واثنني من اجلهة القضائية األخرى(.
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الفصل السادس
اخلالصة والنتائج والتوصيات

5 . 1 خالصة الدراسة

5 . 2 أهم النتائج

5 . 3 التوصيات
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الفصل اخلامس
اخلالصة والنتائج والتوصيات

5 . 1 خالصة الدراسة
احلم�د هلل ال�ذي يرسَّ وأعان عىل إمتام ما كان يراود الباحث من طموح ورغبة يف إعداد هذه 
األطروحة، والتي اكتسبت أمهيتها من املنطلق الذي استندت عليه أال وهو توجيه خادم احلرمني 
الرشيف�ني ورغبته الكريمة يف االنتقال من حالة التعاون إىل حالة االحتاد بني دول جملس التعاون 
اخلليج�ي، ف�كان موضوع ه�ذه األطروحة واجلهد الذي بذل�ه الباحث كله يف جم�ال ترمجة هذه 
الرغب�ة عىل أرض الواقع والبدء مبارشة يف البحث عن كافة س�بل وص�ور االحتاد املمكنة، ومن 

بينها االحتاد يف أنظمة واختصاصات وإجراءات السلطة القضائية بني دول املجلس.
فبعد أن استوىف الباحث احلديث عن الوالية القضائية للمحاكم العليا بدول جملس التعاون 
اخلليجي ومجيع ما يتعلق هبا -حس�ب جهده املتواضع-، وضع نصب عينه اهلدف األس�مى من 
د لدول جملس التعاون فيام يتعلق باملحاكم  هذه األطروحة وهو الوصول إىل تنظيم قضائي موحَّ
العليا، وذلك بعد حرص أوجه االختالف ورؤية ما هو جوهري منها وما هو ش�كي، انتهاءًا إىل 
تنظيم مقرتح يتجاوز االختالف، وذلك تنفيذًا إلرادة قادة هذه الدول يف تنمية العالقات يف كافة 

املجاالت وتفعيلها، والتي من بينها املجال القضائي.
وقد حاول الباحث إجياد تعريف مناس�ب للمحكمة العليا، وتوضيح احلكمة من إنش�ائها، 
ث�م ب�ني تكييف عملها، من حيث كوهنا حمكمة قانون أو حمكمة موضوع، ثم تطرق إىل تش�كيلها 
ل احلديث  من مجيع اجلوانب املتعلقة برئيسها وأعضائها ودوائرها القضائية وهيئتها العامة، وفصَّ
د بالنظ�ر يف الطعون، ومراقبة األحكام، وحس�ن س�ري العدالة، وإقرار  ع�ن اختصاصه�ا واملحدَّ

املبادئ القضائية العامة، والفصل يف تنازع االختصاص أو تعارض األحكام .
وح�اول الباح�ث بيان موض�وع رشوط االع�رتاض أم�ام املحكم�ة العليا، س�واء املتعلقة 
بالطاع�ن، أو املطع�ون ضده، أو احلكم املطعون فيه، وإجراءات ه�ذا االعرتاض واآلثار املرتتبة 

عليه ، واآلثار املرتتبة عىل حكم املحكمة العليا. 



140

وانتهى املطاف إىل مقارنة أوجه الش�به واالختالف بني املحكمة العليا يف اململكة ونظرياهتا 
يف دول جمل�س التعاون، وحاول الباحث إجياد حلول مناس�بة لتوحي�د أنظمتها وقوانينها هبدف 

الوصول ملرحلة التكامل والتامثل فيام بينها.

5 . 2 أهم النتائج

وبذلك تربز أهم النتائج املستخلصة من الدراسة وهي:

1– بعقد مقارنة بني أنظمة وقوانني املحكمة العليا باململكة العربية الس�عودية ودول جملس 
التعاون، اتضح أن هناك نقاط اتفاق عديدة وجوهرية وأساسية بني األنظمة التي حتكم 
وتنظ�م أعامل الس�لطة القضائي�ة وباألخص منها املحكم�ة العليا، وه�ذا االتفاق يعود 
إىل وظيف�ة ه�ذه املحكم�ة واختصاصها بمراجعة األح�كام القضائي�ة والتأكد من عدم 
خمالفته�ا للرشيع�ة أو للنظ�ام و القوانني املرعي�ة، ووضع هذه املحكم�ة عىل رأس اهلرم 
القضائ�ي جيعله�ا مهيمنة ع�ىل كافة الترصف�ات القضائية لرتتقي بالفك�ر القضائي نحو 
األصل�ح واألوف�ق بمصلحة املجتمع، ووجود ه�ذا التوافق بني أنظم�ة املحكمة العليا 
ل مسألة احتاد أنظمتها وقوانينها كخطوة أوىل نحو االندماج الكامل  بدول املجلس يسهِّ
واالحت�اد املكتم�ل ب�ني هذه املحاك�م العلي�ا، وإذا نجحن�ا يف الوصول هل�ذا اهلدف كان 

الوصول لغريه من صور االحتاد بني بقية املحاكم واألنظمة أسهل وأيرس.

2- ك�ام يتضح أن�ه توجد هناك نقاط افرتاق واختالف بني أنظم�ة وقوانني املحاكم العليا يف 
دول جمل�س التعاون، ولكن بحرص هذه النقاط وقي�اس أمهيتها يتبني أهنا حمدودة للغاية 
وقليلة العدد، وهي فوق ذلك تنحرص غالبيتها يف أمور شكلية وليست جوهرية، حيث 
مل يتبني للباحث وجود فروق جوهرية س�وى إضافة بع�ض الدول ملهام واختصاصات 

للمحكمة العليا ليست موجودة يف دول أخرى -كاالختصاص الدستوري-.

ورغم ذلك فإن هذا الفارق من اليسري جتاوزه متى ُوِجدت الرغبة الصادقة وذلك بإنشاء   
حمكمة دس�تورية عليا مس�تقلة ع�ن املحكمة العليا، كام هو احل�ال يف كثري من الدول من 

غ املحكمة العليا لوظيفتها األساسية وتزال عنها الوظائف اإلضافية. أجل أن تفرَّ
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أما بقية الفروق واالختالفات -كاملدة املس�موح هبا االعرتاض عىل احلكم- فإهنا تعترب   
من وجهة نظر الباحث أمورًا ش�كلية باإلمكان جتاوزها باالتفاق بني األطراف واختيار 

د فيام بينها. األنسب وتعديل النظم والقوانني بحيث تتوحَّ

د للس�لطة القضائية بدول جمل�س التعاون  3– بع�د أن تتب�ع الباحث م�رشوع النظ�ام املوحَّ
اخلليج�ي، وأمل�ح إىل حمتويات�ه، ب�دا ل�ه أن امل�رشوع وقد عكف ع�ىل إع�داده وصياغته 
وتنظيمه ثلة من اخلرباء واملختصني قد جاء بش�كل مبس�ط وميرس وش�امل لكل ما هيم 
شأن السلطة القضائية، وهو خطوة رائعة ورائدة يف العمل اخلليجي املشرتك ستكون هلا 
فائدة وأمهية كبرية يف حال إقرارها؛ بحيث تكون نواة وبداية لتوحيد الكثري من األنظمة 

القضائية اجلزائية والتجارية وغريها إن شاء اهلل.

4– من املهم يف هذه املرحلة -من وجهة نظر الباحث- أن ُيساَرع إىل إصدار هذا املرشوع يف 
صورته النهائية ليتس�نى العمل به، السيام وأن توحيد أسلوب األداء القضائي سيساهم 
مسامهة فعالة يف توحيد املبادئ القانونية والتيسري عىل مواطني دول املجلس يف احلاالت 

التي يصادفون فيها أية منازعات قضائية فيام بينهم.

5– اق�رتح الباح�ث بع�ض التعدي�الت واإلضافات عىل م�رشوع النظام وذلك -بحس�ب 
وجهة نظره- سيؤدي إىل زيادة فاعليته لتحقيق اهلدف منه أال وهو توحيد عمل السلطة 
د من االجتهادات  القضائي�ة -ومن ضمنها املحكم�ة العليا- بدول املجلس، وحت�ى حُيَ

وُتضبط االختصاصات واإلجراءات املتعلقة هبا. 

5 . 3 التوصيات :

د للسلطة القضائية بدول  1- النص عىل اختصاصات املحاكم العليا يف صلب التنظيم املوحَّ
جملس التعاون اخلليجي ، وذلك بوضع االختصاص األصيل هلا وهو مراجعة األحكام 
القضائي�ة، والتأك�د من ع�دم خمالفتها للنظ�ام، وعدم إضافة اختصاص�ات خارجة عن 

ذلك، حتى يتحقق االحتاد بني املحاكم العليا بدول املجلس.
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2- الن�ص ع�ىل طريقة التصويت يف داخ�ل اهليئة العامة للمحكمة العليا، س�واًء بأس�لوب 
األغلبية املطلقة أو األغلبية املرشوطة ومدى ثِقل صوت رئيس املحكمة عند االختالف، 
وذل�ك كله منع�ًا لالجتهاد وحلدوث لبس أثناء التطبيق، خصوص�ًا إذا علمنا أن وظيفة 

اهليئة العامة للمحكمة العليا هي إقرار املبادئ القضائية وتغيريها وإلزام املحاكم هبا.

3- يويص الباحث اجلامعات ومراكز البحوث العلمية والدراسات األكاديمية أن تص�رف 
ج�ل اهتاممه�ا وأن تأخ�ذ زمام املب�ادرة يف ترمجة رغبة ق�ادة دول املجل�س يف االنطالق 
ملرحلة االحتاد والتكامل والتطابق عن طريق دراسة أنظمة وقوانني دول جملس التعاون، 
من أجل السعي احلثيث للوصول لالحتاد يف كافة املجاالت ومن أمهها املجال القضائي 
وال�ذي به تتوحد األنظمة واإلجراءات، مما ُيكس�بها قوًة وُعمقًا يع�ود بالفائدة ملواطني 

هذه الدول. 

واهلل أس�أل أن جيع�ل ه�ذا العمل خالص�ًا لوجهه تع�اىل ، وأن يوفق والة أمرن�ا ملا فيه اخلري 
والصالح، واهلل تعاىل أعلم وأحكم.



143

املصادر واملراج��ع
إبراهيم، حممد، أصول صحف الدعاوى )دار الفكر العريب، 1986م(.

إبراهيم، حممد حممود، نظام الطعن بالتمييز يف اململكة العربية الس�عودية »دراسة حتليلية« )معهد 
اإلدارة العامة، الرياض، 1419ه�(.

إس�امعيل، حمم�د عب�د الش�ايف، الطع�ن بالنق�ض يف امل�واد اجلنائي�ة )مطبع�ة الصف�ا وامل�روة، 
أسيوط،2001م(.

بديوي، عبد العزيز خليل، الطعن بالنقض والطعن أمام املحكمة اإلدارية العليا »دراسة مقارنة« 
) دار الفكر العريب،1970م(.

بسيسو، سعدي، أصول املحاكامت اجلزائية علاًم وعماًل )حلب، 1965م(.

البه�ويت، منصور ب�ن يونس، ال�روض املربع برشح زاد املس�تقنع، حتقيق إبراهي�م عبد احلميد ) 
مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، 1418ه�(.

متام، السيد، احلق يف االطالع )بحث منشور يف جتميع أبحاث مؤمتر حق الدفاع � إبريل 96 كلية 
احلقوق � جامعة عني شمس(. 

جرج�س، جرج�س، معج�م املصطلحات الفقهي�ة والقانوني�ة )دار الفكر الع�ريب، مرص، ط1، 
1417ه� (. 

مجعة، حممد، الطعن يف األحكام اجلنائية والعسكرية )الرشكة املتحدة للطباعة والنرش والتوزيع( 

ج�ريه، عب�د املنعم، نظام القضاء يف اململكة العربية الس�عودية ) معه�د اإلدارة العامة، الرياض، 
1419ه�(.

ج�ريه، عبد املنع�م، مبادئ املرافع�ات »نظرية الدعوى وإج�راءات التق�ايض ونظرية األحكام« 
)معهد اإلدارة العامة، الرياض(.

حافظ، حممود، القضاء اإلداري )مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، 1966م(.



144

احلجار، حلمي حممد، أسباب الطعن بطريق النقض »دراسة مقارنة« )املؤسسة احلديثة للكتاب، 
بريوت، 2004م(.

حس�ني، عب�د املنعم، ط�رق الطعن يف األحكام املدني�ة والتجارية )بدون طبع�ة، بدون دار نرش، 
بدون تاريخ(.

احللو، ماجد راغب، القضاء اإلداري )دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1985م(.

اخلضريي، أمحد بن حممد، نقض األحكام القضائية – رسالة دكتوراة من جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية.

آل خنني، عبد اهلل حممد بن س�عد، الكاش�ف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي )مكتبة 
العبيكان، الرياض، 1429ه�(.

آل خنني، عبد اهلل حممد بن سعد، )بحث صدر ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء التي ُعقدت 
يف مدينة الرياض يف املدة من 10-12 صفر 1426ه� (.

آل دري�ب، س�عود بن س�عد، التنظيم القضائ�ي يف اململكة العربية الس�عودية يف ض�وء الرشيعة 
اإلسالمية ونظام السلطة القضائية ) مطابع حنيفة، الرياض، 1403ه�(.

رضا، أمحد، معجم متن اللغة )دار مكتبة احلياة، بريوت، ط 1958م(.

الرمي، شهاب الدين حممد بن أيب العباس، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )مطبعة مصطفى البايب 
احللبي، مرص، الطبعة األوىل 1386 ه� (.

ال�رويب، أس�امة عبد العزي�ز: قواعد اإلجراءات املدني�ة والتنظيم القضائي يف س�لطنة عامن )دار 
النهضة العربية 2009م(. 

الزحي�ي، حمم�د مصطف�ى، التنظي�م القضائ�ي يف الفقه اإلس�المي وتطبيق�ه يف اململك�ة العربية 
السعودية )دار الفكر، دمشق، 1402ه�(. 

رسور، أمح�د فتحي، النقض اجلنائي »الطع�ن بالنقض وطلب إعادة النظر يف املواد اجلنائية«)دار 
الرشوق، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2004م(.



145

رسور، أمحد فتحي، النقض يف املواد اجلنائية )دار النهضة العربية، القاهرة(.

الرشبيني، مصطفى حممود، بطالن إجراءات التقايض أمام القضاء اإلداري ) دار اجلامعة اجلديدة 
للنرش، اإلسكندرية(.

الرشيف، حامد، النقض اجلنائي) دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1999م(.

الشوبكي، عمر حممد، القضاء اإلداري »دراسة مقارنة«) دار الثقافة، عامن، 2007م(.

شيحا، إبراهيم عبد العزيز، القضاء اإلداري )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2003م(.

آل الشيخ، صالح حممد، االختصاص القضائي يف الفقه والنظام )رسالة ماجستري مقدمة للمعهد 
العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية للحصول عىل درجة املاجستري 

لعام 1416ه�.(

شريه، وليد حممد، معاين املصطلحات القانونية) 1427ه�(.

صاوي، أمحد السيد، الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية)2010م(.

الصاوي، يوسف، دروس يف القضاء اإلداري)2010م(.

أب�و طال�ب، حامد، النظام القضائ�ي يف اململكة العربية الس�عودية )دار الفكر الع�ريب، القاهرة، 
1404ه� (.

طلبه، عبد اهلل، الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة)منشورات جامعة حلب، 1410ه�(.

الظاه�ر، خال�د خلي�ل، القض�اء اإلداري »قض�اء اإللغ�اء � قض�اء التعوي�ض« دراس�ة مقارن�ة 
)1999م(.

عابدي�ن، حمم�د أمحد، ط�رق الطع�ن يف األح�كام املدني�ة واجلنائي�ة )دار املطبوع�ات اجلامعية، 
اإلسكندرية، 1984م(.

عابدين، حممد أمحد، الوسيط يف طرق الطعن عىل األحكام املدنية والرشعية )دار الفكر اجلامعي، 
اإلسكندرية(.

ابن عابدين، حممد أمني، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار )مطبعة احللبي، القاهرة، 1966م(.



146

عب�د املنعم، حمم�د عبد الرمحن، معجم املصطلح�ات واأللفاظ الفقهي�ة )دار الفضيلة، القاهرة، 
1423ه� (.

عبد الوهاب، حممد رفعت، القضاء اإلداري)منشورات احللبي احلقوقية، 2003م(.

عبيد، رءوف، مبادئ اإلجراءات اجلنائية )مطبعة هنضة مرص، القاهرة، 1972م(.

العبي�دي، ع�ي ه�ادي، قواع�د املرافع�ات املدنية يف س�لطنة ع�امن )الطبع�ة األوىل 1426ه� - 
2006م(.

العسقالين، أمحد بن عي بن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري )دار املعرفة، بريوت (.

عامر، صابر، ح��ق الدف��اع )بحث منشور عىل االنرتنت مقدم إىل املؤمتر اإلقليمي األول بشأن 
املحكمة اجلنائية الدولية 24 � 25 مايو/ أيار 2011 الدوحة � قطر(.

عمر، نبيل، النظرية العامة للطعن بالنقض )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1980م(.

عياد، عبد الرمحن، أصول القضاء ) معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1401ه�(.

الغامدي، نارص بن حممد بن مرشي، االختصاص القضائي يف الفقه اإلس�المي مع بيان التطبيق 
اجلاري يف اململكة العربية السعودية )مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1420ه� (. 

اب�ن فرح�ون، برهان الدين املالك�ي، تبرصة احلكام يف أص�ول األقضية ومناه�ج األحكام )دار 
الكتب العلمية، بريوت ط1، 1401ه�(.

الفيومي، أمحد املقري، املصباح املنري) مكتبة مصطفى احللبي، مرص، 1950م(.

قانون املحكمة االحتادية العليا باإلمارات العربية املتحدة رقم ) 10 / 1973 (.

قانون تنظيم حاالت وإجراءات الطعن أمام املحكمة االحتادية العليا )1978/17(.

قانون السلطة القضائية االحتادية رقم ) 3 /1983(.

قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت رقم )1992/11(.

قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت رقم )35 /1992(.



147

قانون املرافعات املدنية والتجارية البحريني وتعديالته رقم )12( لسنة 1971.

قانون رقم ) 26( لسنة 1986 بشأن اإلجراءات أمام املحاكم الرشعية بالبحرين.

قانون حمكمة التمييز بالبحرين رقم ) 8 /1989(.

قانون رقم )42( لسنة  2002  بشأن السلطة القضائية بالبحرين.

قانون رقم )46( لسنة 2002 بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية بالبحرين.

قانون رقم )10( لسنة 1996 بشأن تنظيم القضاء بالكويت.

قانون رقم )40( لسنة 1972 بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته بالكويت.

قانون رقم )38( لسنة 1980 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية بالكويت.

قانون املرافعات املدنية والتجارية وتعديالته رقم ) 13 / 1990 ( بدولة قطر.

قانون السلطة القضائية رقم ) 10 / 2003 ( بقطر.

قانون اإلجراءات اجلنائية رقم ) 23 / 2004 ( بقطر.

قانون بشأن حاالت وإجراءات الطعن بالتمييز يف غري املواد اجلنائية رقم )2005/12( بقطر 

قانون السلطة القضائية الصادر بسلطنة عامن الصادر باملرسوم السلطاين رقم )99/90(.

قانون اإلجراءات اجلزائية بعامن الصادر باملرسوم السلطاين رقم )99/97(.

قانون اإلجراءات املدنية و التجارية بعامن الصادر باملرسوم السلطاين رقم )2002/29(.

القحط�اين، عب�د اهلل، الطع�ن بالتميي�ز يف النظ�ام القضائ�ي الس�عودي )معه�د اإلدارة العام�ة، 
الرياض،1412ه�(.

القحطاين، فيصل بن نارص، املحكمة العليا يف نظام القضاء الس�عودي )رس�الة ماجستري قدمت 
إىل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية عام 1430ه�(.

ك�رم، عب�د الواحد، معج�م املصطلح�ات القانوني�ة، ) مكتبة النهض�ة العربية، ب�ريوت، ط 1، 
1407ه� - 1987م (.



148

املالك، منصور محد، الفصل يف املظامل يف اململكة العربية السعودية ) ديوان املظامل،1420 ه�( 

املرصفاوي، حسن صادق، أصول اإلجراءات اجلنائية )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1972م( 

مرشوع نظام املرافعات الرشعية.

مرشوع نظام اإلجراءات اجلزائية.

مرشوع النظام )القانون( املوحد للس�لطة القضائية ل�دول جملس التعاون بتاريخ 28–29 صفر 
1432ه� املوافق 1– 2 فرباير 2011م.

املنجي، إبراهيم، املوسوعة اإلدارية احلديثة ) منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2003م(.

ابن منظور، لسان العرب )بريوت، لبنان، دار صادر، ط2، 2003م (.

يف  )م/78(  رق�م  امللك�ي  باملرس�وم  الص�ادر  الس�عودية  العربي�ة  باململك�ة  القض�اء  نظ�ام 
1428/9/19ه�.

نظام املرافعات الرشعية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/21( وتاريخ 
1421/5/20ه�.

هاشم، حممود، حممد، إجراءات التقايض والتنفيذ )جامعة امللك سعود، الرياض، 1416ه�(.

اهلاش�مي، حممد عبداهلل، السلطة القضائية يف سلطنة عامن بني الرشيعة والقانون )الطبعة األوىل، 
1431ه�(.

وايل، فتحي، قانون القضاء املدين )دار النهضة العربية، بريوت، 1970م(.

أبوالوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية )1970م(.


