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 أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي

 نور عيسى اهلندي
 أستاذ مساعد, قسم القانون العام, كلية احلقوق,

 جامعة امللك فيصل, األحساء, اململكة العربية السعودية
 )هـ١٩/٢/١٤٣٩, وقبل للنرش يف هـ١/١/١٤٣٩(قدم للنرش يف 

تتناول هذه الدراسة أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي, من خالل الوقوف عىل  .ملخص البحث
للحكم األحكام اجلزائية التي تؤثر يف الرابطة الوظيفية, وتؤدي إىل فصل املوظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية 

 اجلزائي, ومعاينة حجية احلكم اجلزائي أمام سلطات التأديب سواء كان احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة أو اإلدانة, وأخرياً 
عاجلت الدراسة أثر عوارض احلكم اجلزائي يف املركز القانوين للموظف العام, من خالل التطرق إىل أثر وقف تنفيذ احلكم 

 للموظف العام, وأثر عفو ويل األمر عىل املركز القانوين للموظف العام. اجلزائي يف املركز القانوين
املوظف العام, فصل املوظف العام, احلكم اجلزائي, العقوبة التبعية, عفو ويل األمر, وقف التنفيذ, جهة  :املفتاحيةالكلامت 

 اإلدارة.
 

THE EFFECT OF CRIMINAL JUDGMENT ON COMFORT 
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Abstract. This study deals with the effect of the criminal judgment on the public employee in the Saudi Arabia law, by 
examining the criminal judgment that affect the job association, dismissal the public employee from his position with the 
provision of the law, and following the criminal judgment, and examining the authority of the penal judgment before the 
administration, and this study clarify the effect of the criminal judgment on the legal status of public employees. Through 
the clarify the effect of the stay of execution of the penalty on the legal status of the public employees. 
Keywords: Public employee, Dismissal from the job, Criminal judgment, Excuse me, Parents, Stay of execution, 
Administration. 
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٢
 مقدمة 

تبارش اإلدارة العامة مهامها وأنشطتها من خالل أشخاص 
طبيعيني يمثلوهنا ويعملون حلساهبا يعرفون باملوظفني 
العموميني, وقد أعطت األنظمة الوظيفية أمهية كبرية 
للموظف العام, ألن إنجاح اإلدارة يف القيام بواجباهتا يعتمد 

املنظم  كفاءة املوظفني وإحساسهم باملسؤولية, لذا حدد عىل
الرشوط العامة الواجب توافرها فيمن يرغب يف  السعودي

شغل الوظائف العامة يف الدولة, وهذه الرشوط هتدف إىل 
 اً عني يف وظائف الدولة حتقيقضامن كفاءة واستقامة من سيُ 

رشوط أن يكون املتقدم لشغل ال ومن هذهلمصلحة العامة, ل
حمكوم عليه بحد  وغريالوظيفة حسن السرية واألخالق 

; ويزول رشعي, أو السجن يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة
هذا الرشط يف حال التعيني بميض ثالث سنوات عىل األقل من 

, فهذا الرشط هو رشط استمرار انتهاء تنفيذ احلد أو السجن
لالستمرار يف شغل الوظيفة  دائامً  فرتض بقاؤهوصالحية يُ 

فإن خدمته  ;هذا الرشط العام العامة, ويف حال فقد املوظف
حلكم وكأثر مرتتب عىل ا تنتهي بقوة النظام كعقوبة تبعية

تقدر الصادر بإدانته الرتكابه بعض اجلرائم التي  اجلزائي
 .خطورهتا وجسامتها ومساسها بأمانة الوظيفة واعتبارها

 
 اسةأمهية الدر

من كوهنا تقف عىل أثر احلكم أمهية هذه الدراسة  تأتىت
اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي, ملا يعتور هذا 
األثر من تشابكات وعدم انضباط, إضافة إىل أهنا تربط بني 
الشق اجلزائي والشق التأديبي, وهو ربط مل تلتفت إليه 

 ي.الدراسات القانونية يف النظام السعود
 

 إشكالية الدراسة
تكمن إشكالية الدراسة يف أثر بعض األحكام اجلزائية 
الصادرة بحق الرابطة الوظيفية للموظف العام املحكوم عليه, 
ويمكن حل هذه اإلشكالية باإلجابة عن عدد من التساؤالت 
أبرزها: هل مجيع األحكام اجلزائية تؤدي إىل إهناء الرابطة 

ن بعضها يؤدي إىل إهناء الرابطة الوظيفية دون إالوظيفية, أم 

البعض اآلخر? وما احلاالت التي تؤدي إىل فصل املوظف 
وبصورة تبعية للحكم اجلزائي?  العام من الوظيفة العامة حكامً 

وما مد حجية األحكام اجلزائية أمام السلطات التأديبية? وما 
 وظف العام?أثر عوارض احلكم اجلزائي يف املركز القانوين للم

 
 أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل بيان احلاالت التي تؤدي إىل فصل 
املوظف العام من الوظيفة العامة بقوة النظام وبصورة تبعية 
للحكم اجلزائي, كذلك بيان مد حجية األحكام اجلزائية 

كشف أثر عوارض احلكم  أمام السلطات التأديبية, وأخرياً 
 لقانوين للموظف العام.اجلزائي يف املركز ا

 
 منهجية الدراسة

ملعاينة هذا  التحلييل الوصفي املنهج اعتمدت الدراسة
لنصوص النظامية واألحكام ملا يوفره من حتليل ل املوضوع,

, ولقدرته عىل الربط بني القضائية واآلراء الفقهية ذات العالقة
املتناقض من ظواهر النصوص وبني الوقائع القانونية 

قات القضائية يف أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية والتطبي
 يف النظام السعودي.

 
 صعوبات الدراسة

من أبرز الصعوبات التي واجهت الدراسة قلة الدراسات 
السابقة يف صلب هذا املوضوع, فلم جتد الباحثة دراسات 

, أثر احلكم اجلزائي يف تتقاطع معها إال دراسة نوفان العجارمة
التي صدرت سنة  رابطة الوظيفية للموظف العامإهناء ال
 , وهي دراسة اختصت بالقانون األردين وهنجت هنجاً م٢٠٠٩
 حسن, عبدالفتاحملا تبنته الدراسة احلالية, ودراسة  مغايراً 

, عاجلت م٢٠٠٨التي صدرت عام  التأديب يف الوظيفة العامة
فالدراستان التأديب يف الوظيفة العامة يف القانون املرصي, 

جاءتا يف القانون األردين والقانون املرصي, وهو ما يرشعن 
لوالدة هذه الدراسة التي اختصت بالنظام السعودي كونه 

 للنظاميني السابقني بشكل عام بوصفه مستمداً  مغايراً  نظاماً 
من الرشيعة اإلسالمية, إضافة إىل أن هذه الدراسة تطرقت 
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٣
لطات التأديب, وألثر عوارض حلجية األحكام اجلزائية أمام س

احلكم اجلزائي يف املركز القانوين للموظف العام, يف حني أن 
 الدراسات السابقة خلت من معاجلة هذا املوضوع.

 
 خطة الدراسة

 الدراسة يف ثالثة مباحث, جاءتألجل ذلك كله ولغريه 
نون األول األحكام اجلزائية التي تؤثر يف الرابطة "بـ عُ

ذي بدوره انقسم إىل أربعة مطالب, جاء األول , وال"الوظيفية
بعنوان صدور حكم رشعي بحق املوظف العام الرتكابه 
موجب حد, والثاين صدور حكم رشعي بحق املوظف العام 

احلكم عىل الرتكابه موجب القصاص يف النفس, والثالث 
, املوظف بالسجن الرتكابه جريمة خملة بالرشف أو األمانة

 عندة تزيد ملاملوظف بعقوبة سالبة للحرية  احلكم عىلوالرابع 
سم املبحث, سنة حجية األحكام اجلزائية "الثاين بعنوان  ووُ

انرسب يف مطلبني, عالج األول , "أمام سلطات التأديب
حجية احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة أمام سلطات التأديب, 
وتناول الثاين حجية احلكم اجلزائي الصادر باإلدانة أمام 

أثر عوارض "سلطات التأديب, أما املبحث الثالث فوسم بـ 
, توزع يف "احلكم اجلزائي يف املركز القانوين للموظف العام

مطلبني, عاين األول أثر وقف تنفيذ احلكم اجلزائي يف املركز 
 القانوين للموظف العام, وعالج الثاين أثر عفو ويل األمر يف

 املركز القانوين للموظف العام.
ت مت الدراسة بمجموعة من النتائج التي توصلت وخُ

إليها, وعدد من التوصيات التي نتمنى أخذها بعني االعتبار 
 .من قبل املنظم السعودي

 
 املبحث األول:

 األحكام اجلزائية التي تؤثر يف الرابطة الوظيفية
الرشوط العامة الواجب توافرها  )١(املنظم السعودي حدد

فيمن يرغب يف شغل الوظائف العامة يف الدولة, وهذه 
عني يف الرشوط هتدف إىل ضامن كفاءة واستقامة من سيُ 

                                                           
/د, و) من الئحة التعيني يف الوظائف العامة صدرت ٤املادة (  )١(

تاريخ  ٩٢١دنية رقم بموجب قرار جملس اخلدمة امل
 هـ.٧/٩/١٤٢٤

رشوط ال ومن هذهلمصلحة العامة, ل اً وظائف الدولة, حتقيق
 وغري ,أن يكون املتقدم لشغل الوظيفة حسن السرية واألخالق

أو السجن يف جريمة خملة بالرشف أو حمكوم عليه بحد رشعي, 
; ويزول هذا الرشط يف حال التعيني بميض ثالث األمانة

, فهذا سنوات عىل األقل من انتهاء تنفيذ احلد أو السجن
 فرتض بقاؤه دائامً الرشط هو رشط استمرار وصالحية يُ 

 لالستمرار يف شغل الوظيفة العامة, ويف حال فقد املوظف
 خدمته تنتهي بقوة النظام كعقوبة تبعية فإن ;هذا الرشط العام

الصادر بإدانته الرتكابه  حلكم اجلزائيوكأثر مرتتب عىل ا
تقدر خطورهتا وجسامتها ومساسها بأمانة بعض اجلرائم التي 
 .الوظيفة واعتبارها

 
املطلب األول: صدور حكم رشعي بحق املوظف العام 

 الرتكابه موجب حد
نص عليها  عقوبة مقدرة رشعاً "عىل أنه  يُعرف احلد فقهاً 

ال تقبل اإلسقاط ال  ),م٢٠١١(الطهراوي,  "الكتاب والسنة
مقررة ملصلحة اجلامعة املتمثلة فهي من األفراد وال من اجلامعة, 

يف رفع الفساد عن الناس وحتقيق احلامية والسالمة هلم, 
بة حارومل ضعت لتأديب اجلاين وكفه هو وغريه عن اجلريمة,وُ و

ضعت عىل ن هذه العقوبات وُ إالدوافع التي تدعو للجريمة, أي 
وليس فيها جمال  ),م١٩٩٢(عودة,  أساس متني من علم النفس

لوضع شخصية اجلاين موضع االعتبار عند توقيع العقوبة, كام 
ذات حد واحد وإن كان فيها ما هو بطبيعته ذو حدين;  دتع اأهن

نقص منها أو يزيد قايض أن يُ فال يستطيع ال ألهنا عقوبات مقدرة
 م).١٩٩٢(عودة,  أن يستبدل هبا غريهاأو فيها, 

وهذا املفهوم تضمنه النظام السعودي حيث بنيّ احلاالت 
التي تُؤثر يف الرابطة الوظيفية وتؤدي إىل فصل املوظف العام 

بوصفها من وظيفته بقوة النظام كعقوبة تبعية للحكم اجلزائي, 
من جهة قضائية  )٢(يصدر هبا حكم رشعي تلك احلدود التي

بثبوت ارتكاب موجب احلد واحلكم  ارصح فيهخمتصة, يُ 
 م).١٩٩٢(عودة,  باجلزاء حداً 

                                                           
ويقصد باحلكم الرشعي يف سياق النص النظامي صدوره عن   )٢(

للقضاء العام (العاملة يف إطار إحد املحاكم املختصة التابعة 
 املجلس األعىل للقضاء ووزارة العدل).
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٤
أي فعل من األفعال التي  العام فإذا ارتكب املوظف
تعاطي املسكر, القذف, الزنا, مثل تستوجب احلد الرشعي 

, وثبت )م٢٠١٢(الطهراوي,  احلرابة, الردة, البغي, الرسقة
وليس جمرد الشبهة أو الشبهة  − اً يقين اً قيامه هبذا الفعل ثبوت

ثم صدر  −القوية التي تستوجب التعزير بام هو دون احلد 
بحقه حكم جنائي بتنفيذ احلد واكتسب هذا احلكم الصفة 

بقوة النظام  القطعية وتم تنفيذ احلد عليه; فإنه يُفصل تأديبياً 
قبل إلعامل احلكم الرشعي, وال يُ  إىل كعقوبة تبعية استناداً 

حكم النظام صدور حكم قضائي بحقه غري مكتسب للصفة 
نع عن للقطعية, أو صادر عن جهة قضائية غري خمتصة, أو امتُ 

ويرتتب . )م٢٠١٢(الطهراوي,  تنفيذ احلد عليه ملانع رشعي
عىل ذلك عدم عودة املوظف إىل اخلدمة قبل ميض ثالث 

رم من التعويض عن تنفيذ احلد, كام حيُ  سنوات من تاريخ انتهاء
بحد  العام , فاحلكم عىل املوظف)م٢٠٠٩(الرشيد,  اإلجازة
 , وتطبيقاً إخالالً برشوط تعيينه يف الوظيفة العامة يعدرشعي 
) من الئحة انتهاء اخلدمة عىل أنه ١٢/١نصت املادة (لذلك 

كم عليه بحدٍّ يفصل املوظ" رشعي  ف بقوة النظام إذا حُ
 ."مكتسب للصفة القطعية

 
املطلب الثاين: صدور حكم رشعي بحق املوظف العام 

وجب القصاص يف النفس  الرتكابه مُ
ليس من شك يف أن جريمة القتل هي أخطر اجلرائم التي 
عرفتها اإلنسانية, ولذلك عرفت العقاب عليها مجيع النظم 

يم جلامعة القانونية منذ فجر التاريخ حتى اليوم, فلم خيل تنظ
إنسانية من جتريم القتل وحتديد العقاب عليه, وتعاقب 

كام الرشيعة اإلسالمية عىل القتل بالقصاص وهو قتل القاتل, 
قواعدها القصاص باملثل أيضاً كعقوبة أصلية جلرائم قررت 

االعتداء عىل األشخاص التي ال تصل إىل درجة القتل, 
ه اجلرائم فإن فبمجرد إدانة املوظف هبذ, كالرضب واجلرح

للحكم  الرابطة الوظيفية تنتهي حكام بصورة تبعية استناداً 
القاعدة األساسية التي أرستها الرشيعة اإلسالمية ف, الرشعي

يف هذا املجال أن اهللا وحده الذي خلق اإلنسان هو الذي 
يملك أمر احلياة واملوت, ومن هذا املنطلق فليس ألحد من 

ت سلطته أن حيرم اإلنسان من البرش مهام عظمت قوته وامتد
, وجرائم  حق احلياة, إال لسبب رشعي كقتل القاتل مثالً

شكل قضايا القصاص إما أن تصيب املجني عليه يف حياته فتُ 
القتل بأقسامها املختلفة, وإما أن تصيبه يف سالمة بدنه وصحة 

 شكل قضايا اجلرح والرضب بأقسامها املختلفة أيضاً جسمه فتُ 
, فالقصاص يف الرشع جمازاة اجلاين العامد هـ)١٤٠٢(احلميد, 

, لقوله )م١٩٩٢(عودة,  بمثل فعله يف القتل واجلراح قوداً 
  مخ  ُّ  ويف قوله تعاىل: )٣(َّ اكلك يق ىق يف  ىف  ُّ  تعاىل:
, وكلمة القِصاص يف أصل اشتقاقها اللغوي من )٤(َّ جسحس

) تعني القطع واتباع األثر, واملساواة بني جانبي  الفعل (قصّ
اليشء, ومن هنا جاء استعامهلا للداللة عىل إنزال عقاب باجلاين 
ح, فهو يف احلالتني  رِ ح جُ رَ تِل وإن جَ تَل قُ مساوياً جلنايته, فإن قَ

د عىل قَ سالمي يغلب لفظ اليُقتص منه, ويف استعامل الفقه اإل وْ
القصاص فيام دون النفس أي العقوبة يف جرائم الرضب 

ف بعض املعاجم ال ود بأنه القصاص قواجلرح, وتعرّ
ود, واللفظان مرتادفان يف أصل اللغة أو قوالقصاص بأنه ال
 .)٥(قريبان من الرتادف

يعد ارتكاب املوظف العام لفعل موجب القصاص يف النفس 
فهو عمل مشني يُفصح عن شخصية  ,)٦(نواع اجلرائممن أخطر أ

), لذا ١٩٩٦غري جديرة بتويل الوظائف العامة يف الدولة (احللو, 
) من الئحة انتهاء اخلدمة ١٢/٢املادة (نص املنظم السعودي يف 

أثر احلكم اجلزائي عىل الوضع الوظيفي للموظف يف حال  عىل
من وظيفته فصل يُ  املوظفارتكب مثل هذا النوع من اجلرائم, ف

إذا صدر بحقه حكم رشعي مكتسب للصفة "بقوة النظام 
 ."القطعية بارتكاب موجب القصاص يف النفس

كم ومن التطبيقات القضائية التي تؤكد ما سبق ذكره احل
توجز الوقائع بتقدم  :)٧(هـ١٤٢٩لعام  ١٥/د/أ/١٠٩رقم 

                                                           
 .١٧٨سورة البقرة, اآلية   )٣(
 .٤٥سورة املائدة, اآلية   )٤(
, مطبعة القاهرة, ٥ج .معجم مقاييس اللغةابن فارس,   )٥(

 .١١, ص)هـ١٣٦٩(
 وهي جرائم االعتداء عىل النفس بالقتل أو اجلرح أو الرضب.  )٦(
.. املدعى عليه: .هـ املدعي ١٤٢٨/ق لعام ١٤٢١/٣ية رقم القض  )٧(

 .مؤسسة الربيد السعودي, غري منشور



 نور اهلندي: أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي

  

٥
كان  ا أنههاملدعي بالئحة دعو إىل املحكمة اإلدارية ذكر في

قرار طي  بحقهيعمل لد مؤسسة الربيد السعودي وأنه صدر 
هـ بسبب سجنه يف ١٠/٤/١٤٢٢وتاريخ  ٤٥٣٩القيد رقم 

دعو حكم عليه فيها لعمله خارج املنطقة اجلنوبية والتي منع 
من دخوهلا بسبب تلك الدعو اجلنائية بسبب إطالق نار عىل 

وصدر عليه احلكم الرشعي يف  ,آخر تويف بسببه
هـ بالقصاص وقد تنازل أهل القتيل عنه ٢٨/١٠/١٤١٨

وحيث جتاوز سجن  ,هـ١/١/١٤٢٢وأطلق رساحه يف 
املدعي ألكثر من سنة فقد أهنيت خدمته بقوة النظام يف 

وقدم ممثل اجلهة اإلدارية الئحة جوابية  ,هـ١٨/٤/١٤٢٢
ىل ا أرص املدعي عوباجللسة ذاهت ,يعمطالباً برفض دعو املد

 بام قدم وصدر هذا احلكم. اطلبه واكتفى ممثل املدعى عليه
وعن موضوع الدعو فإن الدائرة باطالعها عىل ما وقع عىل 
املدعي من قرارات كف يد ثم طي قيده, وما بُنيت عليه من 
صدور حكم قضائي بشأن دعو جنائية حكم فيها بالقصاص 

أن فصل واملرفق صور منها بأوراق الدعو فإهنا تر ,
بقوة النظام, فإن قرار طي القيد  كاناملوظف وإهناء خدمته 

, مما ترفض معه  وإهناء اخلدمة املتظلم منه يكون صحيحاً
 .الدائرة دعو املدعي والتي حرصها بطلب إعادته للخدمة

 
احلكم عىل املوظف بالسجن الرتكابه جريمة املطلب الثالث: 

 بالرشف أو األمانةخملة 
 أو تعزيراً  العقوبات يف الفقه إما أن تكون حداً 

تأديب عىل ذنوب مل ترشع "), فالتعزير م٢٠١١(الطهراوي, 
وخيتلف باختالف "هـ), ١٤١٠(املاوردي,  "فيها احلدود

(الطربي, دون سنة نرش), فقد قرر املنظم  "حاله وحال فاعله
السعودي عقوبات تعزيرية لكل موظف يف الدولة ارتكب 

لواجبات وظيفته, فللقايض اجلزائي سلطة تقديرية  خمالفاً  فعالً 
رائم املخلة بالرشف أو عىل بعض اجلرائم, ومتثل ذلك يف اجل

 األمانة.
قبل الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية إن معاينة 

تعديلها; يُظهر خلوها من تعريف اجلرائم املخلة بالرشف أو 
أغفل  احلد فإن املُنظم أيضاً  األمانة, ومل يقف األمر عند هذا

دد بناء عليه هذا النوع من  النص عىل معيار جامع مانع حيُ

نصت املادة اجلرائم, فجاءت عبارة النص فضفاضة وعامة, إذ 
كم فصل املوظف بقوة النظام إذا حُ يُ "عىل أنه  /هـ)١٥/٣(

بعد إال أنه  ,"عليه بالسجن يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة
الئحة التنفيذية نجد أن املُنظم تدارك هذه الثغرة تعديل ال

مد  القانونية وحدد األفعال التي ختل بالرشف واألمانة, وحيُ
الئحة انتهاء من ) ١٢/٣املادة (للمنظم هذا التدارك, إذ نصت 

فصل املوظف بقوة النظام إذا صدر عليه يُ "اخلدمة عىل أنه 
ية يف حكم من جهة قضائية خمتصة مكتسب الصفة القطع

إحد اجلرائم اآلتية: الرشوة, التزوير, االختالس, التهريب 
 ."أو الرتويج أو املتاجرة باملخدرات أو املسكرات

من  جزائيحكم  يف حال صدر ويُظهر حتليل هذا النص أنه
 إحدرصح فيه بثبوت ارتكاب املوظف جهة قضائية خمتصة يُ 

وظف العام فإن امل ;باجلزاء سجناً عليه هذه اجلرائم واحلكم 
العودة إىل وبناء عليه ال حيق له بقوة النظام, يُفصل من وظيفته 

قبل ميض ثالث سنوات عىل انتهاء تنفيذ السجن,  الوظيفة
حتى  , وذلكطلب احلصول عىل وظيفة حكومية حيرم منو

رد له اعتباره من اجلهات متيض املدة املنصوص عليها ويُ 
بعقوبة معينة ومل تكن حكم , إال أنه ويف حال صدور املختصة

عرض األمر عىل اجلهة املختصة فيُ  ;موجبة للفصل بقوة النظام
 .)٨(باملحاكمة التأديبية لتقرر اجلزاء التأديبي املناسب يف حقه

يظهر أنه أحكام قضاء التأديب يف ديوان املظامل وباستقراء 
بالسجن  احلكم عىل املتهم رشعاً "قرر يف إحد القضايا أن 

عرتافه بام نسب إليه من معاكسته إلحد الفتيات واجللد ال
 ,, والتعرض هلا عند خروجها من املدرسة ودق باهباتلفونياً 

ملا فيه من انتهاك  اً كبري اً فإن ثبوت ذلك يف حق املتهم يعد جرم
حلرمات املسلمني وجدير بمن ارتكب هذا الفعل أن تنتزع منه 

امة, ويعد ما عوقب الثقة التي جيب توافرها لتويل الوظيفة الع
قرر قضاء  ويف حكم آخر .)٩("من رشفه وأمانته من أجله حمطاً 

باجللد والسجن لقاء  احلكم عىل املتهمني رشعاً "التأديب أن 
ببعض النساء داخل  إدانتهم باالختالء املحرم رشعاً 

                                                           
ل بملزيد من التفاصيل حول ظاهرة الفساد املايل يف الوظيفة العامة وس  )٨(

 .مكافحة الفساد اإلداري والوظيفيالوقاية منها, انظر: أمني فرح اهللا, 
 .١٠٤ ص, م)٢٠١٠(املكتب اجلامعي احلديث, اإلسكندرية: 

 هـ.١٤١١لعام  ٢/ت/١٧١احلكم رقم   )٩(



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٧−١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مجالسياسية) (احلقوق والعلوم جامعة امللك سعود جملة

 

٦
التي تفقد صاحبها  ... يعد من األعامل املشينة رشعاً  السيارة

أو  النشءالرشف واألمانة سيام وأهنم ممن اؤمتنوا عىل تعليم 
 .)١٠("تربيتهم, ويفقد بالتايل الصالحية لشغل الوظيفة العامة

وبصفة عامة فقد كانت أحكام الدوائر التأديبية يف ديوان 
املظامل متيل إىل عدم فصل املوظف يف حال صدور عقوبة 

, إال )م٢٠١٢(اخلويل,  شبهة وليس إدانة تعزيرية عليه بناء عىل
دوائر التأديب يف أواخر وحظ يف األحكام الصادرة عن أنه لُ 
هـ أهنا اجتهت إىل اعتبار أن ١٤١٣هـ وأوائل عام ١٤١٢عام 

ما قام به املوظف يمثل جريمة خملة بالرشف واألمانة إذا "
صدر بحقه حكم رشعي يقيض بتعزيره, وإن مل يقام عليه حد 

ي, أو يعاقب بالعقوبة املقررة للجريمة, وذلك لعدم رشع
كفاية األدلة ضده, أو بسبب عدوله عن اعرتافه أو ألي سبب 
من األسباب, طاملا أن احلكم مل يصدر ومل يعني براءة املوظف 

بذلك بني اجلريمة اجلنائية  مما هو منسوب إليه, فاصالً 
 .)١١("واجلريمة التأديبية

جلريمة خملة  أن املتهم يكون مرتكباً "كام قرر قضاء التأديب 
بالرشف واألمانة وغري جدير بالبقاء يف الوظيفة العامة بسبب 
إلقاء القبض عليه مع آخرين, وتوجيه االهتام إليهم بتعاطي 
اهلريويني, وثبوت ذلك من حتليل بوله واعرتافه أمام الرشطة, 

ت حتى وإن عدل عن هذه االعرتافا وتصديق اعرتافاته رشعاً 
عىل أساس أن قرائن احلال تدينه بام هو منسوب إليه,  الحقاً 

ام يشينه, وعدم ني عىل املوظف العام أن يبتعد عبينام من املتع
اجللوس يف جمالس الفسق وتعاطي املحرمات, فإن خالف 

عن آداب الوظيفة العامة, وصدور احلكم  ذلك يعد خارجاً 
مل تثبت يف حقه يكون  لقاء توجيه التهمة إليه وإن بتعزيره رشعاً 

 .)١٢("جلريمة خملة بالرشف, ومن ثم يتعني فصله تأديبياً  مرتكباً 
كام أيدت حمكمة االستئناف اإلدارية احلكم الصادر من 

 ما صدر عن املتهم يعد فعالً "الدائرة التأديبية والذي قىض بأن 

                                                           
 هـ.١٤١٢لعام  ٢/ت/١٦٨احلكم رقم   )١٠(
 هـ.١٤١٣لعام  ٣/ت/ ٨٢انظر يف ذلك حكم هيئة التدقيق رقم   )١١(
هـ ١٤١٣لعام  ٣/ت/٩٩انظر يف ذلك حكم هيئة التدقيق رقم   )١٢(

وقد وردت اإلشارة يف جمموعة أحكام القضاء اإلداري املستشار 
 توفيق غري منشور. حسونة

... والدائرة وهي يف سبيل تقدير العقوبة التأديبية  حمرماً 
التي تتناسب واجلرم الذي وقع فيه املدعى عليه من املناسبة 

اختالء حمرم وإيوائه لفتاة صغرية يف السن وجرها عىل غريه, 
األمر الذي يستلزم  وما قىض به القضاء الرشعي يف ذلك ...

سيام وأن ما صدر وتقدير الالزم بحقه, ال معه مساءلته تأديبياً 
د من األفعال من املدعى عليه وصدر به القرار الرشعي, يع

املخلة بالرشف واألمانة اللذين مها مناط تويل الوظيفة العامة 
والذي يفقد املوظف رشط حسن السمعة واألخالق الذي 
نص نظام اخلدمة املدنية عىل وجوب توافرمها فيمن يتقدم 

... فإذا ما انفك عنه وانخرط يف  للتعيني يف الوظائف العامة
عىل حرمات; أصبح غري أهل  أفعال حمرمة أو حاول االعتداء

...  لتويل أمور املسلمني العامة وغري صالح للوظيفة العامة
فلهذه األسباب حكمت الدائرة بمعاقبة املدعى عليه بعقوبة 

 .)١٣("الفصل
 

احلكم عىل املوظف بعقوبة سالبة للحرية املطلب الرابع: 
 سنة عن(السجن) ملدة تزيد 

تقديرية يقررها القايض عىل يدخل من باب التعزير كل عقوبة 
, وهو ما يقرره النظام السعودي عىل أو قصاصاً  ما مل يرد فيه حداً 

املوظف العام بعقوبة سالبة للحرية تزيد مدهتا عن سنة, لذا فإن 
صدور حكم جزائي بحق املوظف العام بالسجن ملدة تزيد عن 

نصت املادة لذلك  لفصله من وظيفته, وتطبيقاً  سنة سبباً 
فصل املوظف بقوة يُ ") من الئحة انتهاء اخلدمة عىل أنه ٤أ//١٢(

, ويأيت ذلك "سنة عنكم عليه بالسجن مدة تزيد النظام إذا حُ 
, ويتعني ةكأحد أنواع الفصل التبعي الذي متارسه جهة اإلدار

تنفيذه بموجب احلكم الرشعي الصادر من اجلهة القضائية 
سنة, وهذه املدة مل  عناملختصة املرصح فيه بالسجن مدة تزيد 

تكن حكامً إنام تطلبتها ظروف املخالفة, فإن هذا السجن ال يعد 
موجباً للفصل بمدته إذا مل يكن منصوصاً يف احلكم عىل مدة 

الحظ أن قرار جملس اخلدمة كام يُ السجن بأهنا تزيد عىل سنة, 
املدنية يتطلب للقول بفصل املوظف أن يكون احلكم الصادر 

ىل اإلدانة املبنية عىل الثبوت واليقني وليس عىل بحقه يتأسس ع
                                                           

 هـ.١٤٢٧لعام  ٦/ت/٢٩١انظر يف ذلك حكم هيئة التدقيق رقم   )١٣(
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٧
, وإن كانت ال حتول من الوظيفة الشبهة التي ال تقتيض الفصل

اخلويل,  دون إمكانية عقابه بأي من العقوبات التأديبية األخر)
ومن جهة أخر فإن هذا النص يشمل كافة األحكام . )م٢٠١٢

جن مدة سنة التي تصدر بإدانة املوظف بجريمة تستوجب الس
فأكثر, وخاصة تلك التي مل يرد ذكرها فيام سبق, كاجلرائم 
األخالقية وجرائم محل السالح أو استعامله أو تصنيعه دون 
ترخيص أو هتريبه, وجرائم السطو املسلح, حيث تصل العقوبات 

سنة,  ٣٠يف نظام األسلحة والذخائر إىل السجن مدة ال تتجاوز 
, ورسقة )١٤(ة ألف ريال يف حاالت معينةوبغرامة ال تتجاوز ثالثامئ

األعضاء البرشية, واجلرائم احلديثة كجرائم الكمبيوتر واإلنرتنت 
كم عىل املوظف فيها وغريها, وكافة اجلرائم التعزيرية التي حيُ 

 بالسجن مدة تزيد عىل السنة.
جاء عىل سبيل التحرز ) ٤/أ/١٢نص املادة ( لعلو

كم فيها عىل املوظف بحيث يشمل أي حالة حيُ  واالحتياط
بالسجن مدة تزيد عىل سنة ولو مل يرد ذكرها ضمن احلاالت 
السابقة, ألن مثل هذا احلكم يعني ارتكاب املوظف جلريمة تنم 

ففي حالة إدانة , عن عدم صالحيته للبقاء يف الوظيفة العامة
املوظف بارتكاب أي جريمة, وصدور احلكم عليه بالسجن ملدة 

برصف النظر عن اجلرم الذي  حكامً  فصله تزيد عن سنة تعني
ارتكبه ومهام كان نوعه, حتى لو كان اجلرم غري خمل بالرشف 

الحظ يف هذا السياق أن العربة هي باملدة املحكوم واألمانة, كام يُ 
كم بالسجن, إذ قد حيُ  هبا وليس باملدة التي قضاها املوظف فعالً 

كم عليه بأكثر من سنة ثم يتم إطالق رساحه يف  عفو, وقد حيُ
عليه بالسجن ملدة أقل من سنة, ومع ذلك يظل يف سجنه ملدة 

 جتاوز السنة نتيجة تأخر إجراءات إطالق رساحه.
أن احلكم عىل املوظف العام بعقوبة سالبة  ذكرنا سابقاً 

إىل فصله من وظيفته بقوة  للحرية ملدة تزيد عىل سنة يؤدي حتامً 
) من الئحة انتهاء ٤/أ/١٢(إىل نص املادة  النظام استناداً 

, وبمفهوم املخالفة فإن احلكم عىل املوظف بعقوبة اخلدمة
سالبة للحرية ملدة ال تزيد عن سنة ال تؤثر يف الرابطة الوظيفة, 
وال تؤدي إىل فصله من وظيفته بقوة النظام, واحلكم الصادر 

                                                           
راجع عىل سبيل املثال نصوص نظام األسلحة والذخائر الصادر   )١٤(

هـ, وتعميم وزير ٢٤/٧/١٤٢٦يف  ١٩٣بقرار جملس الوزراء رقم 
 هـ.٢٤/١٠/١٤٢٧يف  ٢٩٩١/ت/١٣لعدل ذي الرقم ا

عن  تأديبياً مساءلته بإدانة املوظف ال يمنع جهة اإلدارة من 
 .(هيكل, دون سنة نرش) سجنهأسباب 

احلكم ومن التطبيقات القضائية ذات العالقة هبذا املوضوع 
إىل وكيل املدعي  تقدم: )١٥(هـ١٤٣٠لعام  ٤//د/ف٩٦رقم 

هـ ١٤/٢/١٤٣٠املحكمة اإلدارية بمنطقة الرياض بتاريخ 
بالئحة دعو جاء فيها تظلمه من قرار طي قيد موكله رقم 

, وبإحالة القضية للدائرة هـ١٩/٨/١٤٢٩/م تاريخ ٤٤٠٤/٩
بارشت النظر فيها حسب ما هو مبني يف حمرض الضبط, وبسؤال 
وكيل املدعي عن دعو موكله أجاب بأن موكله قُبض عليه 

هـ يف قضية حيازة خمدرات وصدر بحقه ٦/٥/١٤٢٨بتاريخ 
/ق ١٦٣/٨حكم رشعي من املحكمة اجلزائية بالرياض رقم 

ني ومنعه من السفر وجلده, هـ بسجنه سنت٧/٧/١٤٢٨تاريخ 
وقد مكث يف السجن سنة وتسعة أشهر وبعدها أعفي عنه, وعند 

هـ تفاجأ بصدور قرار ١٤٣٠عودته لعمله يف شهر حمرم من عام 
هـ ١٩/٨/١٤٢٩/م تاريخ ٤٤٠٤/٩اجلهة املدعى عليها رقم 

هـ, وأضاف بأنه مل يعلم ٨/٨/١٤٢٩من  بإهناء خدماته اعتباراً 
ر إال بعد خروجه من السجن وذهابه للعمل يف بصدور هذا القرا

هـ ٧/١/١٤٣٠هـ, حيث إنه خرج من السجن يف ٨/١/١٤٣٠
ومل يستطع التظلم جلهته فقد منع من مقابلة املسؤولني مما جعله 

هـ, وبعرض ذلك ٢٨/٦/١٤٣٠يرسل تظلمه بالربيد املمتاز يف 
دعي عىل ممثل اجلهة املدعى عليها وسؤاله عن اجلواب ذكر بأن امل

أهنيت خدماته بقوة النظام, وذلك بعد صدور حكم رشعي 
, كام نصت عىل ذلك املادة إدانته وسجنه مدة تزيد عىل السنةب
(ز) من نظام خدمة األفراد, واكتفى الطرفان بأقواهلام  ) فقرة٥٩(

وحيث إن غاية ما هيدف  السابقة وأصدرت الدائرة هذا احلكم.
بإلغاء قرار إهناء خدماته ذي الرقم إليه املدعي هو احلكم له 

هـ, وبام أن حقيقة دعواه ١٩/٨/١٤٢٩م تاريخ /٤٤٠٤/٩
لذا فهي من اختصاص املحكمة اإلدارية  ;طعن يف قرار إداري

) من نظام ديوان املظامل ١٣للفقرة (ب) من املادة ( طبقاً  والئياً 
هـ, كام ١٩/٩/١٤٢٨تاريخ  ٧٨الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

لقرارات معايل  طبقاً  ومكانياً  ا من اختصاص الدائرة نوعياً أهن

                                                           
هـ غري ١٤٣٠/ق لعام ٤٦٣/١اإلدارية رقم  الصادر يف القضية  )١٥(

 منشور.



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٧−١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مجالسياسية) (احلقوق والعلوم جامعة امللك سعود جملة

 

٨
وحيث إن املدعي  رئيس الديوان املنظمة للدوائر واختصاصاهتا.

هـ وعلم بالقرار حمل ٧/١/١٤٣٠خرج من السجن بتاريخ 
هـ, وتقدم بتظلمه إىل الديوان بتاريخ ٨/١/١٤٣٠الطعن يف 

هـ, فإن ٢٨/٦/١٤٣٠هـ, وبعدها جلهته بتاريخ ١٤/٢/١٤٣٠
دعواه مقبولة  وتعدتظلمه للديوان خالل املدة النظامية يقطع املدة 

. أما من حيث املوضوع فحيث صدر القرار اإلداري بإهناء شكالً 
) فقرة (ح) من نظام ٥٦للامدة ( خدمة املدعي وذلك استناداً 

) تاريخ ٩خدمة األفراد الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/
تاريخ  ٤٤املرسوم امللكي رقم م/هـ املعدلة ب٢٤/٣/١٣٩٤
هـ, صدر حكم عليه بحد رشعي أو بالسجن مدة ٢٢/٩/١٤٢٢

السنة أو أدين يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة. وحيث  عنتزيد 
السنة باحلكم رقم  عنإن املدعي حكم عليه بالسجن مدة تزيد 

هـ مما يتعني معه رفض دعو ٧/٧/١٤٣٨/ق تاريخ ١٦٣/٨
له وبعد التأمل حكمت الدائرة برفض الدعو املدعي, لذلك ك

 ."املقدمة من املدعي ملا هو موضح باألسباب
 

 :الثايناملبحث 
 حجية احلكم اجلزائي أمام سلطات التأديب

طبيعة خاصة متيزها عام سواها من هلا خالفة التأديبية املن إ
 ,هنا تستعيص عىل التحديد بصورة حاسمةإ حيثاملخالفات, 

 بيانه للمخالفات التأديبية, فالقانون يفصعوبة  املنظمفيواجه 
وجب حتديد اإلداري ال يأخذ بمبدأ رشعية املخالفة الذي يُ 

 األفعال املحظورة عىل سبيل احلرص بنصوص قاطعة سائر
, لذا فإن عدم إمكانية حرص الواجبات )م٢٠١٢(الطهراوي, 

أفعال  الوظيفية للموظف العام قد انعكس عىل ما قد يأتيه من
إجيابية أو سلبية متثل خمالفات تأديبية هي يف منأ عن أن يطاهلا 

, عىل خالف اجلرائم اجلنائية التي يرد النص )١٦(التحديد املسبق
                                                           

مل ختص الرشيعة اإلسالمية النظام التأديبي بأحكام خاصة للجرائم   )١٦(
التأديبية دون غريها, وإنام عىل القايض عند حماكمته للفرد عىل فعل قد 

أن يعود إىل ما جاء يف الكتاب  عادياً  أو فرداً  عاماً  وظفاً ارتكبه سواء أكان م
والسنة أو اإلمجاع, أو إىل ما يقرره ويل األمر, وذلك ألن أحكام الرشيعة 
اإلسالمية إنام هي أحكام عامة تندرج حتتها األحكام املدنية واجلنائية 
واإلدارية والدولية, ال ينفصل بعضها عن بعض عىل وجه مستقل. عيل 

 .١٢٢ مطبعة املصطفى, ص .زاءاملسؤولية واجلعبدالوهاب وايف, 

, هذا )م٢٠١٢(اخلويل, يف النظام اجلزائي  عليها حرصاً 
اجلرائم التأديبية عن اجلرائم  د إىل استقاللأاالختالف 

وام اجلريمة اجلنائية اخلروج عىل أساس ذلك أن ق اجلنائية,
ؤثم يف القانون اجلزائي, بينام  املجتمع بارتكاب جرم جزائي مُ
اجلريمة التأديبية قوامها اإلخالل بواجبات الوظيفة واخلروج 

 عىل مقتضياهتا.
تقتيض القاعدة العامة استقاللية احلكم اجلزائي عن القرار 

دة ففي حالة نفي أو التأديبي, إال أنه استثناء عىل هذه القاع
إثبات القضاء اجلزائي للوقائع حمل االهتام; فليس للسلطات 
التأديبية مناقشة الوجود املادي للوقائع التي أثبتها أو نفاها 

 و ما سنوضحه يف املطلبني اآلتيني.احلكم اجلزائي, وه
 

املطلب األول: حجية احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة أمام 
 سلطات التأديب

األحكام اجلزائية الصادرة برباءة املوظف املشتكى عليه إن 
 تُبنى عىل أسباب متنوعة يكون من شأهنا تغيري الرأي يف مد

 التزام جهة اإلدارة هبا, وذلك عىل النحو اآليت:
 
 ف النتفاء الوجود املادي للجريمةبراءة املوظ 

, يقصد باالنتفاء املادي للجريمة عدم وقوع اجلريمة أصالً 
هنا وقعت بواسطة فاعل آخر غري املوظف املشتكى عليه, أو أ

أو بواسطة املتهم نفسه إال أنه كان يف حالة من حاالت 
), م٢٠٠٣اإلباحة, كالقوة القاهرة والدفاع الرشعي (العتيبي, 

وإذا صدر احلكم اجلزائي برباءة املوظف يف جريمته وكانت 
جريمة; فإن تلك الرباءة مبنية عىل انتفاء الوجود املادي لل

احلكم اجلزائي يكون له حجية كاملة أمام جهة اإلدارة, إذ ال 
يكون هلا احلق يف أن تقرر الوجود املادي للجريمة وأن تُوقع 

, ومرد ذلك أن العقوبة التأديبية عن ذات الفعل املنفي جنائياً 
السلطة التأديبية ال جيوز هلا أن تعود يف املجادلة يف واقعة سبق 

ها حكم جزائي حائز لقوة األمر املقيض, إال أنه وأن صدر في
عىل  ومع ذلك جيوز للسلطة التأديبية معاقبة املوظف تأسيساً 

أخطاء أخر ما دام أنه ال يوجد تعارض بني تلك األخطاء 
 م).١٩٩٦وبني احلكم اجلزائي الصادر بالرباءة (احللو, 



 نور اهلندي: أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي

  

٩
  كفاية األدلة أو الشك يفبراءة املوظف املبنية عىل عدم 

 االهتام
إن براءة املوظف املشتكى عليه املبنية عىل عدم كفاية األدلة 

عىل أساس أن الوقائع  ال متنع جهة اإلدارة من مساءلته تأديبياً 
وإن كانت غري كافية لقيام اجلريمة اجلنائية; إال أهنا تشكل 
خمالفة تأديبية تتضمن إخالل املوظف بمقتىض الواجب 

, وكذلك الرباءة املبنية عىل الشك )م٢٠٠٣الوظيفي (العتيبي, 
يف االهتام فهي ال متنع من املساءلة التأديبية, فيُسأل املوظف عن 
وضع نفسه يف موضع الشبهات بارتكابه ذلك السلوك 
املنحرف الذي أد به إىل املثول أمام القضاء اجلنائي, ألنه 
يكون قد أخل بواجبه الوظيفي الذي يلزمه أن يكون حسن 

مود السرية, وعىل ذلك فإن األحكام اجلزائية السمعة حم
الصادرة بالرباءة املبنية عىل عدم كفاية األدلة, أو الشك يف 
االهتام ال حتوز حجية أمام جهة اإلدارة, ألن تلك األحكام ال 

عن املوظف املشتكى عليه, مما جيعل  تكفي لرفع الشبهة هنائياً 
 وحسن سلوكه حتقيقاً جهة اإلدارة غري مطمئنة ألمانته ونزاهته 

 للمصلحة العامة (شاهني, دون سنة نرش).
 
 ة عىل بطالن الدليل أو اإلجراءاتبراءة املوظف املبني 

ال يمنع احلكم اجلزائي املبني عىل بطالن الدليل أو 
, إذ إن احلكم يف هذه اإلجراءات من مساءلة املوظف تأديبياً 

يقيدها, وعىل احلالة ال حجية له أمام سلطات التأديب وال 
وجه أثناء خر ذلك جيوز للسلطة التأديبية معاقبة املوظف تأديبياً 

 عىل مقتضيات السلوك الوظيفي.
 
 حد أركان اجلريمة أو براءة املوظف املبنية عىل انتفاء أ

 تكييف الفعل
ال تتقيد السلطات التأديبية باحلكم اجلزائي الصادر بالرباءة 

جلريمة, ومرد ذلك إىل أن اجلريمة املبنية عىل انتفاء أحد أركان ا
التأديبية ختتلف يف طبيعتها وأركاهنا عن اجلريمة اجلنائية, فقد 
يُشكل الفعل الواحد جريمتني; جنائية وتأديبية, فال يعني عدم 
ثبوت اجلريمة اجلنائية انعدام اجلريمة التأديبية, إذ إن لكل من 

), وكذلك م٢٠١٢النظامني املجال الذي ينشط فيه (اخلويل, 
احلال بالنسبة لصدور حكم بالرباءة املبنية عىل تكييف الفعل, 

إذ إن هذا احلكم ال يقيد سلطات التأديب وليس له حجية 
أمامها, ومرد ذلك أن سلطة التأديب تتقيد بام أثبته القايض 

, وال تتقيد اجلنائي يف حكمه من وقائع وكان فصله فيها الزماً 
 لوقائع (شاهني, دون سنة نرش).ه ابالتكييف القانوين هلذ

 
املطلب الثاين: حجية احلكم اجلزائي الصادر باإلدانة أمام 

 سلطات التأديب
يتعني عىل السلطات التأديبية أن تتقيد باحلكم اجلزائي 
فيام يتعلق بالوجود املادي والقانوين للجريمة, فإذا ثبت 
ا لد املحكمة اجلزائية وقوع الفعل اإلجرامي; وأُسند هذ

الفعل للموظف املشتكى عليه وتوافر الركن املعنوي لديه; 
فعىل السلطات التأديبية االلتزام هبذا احلكم (الوليد, دون 

 سنة نرش).
ومن املعلوم أن السلطات التأديبية ال تتقيد إال بالوقائع 

(منارصة,  رضورياً  التي فصل فيها احلكم اجلزائي فصالً 
اجلزائي فيام فصل فيه ومل يكن ), فال حجية للحكم م٢٠١٢

للحكم يف الدعو اجلزائية, ويعني ذلك أن أسباب  رضورياً 
, بحيث وثيقاً  احلكم اجلزائي جيب أن تكون مرتبطة به ارتباطاً 

ال تقوم للمحكمة قائمة دوهنا, وال حجية ملا تعرض له 
احلكم اجلزائي دون وجه حق أو رضورة, ومن ثم فإذا قرر 

عىل عدم  راءة املوظف املشتكى عليه تأسيساً احلكم اجلزائي ب
جتريم الواقعة, ثم أضاف أهنا ومع ذلك ثابتة يف حق املتهم; 
فإن فصله يف الثبوت غري رضوري بل من باب التزيد, ومن 
ثم ال يمنع السلطات التأديبية من القول بثبوهتا رغم ذلك, 
ألن مثل هذا التزيد يعد من قبيل األسباب غري الرضورية 

لطات التأديبية غري اجلوهرية, ومن ثم ال تتقيد هبا السو
 م).٢٠١٢(العتيبي, 

قد بارشت  جهة اإلدارة والسؤال يف هذا املقام لنفرض أن
اختصاصاهتا وأصدرت بام متلكه من سلطة القرارات اإلدارية 
التأديبية بحق املوظف املشتكى عليه, وبعد ذلك تم حتويل 

قضاء حكم جنائي بحق هذا وأصدر ال ,املوظف إىل القضاء
هل تؤثر األحكام اجلنائية  ,املوظف وبخصوص ذات املوضوع

التأديبية التي سبق وأن  القراراتالصادرة يف مثل هذه احلالة يف 
 ?من قبل جهة اإلدارة تم اختاذها بحق املوظف املشتكى عليه
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١٠
 حالة االتفاق عىل الرباءة أو اإلدانة بني احلكم اجلنائي يف

ال تثور أي مشكلة سواء فيام يتعلق بتأثري  ;التأديبيوالقرار 
أو بمد استقالل كل من  ,التأديبيالقرار اجلزائي عىل احلكم 

املسؤوليتني اجلزائية والتأديبية, وكذلك يف حالة االتفاق عىل 
 .التأديبيالقرار ال تأثري للحكم اجلزائي عىل  اإلدانة أيضاً 

إىل وقائع  تأديبي استناداً ويف حالة اإلدانة إذا صدر قرار 
معينة ثم صدر حكم جزائي بعد ذلك ينفي الوجود املادي هلذه 
الوقائع; فإنه البد من سحب القرار والتقيد بام جاء به احلكم 

للحجية املطلقة للحكم اجلزائي وإعامل  اجلزائي احرتاماً 
). أما إذا كان القرار التأديبي م٢٠٠٩مقتضاها (العجارمة, 

إىل عدم ثبوت الوقائع من  املوظف املشتكى عليه استناداً يُربئ 
الناحية املادية, ثم صدر حكم جزائي يؤكد وجودها املادي; 
فيتوجب احرتام حجية األحكام اجلزائية والتقيد باحلكم 

كام تتقيد به يف حال  الصادر باإلدانة لثبوت الواقعة, متاماً 
بارات العدالة صدور حكم بالرباءة لعدم ثبوهتا, وذلك العت

 وما يقتضيه املنطق القانوين.
فاحلكم اجلزائي الصادر باإلدانة يدل داللة قاطعة عىل أن 

, الفعل الذي انبثق عنه اجلريمتني اجلزائية والتأديبية قد وقع فعالً 
بالتايل ال جيوز أن تقوم جهة اإلدارة بإثبات عكس ذلك, بل عليها 

عىل ما  هذا اخلصوص تأسيساً  التقيد بام قىض به احلكم اجلزائي يف
يتمتع به هذا احلكم من حجية األمر املقيض به (البداري, دون 
سنة نرش), إذ إن التناقض قرينة عىل خطأ أحدمها, وانتظار نتيجة 
احلكم اجلزائي احرتام من اإلدارة هليبتها أمام املوظفني يف حال ما 

هى الترصف اضطرت اإلدارة إىل سحب قراراهتا التأديبية, أو انت
اجلزائي إىل عدم ثبوت الواقعة التي تأسس عليها قرار اجلزاء (ندا, 

وذهب جانب من الفقه إىل القول بأن براءة املوظف ), م١٩٨١
متى  تأديبياً  تهلعدم ثبوت الواقعة ال يمنع من إعادة مساءل تأديبياً 

 جهة اإلدارة, فاحلكم اجلزائي ال يقيد تأكد قيام الواقعة جنائياً 
مل تستنفد يف الواقع جهة اإلدارة ف ته,نعها من إعادة مساءلبم

ن الرباءة التي انتهت إليها يف السابق كانت إ, إذ اختصاصها متاماً 
إىل عدم قيام الواقعة التي تأكد قيامها بحكم جنائي ال يقبل  استناداً 

كام أن معاقبة املوظف ), م١٩٩٥(الطاموي,  إثبات العكس
 اجلرائم اجلنائية ال حتول دون مساءلته عىل إحداملشتكى عليه 

ال حيول  عن ذات الفعل, كام أن عدم مساءلة املوظف جنائياً  تأديبياً 
 م).٢٠١٢(اخلويل,  دون مساءلته تأديبياً 

احرتام حجية األحكام إلدارة ا ر أنه يتوجب عىلونحن ن
القضائية فهي تتقيد باحلكم اجلزائي الصادر باإلدانة لثبوت 

كام تتقيد به يف حالة صدوره بالرباءة لذات  متاماً الواقعة 
بني أن  السبب, والقول بخالف ذلك يعني أن هناك فرقاً 

يصدر احلكم اجلزائي بالرباءة وبني صدوره باإلدانة, إذ يصبح 
در هذه له يف احلالة األوىل حجية مطلقة جتاه اإلدارة بينام هتُ 

يف الواقع إىل أي وهذا قول يفتقر  ,احلجية يف احلالة الثانية
 .(بطيخ, دون سنة نرش) أساس قانوين

ولتاليش وقوع التناقض بني األحكام اجلزائية والقرارات 
التأديبية; فإنه جيب إيقاف اإلجراءات التأديبية من قبل جهة 

لذلك  اإلدارة إىل حني الفصل يف الدعو اجلزائية, وتطبيقاً 
يف " أنه عىلتأديب املوظفني ) من نظام ٢٦املادة (نصت 

األحوال التي يتقرر فيها إحالة املتهم إىل املحاكمة اجلنائية 
وقف اإلجراءات التأديبية بحقه إىل أن يصدر حكم هنائي من تُ 

اجلهة املختصة, وتعاد األوراق بعد ذلك إىل هيئة الرقابة 
 ."والتحقيق لتقرير ما جيب

 سائرنالحظ من النص النظامي أنه أوجب إيقاف 
إذا تبني أن  من قبل سلطات التأديب التأديبيةاإلجراءات 

تنطوي عىل  املشتكى عليه سندت إىل املوظفاملخالفة التي أُ 
جريمة جنائية, وال جيوز يف هذه احلالة اختاذ أي إجراء تأديبي 
بحق ذلك املوظف أو االستمرار يف أي إجراء تم اختاذه من 

الدعو  , إال بعد أن يصدر احلكم القضائي القطعي يفهاقبل
ن إشكالية التداخل بني ألاجلزائية التي قدمت ضده, 

اإلجراءات اجلزائية والتأديبية حاصلة وممكنة يف حالة عدم 
من قبل السلطات  إيقاف اإلجراءات التأديبية بحق املوظف

لوجود مثل هذه اإلشكاالت البد من  حتاشياً لذا , التأديبية
هة اإلدارية التي يتبع إلزام هيئة الرقابة والتحقيق بإعالم اجل
 )م٢٠١٢(الطهراوي,  إليها املوظف بأن األخري حياكم أمامها

ألن احلكمة تقتيض االنتظار  ,حتى تُوقف اإلجراءات التأديبية
حلني االنتهاء من كافة اإلجراءات اجلزائية حتى يتم حتديد 

 م).٢٠٠٩(العجارمة,  املسؤولية التأديبية عىل ضوئها



 نور اهلندي: أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي

  

١١
مد للمنظم النص عىل هذا األمر ألن يف ذلك تأكيد  وحيُ

لقوة احلكم اجلزائي أمام سلطات التأديب, فعىل األخرية 
الرتيث حلني الفصل يف الدعو اجلزائية دون االحتجاج 
باستقالل النظام التأديبي, ذلك بأن هذا االستقالل ليس عىل 

ألن الدعو اجلزائية تُرفع  إطالقه بل هو استقالل حمدد, نظراً 
اط بكثري من باسم امل جتمع, وألن اإلجراءات اجلزائية حتُ

الضامنات للوصول إىل احلقيقة, فإنه جيب أن تكون األحكام 
فذة عىل الدوام اجلزائية حمل ثقة واحرتام وأن تبقى آثارها نا

 م).٢٠٠٣(العتيبي, 
وتُؤيد الدراسة قاعدة احلكم اجلزائي يُوقف القرار التأديبي 

سائل اجلزائية من النظام العام, فمن لعدة أسباب, منها أن امل
املؤذي للشعور العام أن يُظهر التحقيق اجلزائي إدانة املوظف 
املتهم عن خطئه اجلزائي, بينام حتكم سلطات التأديب بام يفيد 
براءته من هذا اخلطأ, كذلك تفادي التأثري الذي قد حيدثه 

ائع احلكم التأديبي يف إقناع القايض اجلزائي وتقديره للوق
بصفة عامة فهذا تأثري غري مرغوب فيه, فأساليب التحقيق 
اجلزائي أوسع بكثري من أساليب السلطات التأديبية, وأنه متى 

بذات اجلريمة التي  كان موضوع الدعو التأديبية متعلقاً 
يتكون منها موضوع الدعو اجلزائية; فيكون من األفضل 

تظار نتيجة ضامنا حلسن سري العدالة ولظهور احلقيقة ان
), فأساس حجية احلكم م١٩٩٧التحقيق اجلزائي (الرشيف, 

اجلزائي أمام السلطات التأديبية أنه عنوان احلقيقة, باإلضافة 
إىل ما قرره النظام من قواعد االختصاص التي منحتها 
للمحكمة اجلزائية بوصفها صاحبة االختصاص األصيل فيام 

فاعلها, وهو يف ذلك يتعلق بثبوت الواقعة وصحة نسبتها إىل 
يملك من الضامنات ما يكفل الوصول إىل احلقيقة وال يصح 

 خمالفة ما انتهى إليه.
والبد من التعريج عىل قضية غاية يف األمهية تتعلق بإدانة 

ذا كان املجتمع املوظف العام وتنفيذه للعقوبة اجلزائية, فإنه إ
منح فرصة قبوله يف فلامذا ال يُ  ;قد نال حقه يف معاقبة اجلاين

عن طريق رد  تويل وظائف الدولةاملجتمع وممارسة حقه يف 
ن املنظم السعودي الذي حيكم أ, خاصة االعتبار اجلنائي

ق ملن أخذ جزاءه باحلكم هذ احلقد حفظ باإلسالمية رشيعة الب
واستقر عىل  ,عليه وتنفيذ العقوبة وصلح حاله بعد السجن

ب ما قبلها فمن زمن, والتوبة جتُ من ال بُرهةاستقامته وصالحه 
 ,بالعقوبة والسجن استحق معه حكامً و ارتكب خطأ يف حياته

 قد يفقد وظيفته ووجاهته االجتامعية فيخرج من السجن هائامً 
 .عىل وجهه وربام عاد إليه

فرد االعتبار هو قرار يصدر من اجلهة املختصة بعد 
سجل يف توافر الرشوط النظامية بشطب احلكم اجلزائي امل

ومتتع طالب رد االعتبار باحلقوق  )١٧(صحيفة السوابق
وحيدد وزير الداخلية  ,)١٨(النظامية املُخولة للمواطن الصالح

اجلرائم التي جترح االعتبار وتشني الكرامة, وهي التي 
تُسجل يف صحيفة السوابق كجرائم أمن الدولة, واالعتداء 

املخلة بالرشف العمد عىل النفس والعرض واملال, واجلرائم 
واألمانة كالرشوة والتزوير وغريها, وال تدخل اجلنايات 
التي ال تكون ماسة باالعتبار كالقتل أو اإلصابة خطأ يف 

, ألن هذا النوع من اجلرائم ال )١٩(حوادث السري ونحو ذلك
يف صحيفة السوابق, فمن املنطقي أال يدخل  يسجل أصالً 

 .بارضمن اجلرائم التي يتم فيها رد االعت
تاريخ  ٥٩كام حدد قرار جملس الوزراء رقم 

هـ املدة الزمنية للجرائم التي يمكن رد ١٨/٣/١٤١٦
 :االعتبار بعد انقضائها وهي عىل النحو اآليت

رد اعتبار املحكوم   )أ( مع مراعاة ما تقيض به األنظمة; يُ
وبقوة  عليه بعقوبة إحد اجلرائم اخلطرية حكامً 

سنوات عىل انتهاء تنفيذ  ١٠النظام بعد انقضاء 
العقوبة أو سقوطها بالعفو, ويرد اعتبار املحكوم عليه 
بعقوبة إحد اجلرائم غري اخلطرية حكام وبقوة النظام 
بعد انقضاء أربع سنوات عىل انتهاء تنفيذ العقوبة أو 

 .سقوطها بالعفو
                                                           

هي األحكام الصادرة من املحاكم الرشعية أو اهليئات النظامية أو   )١٧(
 بتوقيع عقوبة جزائية. أي جهة خمتصة نظاماً 

اململكة العربية السعودية, وزارة  .مرشد اإلجراءات اجلنائي  )١٨(
 .٢٦٨ , ص)هـ١٤٢٣( ,الداخلية, اإلدارة العامة للحقوق

اخلاص  هـ,١٢/١١/١٣٩٢تاريخ  ١٢٥١جملس الوزراء رقم قرار   )١٩(
بتسجيل السوابق ورد االعتبار, املعدل بمقتىض قرار جملس الوزراء 

هـ, القايض بتعديل قرار جملس ١٨/٣/١٤١٦تاريخ  ٥٩رقم 
من  هـ املعدل للقاعدة أوالً ٥/٥/١٤٠٤تاريخ  ٩٧الوزراء رقم 

 .هـ١٢/١١/١٣٩٢تاريخ  ١٢٥١قرار جملس الوزراء 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٧−١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مجالسياسية) (احلقوق والعلوم جامعة امللك سعود جملة

 

١٢
مع عدم اإلخالل بام تقيض به األنظمة واللوائح; تُشكل   )ب(

داخلية هيئة من مدير التفتيش القضائي يف وزارة ال
 ,ان املظاملبوزارة العدل وعضو قضائي من ديو

ومستشار رشعي من وزارة الداخلية ومدير األدلة 
اجلنائية بمديرية األمن العام للبت يف طلبات رد 
االعتبار, وتصدر هذه اهليئة قرارها برد االعتبار إذا ثبت 

 املجتمع, ومضت لدهيا استقامة املستدعي واندماجه يف
مدة مخس سنوات يف اجلرائم اخلطرية كجرائم أمن 
الدولة وجرائم هتريب املخدرات ونحوها من اجلرائم 

وسنتان  ,التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية
يف اجلرائم غري اخلطرية, وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو 

 يف اجلرائم غري االعتبارالعفو عنها, وجيوز للهيئة رد 
اخلطرية املرتكبة ألول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو 
العفو عنها, دون اشرتاط ميض مدة معينة, إذا ثبت لدهيا 

 استقامة املستدعي واندماجه يف املجتمع.
وبناء عىل ما سبق ذكره; تعد السابقة املسجلة يف حق 

حيق له ممارسة مجيع احلقوق طالب رد االعتبار كأن مل تكن, و
رد منها نتيجة احلكم عليه جنائياً   الرشعية واملدنية التي جُ

هـ), وشغل وظائف الدولة العامة ضمن ١٤١٣(العتيبي, 
هـ), ويصبح املحكوم ١٤٠٣رشوط تعيني جديدة (خرض, 

د إليه اعتباره يف مركز من مل تسبق إدانته  عليه الذي رُ
ولكن يف حالة عودة الشخص إىل اجلرم ), م١٩٨٢(حسني, 

من أحكام يف  لزم إبراز سوابقه وما صدر بشأهناأخر فيُ  مرة
, فرد )٢٠(القايض الئحة االدعاء العام حتى تكون أمام أنظار

االعتبار مبناه التأكد من صالح أمر اجلاين وزوال خطورته 
اإلجرامية, أما العقوبات التكميلية كنرش احلكم أو املصادرة 

للحكم اجلنائي فإهنا ال عودة فيها وتظل صحيحة كأثر 
 هـ).١٤٠٣(خرض, 

                                                           
 هـ٢٧/٤/١٤٢٣وتاريخ  ١٦/١٦قرار جملس الشور رقم   )٢٠(

الرقم  مضمون القرار املوافقة عىل تفسري قرار جملس الوزراء ذي
هـ, وقرار جملس الوزراء ذي ١٢/١١/١٣٩٢والتاريخ  ١٢٥١
فيام يتعلق برد االعتبار هـ ١٦/٩/١٤١١ والتاريخ ١٣٤الرقم 

 وشطب السابقة.

 املبحث الثالث:
 يف املركز القانوين أثر عوارض احلكم اجلزائي

 للموظف العام
هناك عوارض تؤثر يف تنفيذ احلكم اجلزائي أو االستمرار 
 يف تنفيذه, تتمثل يف وقف التنفيذ وعفو ويل األمر, فام مد
ين تأثري هذه العوارض عىل فصل املوظف من وظيفته? سيعا

 ألمر يف مطلبني عىل النحو اآليت.املبحث هذا ا
 

املطلب األول: أثر وقف تنفيذ احلكم اجلزائي يف املركز القانوين 
 للموظف العام

من املعلوم أن األحكام اجلزائية الصادرة بحق املوظف 
متنوعة, فبعضها قد يصدر بالرباءة والبعض اآلخر باإلدانة, 

(العجارمة,  ليست عىل شاكلة واحدة وهذه األخرية أيضاً 
يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق املوظف بعضها ف ,)م٢٠٠٩

 املشتكى عليه, يف حني يصدر البعض اآلخر مع وقف التنفيذ,
الصادر بإدانة املوظف الرتكابه إحد  −تنفيذ الوقف فنظام 

) من الئحة انتهاء ١٢اجلرائم املنصوص عليها يف املادة (
مع األمر بوقف  بالعقوبة يهل يف احلكم عليتمث − اخلدمة

املوظف من وسائل إصالح فهو تنفيذها واإلفراج عنه, 
إىل جتنب  هذا النظام املحكوم عليه خارج السجن, إذ هيدف

(الصيفي,  تنفيذ العقوبة السالبة للحرية سلبياتاملحكوم عليه 
ئي الصادر زاوصف يرد عىل احلكم اجلفهو , )م٢٠١٠
ال يمس اجلريمة التي ورده من قوته التنفيذية , فيجدانةباإل

من أسباب التربير أو  اً وقعت بل يسلم هبا, كام أنه ليس سبب
من موانع العقاب, بل هو نوع من إخالء سبيل املحكوم  اً مانع

بالتزامه واحرتامه للنظام وحسن السلوك,  عليه مرشوطاً 
وإعطائه فرصة للندم والتوبة واالمتناع عن خمالفة النظام يف 

 املستقبل وإصالح نفسه بنفسه.
) من قواعد املرافعات ٣٢نصت املادة (لذلك  وتطبيقاً 

وقف تنفيذ العقوبة "واإلجراءات أمام ديوان املظامل عىل أن 
ملدة التي حيددها النظام أو يؤدي إىل عدم تنفيذها خالل ا

وهي ثالث سنوات من تاريخ احلكم املوقوف تنفيذه  ,القايض
, ويُلغى اإليقاف إذا أُدين املحكوم عليه بعقوبة بدنية يف هنائياً 
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فمن خالل معاينة هذا النص النظامي  ,"قضية جزائية أخر

احلكم نص عىل إلغاء إيقاف تنفيذ نالحظ أن املنظم السعودي 
املحكوم عليه بعقوبة بدنية يف قضية املوظف إذا أُدين  ياجلزائ

جزائية أخر ارتكبها خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور 
, وال جيوز تنفيذ أي من العقوبات احلكم املوقوف تنفيذه هنائياً 

التي يشملها الوقف خالل فرتة التجربة, لكن العقوبات التي 
إذا ارتكب املوظف مل يشملها الوقف تكون متعينة التنفيذ, و

 .جريمة تالية خالل فرتة إيقاف تنفيذ العقوبة يعد عائداً 
السعودية  يف اململكة العربية إن املحاكموبناء عىل ذلك ف

تطبق عىل القضايا املعروضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية 
ملا دل عليه الكتاب والسنة, فيجوز للقايض وقف تنفيذ  وفقاً 

للقواعد العامة للرشيعة اإلسالمية مع  قاً تطبي احلكم اجلزائي
 .يأيتمراعاة القضاء ملا 

الرشوط املتعلقة باجلريمة; فاألصل أنه ال جيوز وقف تنفيذ 
وهي  يف اجلرائم ذات العقوبات املقدرة رشعاً  احلكم اجلزائي

جرائم احلدود والقصاص, ولكن يف حال تنازل أولياء الدم 
ف تنفيذ القصاص, أما عن احلق الشخيص اخلاص; جيوز وق

ألحكام الرشيعة  بالنسبة إىل جرائم التعزير; فإنه وفقاً 
 .جيوز وقف التنفيذ من حيث األصل اإلسالمية

; باملوظف املحكوم عليهأما بالنسبة للرشوط املتعلقة 
إذا  احلكم اجلزائيووقف تنفيذ ته فللقضاء االعتداد بشخصي

الظروف التي أو ماضيه أو سنه أو ه رأ من خالل أخالق
ارتكبت فيها اجلريمة ما يبعث عىل االعتقاد والقناعة بأنه لن 
 يعود إىل معصية اهللا, كام جيوز للقايض وقف تنفيذها إذا رأ

) ويمكن القول أن م٢٠١٠(الصيفي, مصلحة عامة يف ذلك 
حمددة جيب توافرها يف  املنظم السعودي مل يضع رشوطاً 

), ولكن هناك م٢٠٠٢املوظف املحكوم عليه (اجلوهري, 
انطباع عام يتولد لد املحكمة من خالل فحصها ودراستها 
لظروف املحكوم عليه, فإن استبان للقايض أنه قد ارتكب 

دون أن ينم ارتكاهبا عن خطورة كامنة فيه;  اجلريمة متورطاً 
, جاز له وقف تنفيذ احلكم اجلزائي, حتى لو كان عائداً 

كام جيوز هلا أال حتكم بوقف فاملحكمة غري مقيدة بسوابقه, 
ابق إذا رأت التنفيذ حتى مع خلو سجل املحكوم عليه من السو

فاألمر بوقف  ),م١٩٩٣ال أمل يف إصالحه (أبو عامر, أ

فال يتوجب أن تأمر به حتى ولو  ,التنفيذ جوازي للمحكمة
قامت األحكام والرشوط املنصوص عليها, فسلطتها يف تقدير 

ذلك, إنام يعود إليها وال معقب عليها  استحقاق املحكوم عليه
 يف ذلك تستمدها من أمور واقعية ينحرص تقديرها هبا.

إال أن ذلك ال يعني أن األمر منحة من القايض للمحكوم 
عليه, ولكن األمر حماط بعدة ضوابط وردت عىل سبيل املثال 
يمكن للقايض االسرتشاد هبا يف تقدير وقت تنفيذ العقوبة, 

شخيص يتعلق باملحكوم عليه كأخالقه وسنه منها ما هو 
وماضيه, ومنها ما هو خارجي يشمل ظروف ارتكاب اجلريمة 
كاستفزاز املجني عليه للجاين أو احلاجة امللحة أو الظروف 

 العائلية (الوليد, دون سنة نرش).
وفيام يتعلق بأثر وقف تنفيذ احلكم اجلزائي يف فصل 

/أ) ١٢املادة ( قد نصتاملوظف املشتكى عليه من وظيفته; ف
ال يؤثر وقف تنفيذ العقوبة "من الئحة انتهاء اخلدمة عىل أنه 

, فنالحظ من "األصلية املحكوم هبا عىل تطبيق هذا احلكم
خالل النص النظامي أن املنظم مل جيز للقايض أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبات التبعية املتمثلة يف فصل املوظف من الوظيفة, 

ف التنفيذ عىل العقوبة األصلية املتمثلة باحلكم وإنام قرص وق
 اجلزائي.

وقد أكد ديوان املظامل عىل ذلك يف احلكم رقم 
تقدم املدعي بتاريخ "هـ, حيث ١٤٣٠لعام  ٢٥/د/ف/١٠
هـ إىل املحكمة اإلدارية باملنطقة الرشقية ٢٤/١٠/١٤٣٠

بصحيفة دعو وسألت الدائرة املختصة وكيل املدعي عن 
فأفاد أنه صدر بحق موكله احلكم الرشعي رقم دعو موكله 

هـ والقايض بثبوت جريمة التزوير ١٤٢٦لعام  ١١/د/ج/١
عىل موكله ومعاقبته بالسجن سنة, وتغريمه بمبلغ ألف ريال, 
مع إيقاف تنفيذ السجن, وتم فصل موكله من عمله بعد مخس 

تاريخ  ١١٨٩٦سنوات من احلكم بموجب القرار رقم 
م إيقاف التنفيذ عن العقوبة. ومن هـ, رغ٢٠/٨/١٤٣٠

من  ٣/أ/١٢حيث املوضوع فإن قرار الفصل استند إىل املادة 
يفصل املوظف بقوة "الئحة انتهاء اخلدمة التي تنص عىل أن 

النظام ألسباب تأديبية يف احلاالت اآلتية: إذا صدر عليه حكم 
من جهة قضائية خمتصة مكتسب للصفة القطعية مرصح فيه 

بالعقوبة يف اجلرائم اآلتية: الرشوة, التزوير, باإلدانة 
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لذا  ,"االختالس, التهريب أو املتاجرة باملخدرات واملسكرات

للنظام, مما تنتهي معه الدائرة إىل رفض  فإن القرار كان موافقاً 
الدعو لعدم قيامها عىل سند صحيح, وال ينال من ذلك ما 

إن فصل ذكره وكيل املدعي من إيقاف عقوبة السجن, إذ 
املوظف بقوة النظام متعلق باإلدانة وليس بتنفيذ العقوبة, 
فمتى ثبتت اإلدانة وجب الفصل دون النظر يف قدر العقوبة 

) من ١٢ومد تنفيذها أو عدمه, ويؤكد ذلك نص املادة (
ال يؤثر وقف تنفيذ العقوبة األصلية املحكوم "الالئحة عىل أن 

اب وبعد املداولة حكمت . فلهذه األسب"هبا عىل تطبيق احلكم
هـ), ١٤٣٠/ق لعام ٢٣٠٦/٣الدائرة برفض الدعو رقم (

 ."املقامة من املدعي ضد إدارة الرتبية والتعليم يف حفر الباطن
) من الئحة انتهاء اخلدمة ١٢واملالحظ عىل نص املادة (

أهنا مل ترش إىل أن وقف التنفيذ شامل يف املجال اجلزائي ويرتد 
التأديبي, فنر أن يكون وقف تنفيذ احلكم أثره يف املجال 

جلميع اآلثار اجلزائية املرتتبة عىل هذا احلكم,  اجلزائي شامالً 
وإىل العقوبات التبعية ومنها فصل املوظف من وظيفته, 
ومؤد ذلك احرتام احلكم اجلزائي املقرتن بإيقاف التنفيذ 

 الشامل إبقاء املوظف بوظيفته.
ه حيق جلهة اإلدارة معاقبة بد من اإلشارة إىل أنوال

املوظف بالعقوبة التأديبية املناسبة حتى يف ظل وقف التنفيذ 
الشامل, لذا فإن احلكم اجلزائي املقرون بإيقاف آثار العقوبة 
ال يكف يد اإلدارة عن معاقبة املوظف مستلهمة عنارص 
املسؤولية التأديبية التي قد توافرت يف حقه, طاملا آثرت 

 .)٢١(عدم إقصائه عنهاإبقاؤه هبا و
فالعربة بحقيقة الواقع, فإذا أصدرت املحكمة اجلزائية 

مع وقف التنفيذ الشامل وقامت اإلدارة بمعاقبة  حكامً 
املوظف; فإهنا هنا تعاملت مع املوضوع بشكل مستقل وإن 
استندت للتحقيقات اجلزائية كدليل, ذلك أنه ليست لنتائج 
التحقيق اجلزائي حجية أمام السلطات اإلدارية, لكن ذلك ال 

نشئ  وليس يمنع من االستناد إليه, فقرارها هنا قرار إداري مُ
                                                           

قضائية, تاريخ  ٣٠لسنة  ١٤٧٦لطعن رقم حكم املحكمة اإلدارية ا  )٢١(
, رقم ١رقم اجلزاء  ٣٥مكتب فني  م٣١/١٢/١٩٨٩اجللسة 

 حكم منشور. ٦٣٢الصفحة 

لنظام  ), فيُفصل طبقاً م٢٠٠٨كأثر للحكم اجلزائي (حسن, 
تأديب املوظفني كعقوبة أصلية ال تبعية, مع اإلشارة إىل أنه قد 

 ال يصل األمر إىل عقوبة الفصل من الوظيفة.
أن مدة إيقاف تنفيذ احلكم اجلزائي ثالث  ذكرنا آنفاً 

والسؤال يف , سنوات من تاريخ احلكم املوقوف تنفيذه هنائياً 
هذا املقام إذا انقضت مدة الثالث سنوات ومل يصدر خالهلا 
حكم بإلغاء وقف تنفيذ احلكم اجلزائي, فام هو أثر ذلك عىل 

 وظيفته?
مل يُوضح املنظم السعودي يف نظام اإلجراءات اجلزائية 

قف التنفيذ يف حال انقضاء مدة مركز املوظف املحكوم عليه بو
غاء الوقف, فري بعض الفقهاء أنه ال يقاف دون أن يتم إلاإل

يمكن تنفيذ العقوبة املحكوم هبا ويُعد احلكم هبا كأن مل يكن, 
اكم ومل يُعاقب, فبزوال الثالث سنوات يزول  أي كأنه مل حيُ
التهديد بتنفيذ العقوبة, وينقيض كل احتامل إللغاء وقف 

قف التنفيذ, فتسقط العقوبات واآلثار اجلزائية األخر التي أو
د إليه اعتباره  تنفيذها فيعترب املحكوم عليه يف مركز من رُ

 م).٢٠١٢ت, (ثرو
 

لموظف لاملركز القانوين  ويل األمر يف عفواملطلب الثاين: أثر 
 العام

إن العفو من الصفات التي رغب اإلسالم فيها وحث 
عليها, لذا كانت اململكة من الدول السباقة يف تطبيقه متى كان 

هلا يف مجيع  ألهنا جعلت الرشيعة اإلسالمية نرباساً , ذلك ممكناً 
شؤوهنا, فسنت األنظمة التي تنظم العفو عن املذنبني 

 وآليات لتنفيذه. ووضعت رشوطاً 
ف العفو عىل أنه  وانقضاء  إسقاط العقوبة اجلنائية فوراً "يُعرّ

, وهي )٢٢("التزام املعفو عنه من تنفيذ العقوبة املحكوم هبا عليه
إسقاط صالحية ممنوحة لويل األمر بموجب النظام, فيحق له 

, متى ما كان العقوبة كلها أو بعضها, أو إبداهلا بعقوبة أخف منها
ذلك يف مصلحة تعود عىل املوظف املحكوم عليه أو عىل املجتمع 

                                                           
تتخذ الرتتيبات الالزمة لتنفيذ "هـ ١٤٣٠جاء يف قرار العفو امللكي عام   )٢٢(

أحكام هذا العفو فور صدوره وتعميمه, ويتم إطالق رساح املستفيدين 
 ."من قبل إدارة السجن بناء عىل قرارات جلان العفو منه فوراً 
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) من نظام ٢٢نصت املادة (هـ), فقد ١٤٣٢(العبيد اهللا, 

تنقيض الدعو اجلزائية العامة يف " هنعىل أ )٢٣(اإلجراءات اجلزائية
واملقصود , "ويل األمر فيام يدخله العفو احلاالت اآلتية: ... عفو

 وإذا عفا عن العقوبات التعزيرية, "فيام يدخله العفو"بعبارة 
حقوق املجني  يففإن عفوه ال يؤثر بأي حال  اجلرائم التعزيرية

التي أمر  احلدود, أما )م٢٠١٢الشوافة, ( احلق اخلاصأي عليه 
الرسقة, الزنا, القذف, رشب اهللا بإقامتها وهنى عن تعطيلها مثل 

املسكر, احلرابة, البغي, الردة فال يدخلها العفو بعد وصوهلا لويل 
فاحلدود إذا ثبتت ووصلت لويل األمر تصبح واجبة  ,األمر
سواء من املجني عليه أو من ويل , وال جتوز فيها الشفاعة التنفيذ
 ).م٢٠١٠الصيفي, ( راألم

, وال أثر له يف اجلريمة عىل العقوبة اجلزائيةالعفو  يقترص أثرو
واحلكم الذي صدر بشأهنا من حيث اعتبار املحكوم هبا سابقة 
تُسجل يف صحيفة املذنب املعفو عنه, فال يمحي العفو حكم 

ال ف, )٢٤(لكافة اآلثار املرتتبة عليه منتجاً  اإلدانة بل يظل احلكم سليامً 
 املتمثلة يف فصل املوظف العام من وظيفته تسقط العقوبة التبعية

ما مل  بموجب النظام, ), ففصله يظل قائامً ـه١٤٣٢(العبيد اهللا, 
عىل خالف ذلك, وعليه فإن صدور  امللكي عفوالينص يف أمر 

اجلزائي ال حيول دون تنفيذ عقوبة الفصل من  احلكمالعفو عن 
هذا العفو ال يزيل حالة اإلجرام من , ألن املوظف الوظيفة بحق

نص املرسوم امللكي لذلك  وتطبيقاً  أساسها فهو عفو شخيص,
هـ عىل أنه (ال تسقط العقوبة ٢٨/٧/١٤٢٥تاريخ  )٤٤رقم (

إذا صدر عفو من ويل األمر عن العقوبة األصلية ما مل  ...التبعية 
 .ينص يف أمر العفو عىل خالف ذلك)

 
 خامتة

كم عليه  العام املوظفصت الدراسة إىل أن خلُ  الذي حيُ
 وأالتزوير  وأ أو باإلدانة بالرشوة ,أو القصاص ,باحلدود

                                                           
يف  ٣٩نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  )٢٣(

 هـ.٢٨/٧/١٤٢٢
/م ب تاريخ ٧٠٨٣جاء يف قرار العفو امللكي رقم   )٢٤(

تثبت املدة التي يشملها العفو يف صحيفة احلالة "هـ ٢١/٨/١٤٣٠
عند احلاجة, عىل أن تسجل  إليهمنه للرجوع  للمستفيداجلنائية 
 ."ة حسب تعليامت تسجيل املحكومياتاملحكومي

الرتويج أو املتاجرة باملخدرات أو  وأالتهريب  وأاالختالس 
يُفصل يف هذه احلاالت  ;أو السجن أكثر من سنة ,املسكرات

 .زائيكعقوبة تبعية للحكم اجلحكام 
كم عليه بالسجن ملدة تقل عن إن املوظف الع ام الذي حيُ

وال يؤثر هذا  ,بقوة النظام من الوظيفة العامة ال يُفصل ;سنة
ة, إال أنه يف الرابطة الوظيفية التي تربطه بالدولزائي احلكم اجل

.حي  ق جلهة اإلدارة مساءلته تأديبياً
 والقراراتبني اإلجراءات اجلزائية  هناك تأثري متبادل

التأديبية عىل الرغم من استقالل اجلريمة اجلزائية عن اجلريمة 
يؤدي هذا التأثري إىل وجود إشكاالت يف التطبيق والتأديبية, 

العميل, األمر الذي يؤثر يف العالقة التي تربط املوظف 
 .بالدولة

ئي عىل فصل املوظف العام زاال أثر لوقف تنفيذ احلكم اجل
يرسي عىل العقوبة األصلية ذ ألن وقف التنفيمن وظيفته, 

 فقط.
يف العقوبة التأديبية عىل إرادة  ويل األمريتوقف أثر عفو 

دون العقوبة  زائية, فقد يقرصه عىل العقوبة اجلاألمر السامي
التأديبية, فهنا ال يمتد رسيان العفو عىل العقوبة األخرية, أما 

 ففي  ;بيةرسيان العفو عىل اجلريمة التأدياألمر السامي إذا رأ
 .هذه احلالة يتم حمو اجلزاء التأديبي

 
 توصيات

  النص عىل حجية احلكم اجلزائي أمام السلطات التأديبية يف
النظام عىل النحو اآليت (يكون للحكم اجلزائي الصادر من 
املحكمة املختصة يف موضوع الدعو اجلزائية بالرباءة أو 

التأديبية يف اإلدانة قوة األمر املقيض به أمام املحاكم 
الدعاو التي مل يكن قد فصل فيها بحكم بات فيام يتعلق 

 بوقوع اجلريمة ونسبتها إىل فاعلها).
  النص يف النظام عىل وقف تنفيذ احلكم اجلزائي الشامل

ليشمل العقوبات التبعية واملتمثلة بفصل املوظف العام من 
 وظيفته.
 ًبوقف  إضافة عبارة (ما مل يكن احلكم مشموال

) من الئحة انتهاء اخلدمة, ١٢/٣التنفيذ) إىل املادة (
يفصل املوظف بقوة النظام ويعترب الفصل "لتصبح: 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٧−١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مجالسياسية) (احلقوق والعلوم جامعة امللك سعود جملة

 

١٦
إذا صدر عليه حكم  ألسباب تأديبية يف احلاالت اآلتية:

من جهة قضائية خمتصة مكتسب للصفة القطعية مرصح 
فيه باإلدانة واحلكم بالعقوبة يف اجلرائم اآلتية (الرشوة, 

تزوير, االختالس, التهريب أو الرتويج أو املتاجرة ال
 ما مل يكن احلكم مشموالً باملخدرات أو املسكرات), 

 بوقف التنفيذ.
 ) من الئحة التعيني يف الوظائف العامة ٤تعديل املادة (

د إليه اعتباره), فتصبح كام ييل: مع  وذلك بإضافة عبارة (رُ
فيمن يعني يف  مراعاة ما تقيض به األنظمة األخر يشرتط

غري مفصول من خدمة الدولة  إحد الوظائف أن يكون:
ألسباب تأديبية ما مل يكن قد مىض عىل صدور قرار الفصل 

 .د إليه اعتبارهرُ وثالث سنوات عىل األقل 
 

 املراجع
 الكتب واألبحاثأوالً: 

املسؤولية التأديبية لعامل احلكومة  م).١٩٩٩( بطيخ, رمضان
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 .دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية: .العقوبات
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 .التأديب يف الوظيفة العامة م).٢٠٠٨( حسن, عبدالفتاح
 .دار النهضة العربية :القاهرة

 .القانون اإلداري م).١٩٩٦( احللو, ماجد راغب
 .٤٩٢ , صدار املطبوعات اجلامعية :اإلسكندرية

 .الترشيع اجلنائي يف اإلسالم هـ).١٤٠٢( احلميد, عبداهللا
 .مطابع النرص احلديثة :الرياض
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 .يف اململكة العربية السعودية
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 نور اهلندي: أثر احلكم اجلزائي يف الرابطة الوظيفية يف النظام السعودي
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 :  األنظمة واللوائح والقراراتثانياً

 هـ١٣٩٧الصادر سنة  نظام اخلدمة املدنية السعودي. 
 هـ١٤٢٣الصادرة سنة  الئحة انتهاء اخلدمة. 
  هـ١٣٩١الصادر سنة  السعودينظام تأديب املوظفني. 
 هـ١٤٢٤الصادرة سنة  الئحة التعيني يف الوظائف العامة. 
  هـ١٢/١١/١٣٩٢تاريخ  ١٢٥١قرار جملس الوزراء رقم 

 اخلاص بتسجيل السوابق ورد االعتبار.
  اخلاص بالعفو. هـ١٤٣٠عام الصادر قرار العفو امللكي 
 

: األحكام القضائية  ثالثاً
  السعودي.أحكام ديوان املظامل 
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Abstract. This study addresses the legal nature of air carrier civil liability in international conventions, as well as in the 
related Jordanian and Saudi Arabia legislation. Through tracing the historical development of the legal nature of the air 
carrier Civil Liability in international conventions, and determining the legal nature of civil liability for air carrier in the 
Jordanian and Saudi law. 
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٢٠
 قدمةامل 

إن اهللا عز وجل خلق اإلنسان عىل هذه البسيطة ليعبده يف 
كل يشء, ومن صور عبادة اإلنسان هللا عز وجل عامرة األرض, 

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ : فقال عز وجل
(سورة املؤمنون,  َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج

ال تعد  ), وقد وهب اهللا عز وجل لإلنسان نعامً ١١٦− ١١٥اآلية 
 رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ُّ : وال حتىص, فقال عز وجل

), ومن نعم اهللا عىل ١٨(سورة النحل, اآلية  َّ  نئ مئ زئ
اهللا  والتي استطاع هبا أن خيرتق اجلو ليمنَّ  اإلنسان نعمة العقل,

عليه بالتوصل إىل اخرتاع من أعظم اخرتاعات البرشية وهو 
ملا  الطائرة, فهذا االخرتاع هو ثمرة اجلهد العقيل للبرش, ونظراً 

تتمتع به الطائرة من مميزات متيزها عن غريها من وسائل النقل 
التقليدية, فقد أضحى النقل اجلوي أرسع وسائل النقل, وبه 

 .دوليةاتسعت رقعة التجارة ال
وتعترب املسؤولية املدنية للناقل اجلوي من ضمن 

 لد دول العامل نظراً  اإلشكاليات القانونية التي أثارت اهتامماً 
عة األرضار التي يمكن أن ترتتب يف قطاع النقل اجلوي يلطب

لذا فقد ظهرت احلاجة املاسة لوجود قواعد قانونية  ;املدين
دولية تنظم أحكام هذه املسؤولية بام يسهم يف حتقيق أكرب قدر 

 .من توحيد التنظيم القانوين هلا يف الترشيعات الوطنية
 

 دراسةإشكالية ال أوالً:
إن املتتبع للتطور التارخيي اخلاص باملسؤولية املدنية للناقل 

بوضوح بأن هذه املسؤولية يمكن أن تندرج يف اجلوي يلمس 
أساسها ضمن إحد ثالثة مفاهيم, وهي: املسؤولية املدنية 
التقصريية, واملسؤولية املدنية العقدية, واملسؤولية املدنية 

 املوضوعية للناقل اجلوي (املسؤولية املدنية املركزة).
السؤالني شكالية هذا البحث من خالل إيمكن حرص و
 :التاليني

هل املسؤولية املدنية للناقل اجلوي هي مسؤولية مدنية  −١
تقصريية, أما أهنا مسؤولية مدنية عقدية, أما أهنا 

 مسؤولية مدنية موضوعية?

وما مد الدور الذي يلعبه نوع الرضر يف حتديد الطبيعة  −٢
 القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي?

 
:  أهداف الدراسة ثانياً
التطور التارخيي للطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية تتبع  −١

, وما أضحت عليه يف الوقت اخلاصة بالناقل اجلوي
 .الراهن عىل الصعيد الترشيعي الدويل

ديد الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي حت −٢
 يف القانون األردين, والنظام السعودي.

كل من  ات يف تنظيمجيابيات والسلبياإلشف اللثام عن ك −٣
اخلاصة لمسؤولية املدنية لاملرشعني األردين والسعودي 

الطريان املدين ب املتعلقةلناقل اجلوي ضمن القوانني با
 .لترشيعات الدوليةمع ما ورد يف ا ومد انسجامها

إجياد دراسة قانونية مقارنة يف موضوع الطبيعة القانونية  −٤
التفاقيتي وارسو  اخلاصة بالناقل اجلوي وفقاً 

ومونرتيال, والقانون األردين والنظام السعودي بام يثري 
املكتبتني األردنية والسعودية واملكتبة العربية, بخاصة 

مل نجد أية دراسة قانونية  −وعىل حد اطالعنا  −أننا 
عربية مقارنة بني القانون األردين والنظام السعودي يف 

ية املدنية للناقل موضوع الطبيعة القانونية للمسؤول
   اجلوي.

 
:  أمهية الدراسات السابقة ثالثاً

يف سبيل إعداد هذه الدراسة, فقد عمدنا لالطالع عىل 
جمموعة من الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الطبيعة 
القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي, وقد كان جلل هذه 

من خالهلا ف ,الدراسات أمهية جوهرية يف إعداد هذا البحث
متكنا من تتبع التطور التارخيي للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي 

ملا هي عليه يف  يف االتفاقيات الدولية حتى أضحت وفقاً 
من خالهلا متكنا من التعرف عىل بعض من والوقت الراهن, 

وجهات النظر الفقهية املتعلقة بتحديد الطبيعة القانونية 
للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي, األمر الذي ساهم بصورة 



 عالء املسرتحيي: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي ...

  

٢١
جوهرية يف متكيننا من أخذ فكرة عامة حول الطبيعة القانونية 

 للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي.
راسات السابقة أهنا جاءت بصورة إال أن ما يؤخذ عىل الد

خمترصة, فلم تقارن بصورة كافية بني مراحل تطور املسؤولية 
املدنية للناقل اجلوي يف االتفاقيات الدولية, كام أن أي من هذه 
الدراسات مل تعالج بصورة مقارنة موضوع املسؤولية املدنية 
للناقل اجلوي يف قانون الطريان املدين األردين, ويف نظام 

 .الطريان املدين السعودي, واالتفاقيات الدولية
 

 الدراسة : حدودرابعاً 
 موضوع حمددة بصورة لتعالج جاءت الدراسة هذه إن

 اجلوي بالناقل اخلاصة املدنية للمسؤولية القانوين التكييف
 النقل قواعد بعض توحيد ضمن اتفاقية حرصاً  املدين وذلك

 توحيد وتعديالهتا, واتفاقية, )وارسو( م١٩٢٩ لسنة اجلوي
 , ونظام)مونرتيال( م١٩٩٩ لسنة اجلوي النقل قواعد بعض

) ٤٤/م( رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي املدين الطريان
 املدين الطريان م, وقانون٢٠٠٥ املوافق ,ـه١٤٢٦ لسنة

 .م٢٠٠٧ لسنة ٤١ رقم األردين
 

 وتقسيمها الدراسة, : منهجخامساً 
 املنهج الدراسة هذه إعداد سبيل يف اتبع الباحث إن

 القانونية النصوص حتليل خالله من فجر التحلييل, الوصفي
للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي يف الترشيعات الدولية  الناظمة

 وصوالً  والترشيعات الوطنية حمل املقارنة يف هذه الدراسة,
 .لتحديد الطبيعة القانونية للناقل اجلوي

 الباحث اتبع فقد التحلييل, الوصفي املنهج جانب وإىل
 يف عليه االعتامد تم ورديف مساند كمنهج املقارن املنهج

الناظمة للمسؤولية  القانونية القواعد انسجام مد املقارنة بني
املدنية للناقل اجلوي يف الترشيعات الدولية والترشيعات 

 .الوطنية حمل املقارنة يف هذه الدراسة
 املنهج الباحث اتبع فقد السابقني, املنهجني جانب وإىل
التارخيي للطبيعة القانونية  بالتطور حاطةاإل لغاية التارخيي

 الدولية الترشيعات للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي يف
 .الدراسة هذه يف املقارنة حمل الوطنية والترشيعات

 هذه عدادإ يف الباحث اتبع فقد الدراسة, تقسيم عن أما
 تقسيم مع مبحثني إىل الدراسة فقسم الثنائي, التقسيم الدراسة

 :التايل النحو عىل وذلك مطلبني, إىل مبحث كل
 اخلاصة القانونية للطبيعة التارخيي التطور: األول املبحث 

 .الدولية االتفاقيات يف اجلوي للناقل املدنية باملسؤولية
 اخلاصة املدنية للمسؤولية القانونية الطبيعة: الثاين املبحث 

 .والسعودي األردين القانونني يف اجلوي بالناقل
 

 :املبحث األول
 لمسؤولية املدنيةلالقانونية  الطبيعة

 للناقل اجلوي يف االتفاقيات الدولية
إن تصاعد وترية التطور الذي شهده العامل منذ بداية القرن 
العرشين يف خمتلف املجاالت كان كنتيجة حتمية للثورة 
التكنولوجية اهلائلة, والتي خلفت أثرها البالغ يف تطور قطاع 

النتشار النقل اجلوي وزيادة أمهيته  النقل اجلوي املدين, ونظراً 
بخاصة يف ميدان التجارة الدولية, فقد وجد العامل نفسه أمام 
حاجة ماسة لتنظيم ما يتصل به بصورة تضمن استقراره 

الهتامم بوضع االتفاقيات ونموه, ومن هنا عمدت دول العامل ل
الدولية اخلاصة بتنظيم موضوعات النقل اجلوي املدين, 

 م, ونظراً ١٩٢٩فكانت البداية يف وضع اتفاقية وارسو عام 
لرسعة انتشار النقل اجلوي, وزيادة أمهيته, فقد وجدت الدول 
نفسها أمام رضورة العناية أكثر بإجياد تنظيم قانوين دويل متطور 

وضوعات هذا القطاع, فتوالت التعديالت بشأن تنظيم م
املتتبع للتطور التارخيي املتعلق واخلاصة باتفاقية وارسو, 

لمسؤولية املدنية للناقل اجلوي جيد لبالتنظيم القانوين الدويل 
قبل احلرب العاملية  ما , ومها: مرحلةتنينفسه أمام مرحل
, فإننا يف هعليبعد احلرب العاملية الثانية, و ما الثانية, ومرحلة

هذا املبحث سوف نعمد لتتبع التطور التاريخ للطبيعة القانونية 
اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل اجلوي يف االتفاقيات الدولية, 

 وذلك من خالل تقسيم الدراسة فيه عىل النحو التايل:
  املطلب األول: الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية

 .احلرب العاملية الثانية جلوي قبلللناقل ا
  املطلب الثاين: الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية

 .جلوي بعد احلرب العاملية الثانيةللناقل ا
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املطلب األول: الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية 

 جلوي قبل احلرب العاملية الثانيةللناقل ا
وطنية يف دول العامل م ظهرت يف القوانني ال١٩٢٩قبل عام 

ثالثة اجتاهات قانونية بشأن تكييف املسؤولية املدنية اخلاصة 
بالناقل اجلوي, فهناك ترشيعات اعتربهتا مسؤولية تقصريية, 
وهناك من اعتربهتا مسؤولية عقدية, ومنها من اعتربهتا 
مسؤولية موضوعية, ومرد هذا االختالف يعود الختالف 

ناها الدول, وعدم وجود قواعد قانونية النظم القانونية التي تتب
(الدسوقي,  دولية حتكم املسؤولية املدنية للناقل اجلوي آنذاك

 ).٣٥ م, ص٢٠١٣
فالدول التي تتبنى النظام األنجلوسكسوين كانت متيز 
يف قيام املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عىل أساس صفة 

هو عملية  (يقصد بالنقل العام: النقل, فإذا كان النقل عاماً 
فإنه  ,تلبية كافة طلبات النقل دون متيز بني بعضها البعض)

يتعني التميز بني نقل األشخاص, ونقل البضائع, فبالنسبة 
للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي النامجة عن نقل 
 األشخاص, فإن مسؤوليته تعترب مسؤولية تقصريية نظراً 

عن القانون ألن التزام الناقل اجلوي بنقل األشخاص ينشأ 
مبارشة وليس عن عقد النقل, أما إذا كان النقل يتعلق بنقل 

بتحقيق نتيجة  البضائع, فإن الناقل اجلوي يعترب ملتزماً 
وبالتايل, فإن مسؤوليته املدنية تعترب مسؤولية عقدية, أما إذا 

(يقصد بالنقل اخلاص: هو عملية نقل  كان النقل خاصاً 
اص بناء عىل اتفاق كمية معينة من البضائع واألشخ

فإن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي تعترب مسؤولية  ,خاص)
هبنساوي, ; ٣٧٤ م, ص١٩٩٨(العريني,  تقصريية
 .)٩٣ م, ص١٩٨٥

أما الدول التي تتبنى النظام الالتيني, فإهنا كانت تقيم 
املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عىل أساس أهنا مسؤولية 

, فال يقع عىل عاتق املترضر يها مفرتضاً عقدية, ويعترب اخلطأ ف
أن يثبت بأن الناقل اجلوي قد اقرتف خطأ, وإنام عليه أن 
يثبت بأنه مل يقرتف أي خطأ, وأن الرضر الذي حلق باملرضور 

(ربيض,  كان نتيجة سبب أجنبي ال دخل إلرادته فيه
 .)٨٠ م, ص٢٠١١

كسويرسا  −من هذين النظامني  أما الدول التي ال تتبنى أياً 
تعترب املسؤولية املدنية للناقل اجلوي مسؤولية  كانت فإهنا −

موضوعية تقوم عىل أساس فكرة اخلطر بمعنى أن الناقل 
بقوة القانون عن الرضر الذي حلق  اجلوي يعترب مسؤوالً 

باملرضور, وأن واجب األخري يقترص عىل إثبات وجود عالقة 
(الكندري,  الذي حلقه وفعل الناقل السببية بني الرضر

 .)١٧٧ م, ص١٩٨٩القليويب, ; ١٩٤ م, ص٢٠٠٠
ذا التباين, وما شهده قطاع النقل اجلوي من هل نظراً و

ازدهار بعد هناية احلرب العاملية األوىل, وازدياد العمل فيه, وما 
يرتتب عليه من خماطر قد تؤدي إىل أرضار جسيمة, وما يتسم 

, واحتاملية قيام تنازع القوانني بشأن به من عبور للحدود
املسؤولية املدنية للناقل اجلوي, فقد كانت من هنا نقطة البداية 
يف السعي الدويل املشرتك نحو إبرام االتفاقيات الدولية اخلاصة 

ويف هذا املطلب, فإننا سوف نتعرض , بتنظيم النقل اجلوي
سؤولية املدنية بالدراسة والتحليل للطبيعة القانونية اخلاصة بامل

م باعتبارها أول ١٩٢٩للناقل اجلوي يف اتفاقية وارسو لسنة 
اتفاقية دولية وضعت بشأن توحيد القواعد القانونية اخلاصة 

 بالنقل اجلوي.
يمكن القول بأن أول جهد دويل مشرتك عىل نطاق واسع 
لتوحيد القواعد القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية للنقل 

م, ففي هذا التاريخ انعقد ١٩٢٥ يعود إىل عاماجلوي املدين
املؤمتر الدويل األول للقانون اخلاص اجلوي يف مدينة باريس يف 
فرنسا ملناقشة وضع قواعد قانونية دولية تنظم قطاع الطريان 
املدين, وقد متخض عن هذا املؤمتر تشكيل جلنة فنية من اخلرباء 

يتضمن  تقريراً  م١٩٢٩ني الذين قدموا عام يالقانونني اجلو
مرشوع اتفاقية بشأن توحيد بعض القواعد القانونية الناظمة 
للنقل اجلوي الدويل (إن هذا املؤمتر تعود جذوره إىل املبادرة 

م أمام ١٩٢٤التي طرحها الرئيس الفرنيس بوانكاريه عام 
الربملان الفرنيس عند تقدمه ملرشوع القانون اجلوي الداخيل 

برام اتفاقية دولية لتوحيد قواعد النقل إالفرنيس, فقد اقرتح 
اجلوي, ومن هنا كانت البداية يف وضع اتفاقية وارسو لسنة 

وقد انعقد املؤمتر الدويل الثاين للقانون اخلاص  ,م)١٩٢٩
دولة يف مدينة وارسو يف  ٤٣اجلوي بحضور مندوبني عن 
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م ملناقشة هذا التقرير, وقد أسفرت ١٩٢٩بولندا عام 

املجتمعة إىل وضع نصوص اتفاقية وارسو,  مناقشات الدول
م. ١٣/٢/١٩٣٠والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 

 ).١١٨ م, ص١٩٩٢, عبداحلميد; ١٠ م, ص١٩٩٩, أمحد(
إن تعدد االجتاهات الترشيعية بشأن حتديد الطبيعة 

لمسؤولية املدنية للناقل اجلوي أد إىل إثارة اجلدل لالقانونية 
املجتمعة يف املؤمتر الدويل الثاين للقانون اخلاص بني الدول 

اجلوي, وقد أدت املناقشات الدائرة إىل التوصل لصيغة اتفاقية 
يف حتديد الطبيعة القانونية للمسؤولية  معيناً  قانونياً  تتبنى اجتاهاً 

املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي, فاملتتبع لنصوص االتفاقية 
اب الثالث منها وضع نظام يلمس بوضوح أهنا تضمنت يف الب

قانوين فريد حددت بموجبه الطبيعة القانونية اخلاصة 
 باملسؤولية املدنية للناقل اجلوي, وذلك عىل التفصيل التايل:

يكون "من اتفاقية وارسو النص عىل أنه  ١٦جاء يف املادة 
يف حالة وفاة, أو جرح  أعن الرضر الذي ينش الناقل مسؤوالً 

بة بدنية أخر تلحق به إذا كانت احلادثة التي الراكب, أو أي إصا
سببت الرضر قد وقعت عىل متن الطائرة, أو أثناء أي من عمليات 

النص عىل أنه  ١٧/١وجاء يف املادة  ,"صعود, أو نزول الركاب
عن الرضر الذي ينشأ يف حالة دمار,  يكون الناقل مسؤوالً  )١("

أو ضياع, أو تلف أمتعة مسجلة إذا كانت الواقعة التي سببت 
النص  ١٨وجاء يف املادة , "الرضر قد حدثت خالل النقل اجلوي

عن الرضر الذي ينشأ عن التأخري  يكون الناقل مسؤوالً "عىل أنه 
تفاقية (ا "يف نقل الركاب, أو األمتعة, أو البضائع بطريق اجلو

 .وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل اجلوي)
ومن خالل هذه النصوص يتضح بأن املسؤولية املدنية 
للناقل اجلوي يف اتفاقية وارسو هي مسؤولية مدنية عقدية, 

بحق الناقل, وال يتطلب من  ويعترب فيها عنرص اخلطأ مفرتضاً 
 املترضر إقامة الدليل عىل اقرتاف الناقل ألي نوع من أنواع

 ).٤١ م, ص٢٠١١(املطريي,  اخلطأ
ويف هذا الصدد, فإننا ال نجد من جانبنا بأن اتفاقية وارسو 

بشأن  سائدةبني االجتاهات القانونية التي كانت  وسطاً  تبنت حالً 
حتديد الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي, 
وإنام نجد أن ما ورد يف االتفاقية ينم عن أهنا تبنت االجتاه القانوين 

 .لدول التي تتبنى النظام الالتينييف ا الذي كان سائداً 

والتساؤل الذي يثور ليطرح نفسه هو: ما هي الفرتة 
ملدنية للناقل اجلوي يف اتفاقية وارسو? الزمنية للمسؤولية ا

وبعبارة أخر متى تبدأ املسؤولية املدنية للناقل اجلوي ومتى 
 تنتهي?

ولإلجابة عىل هذا التساؤل, فإننا نتفق مع الرأي القايض 
بأن املادة السابعة عرشة من اتفاقية وراسو مل توضح احلدود 

أن مسؤولية  الزمنية ملسؤولية الناقل اجلوي إال أن املفرتض
الناقل اجلوي تبدأ منذ أن يضع الراكب نفسه أو البضائع يف 
 ترصف الناقل اجلوي, وتنتهي عند الدخول إىل مكان الوصول

(Thalin, 2002, pp. 22-23). 
وعىل الرغم من أن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي تعترب 
بموجب اتفاقية وارسو مسؤولية عقدية, وأن عنرص اخلطأ 

إال أن االتفاقية تضمنت مراعاة مصلحة  ,فيها مفرتضاً  يعترب
الناقل اجلوي األمر الذي يمكن إظهاره يف أكثر من جانب, 

 وذلك عىل التفصيل التايل:
للناقل اجلوي أن يتحلل من  تإن االتفاقية أجاز أوالً,
 ة املدنية ضمن حاالت معينة, وهي:املسؤولي

إذا أثبت أن دمار, أو ضياع, أو تلف البضائع قد نتج  − ١
طبيعة البضاعة  )١(فقط عن واحد, أو أكثر مما ييل: 

سوء تغليف البضاعة من  )٢(أو عيب ذايت فيها. 
  جانب شخص غري الناقل, أو تابعيه, أو وكالئه.

عمل  )٤(عمل من أعامل احلرب, أو نزاع مسلح.  )٣(
من أعامل السلطة قامت به بشان دخول البضاعة, أو 

) من اتفاقية ١٧نظر نص املادة (ا( خروجها, أو عبورها
 وارسو).

إذا أثبت الناقل اجلوي أنه وتابعيه قد اختذوا كافة التدابري  −٢
الالزمة لتفادي الرضر, أو أنه كان من املستحيل عليه, 

) ١٩ص املادة (ننظر ا( أو عليهم اختاذ مثل هذه التدابري
 .من اتفاقية وارسو)

ذا اثبت الناقل بأن الشخص املرضور هو الذي تسبب إ −٣
يف وقوع الرضر, أو شارك بإمهاله يف إحداث الرضر جاز 

ألحكام قانوهنا اخلاص أن تعفي الناقل  للمحكمة وفقاً 
ص املادة نظر نا( من مسؤوليته املدنية , أو جزئياً كلياً 

 .) من اتفاقية وارسو)٢٠(
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قبل  إن االتفاقية تضمنت يف نسختها األوىل, وحتديداً  ,ثانياً 

م النص يف ١٩٥٥تعديلها بموجب بروتكول الهاي لسنة 
منها عىل مقدار التعويض الذي يلتزم به الناقل اجتاه  ٢١املادة 

وذلك عىل  ,) من اتفاقية وارسو)٢١نظر نص املادة (ااملترضر (
 التفصيل التايل:

الركاب تكون مسؤولية الناقل قبل كل يف حالة نقل   (أ)
راكب حمدودة بمبلغ مئة ومخسني ألف فرنك, وإذا كان 
قانون املحكمة املعروض عليها النزاع جييز أن يكون 
التعويض يف صورة دفعات دورية, فال جيوز أن تزيد 
القيمة الرأساملية املكافئة للدفعات املذكورة عن هذا 

خاص أن يتفق احلد, ومع ذلك جيوز بموجب عقد 
 الناقل والراكب عىل حد أعىل للتعويض.

يف حالة نقل األمتعة املسجلة والبضائع تكون مسؤولية   (ب)
عن كل  الناقل حمدودة بمبلغ مئة ومخسني فرنكاً 

 جرام.كيلو
فيام يتعلق باألمتعة غري املسجلة تكون مسؤولية الناقل   (ج)

 حمدودة بمبلغ مخسة آالف فرنك لكل راكب.
من االتفاقية,  ٢٢لنص املادة  اإلشارة إىل أنه وفقاً  وتنبغي

من شأنه إعفاء الناقل من  إذا تضمن عقد النقل اجلوي رشطاً 
مع  املسؤولية املدنية, أو احلد منها, فإن هذا الرشط يعترب باطالً 

 صحيحاً  عدم بطالن العقد, فيعترب عقد النقل اجلوي عقداً 
بإعفاء الناقل من  يضبكافة رشوطه باستثناء الرشط الذي يق

) من ٢٢نظر نص املادة (ا( املسؤولية املدنية, أو احلد منها
 اتفاقية وارسو).

 
املطلب الثاين: الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية 

 للناقل اجلوي بعد احلرب العاملية الثانية
إن التطورات املتسارعة التي شهدها العامل بعد هناية احلرب 

الثانية يف خمتلف القطاعات ومنها قطاع الطريان املدين,  العاملية
والذي كان جله كنتيجة حتمية لتطوير الطائرات وزيادة كفاءهتا, 
وما رافق العامل من استقرار لألمن الدويل وعناية عاملية خاصة 
بالتجارة الدولية ملا هلا من دور إجيايب يف ترميم الدمار 

يف تعديل  بارزاً  ب دوراً االقتصادي الذي خلفته احلرب لع

اتفاقية وراسو, فتم إبرام العديد من الربتوكوالت واالتفاقيات 
الدولية اجلديدة, ويف هذا املطلب, فإننا سنتعرض بالدراسة 
والتحليل للطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل 

كول الهاي واجلوي بموجب تعديالت اتفاقية وارسو (بروت
وبرتوكول  م,١٩٧١كول غواتيامال لسنة وم, وبروت١٩٥٥لسنة 

م, ١٩٦٦م), واتفاق مونرتيال لسنة ١٩٧٥مونرتيال لسنة 
 .حو التايلم, وذلك عىل الن١٩٩٩واتفاقية مونرتيال لسنة 

 
القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل  الفرع األول: الطبيعة

 م١٩٥٥كول الهاي لسنة وبروتاجلوي بموجب 
املتتبع للنظام القانوين اخلاص باملسؤولية املدنية للناقل إن 

اجلوي يف اتفاقية وارسو يلمس بوضوح بأن هذه االتفاقية 
للحد األقىص اخلاص بالتعويض الذي  تضمنت حتديداً 

يستحقه املترضر من الناقل اجلوي كنتيجة للرضر الذي حلق به 
ر الزمن األمر الذي ينصب يف مصلحة الناقل اجلوي, ومع مرو

وتطور الوسائل التكنولوجية التي يقوم عليها قطاع النقل 
اجلوي, فقد وجدت الدول األعضاء رضورة تعديل اتفاقية 
 نيوارسو هبدف حتقيق املوازنة بني مصالح الناقلني اجلوي

م, ٢٠١١(ربيض,  واملترضرين, ومن هنا جاء تعديل الهاي
 ).٨٣ ص

غم من أن اهلدف الذي إال أننا نجد من جانبنا أنه وعىل الر
 هاي هو حتقيق املوازنةكول الوكان مفصح عنه من وراء بروت

 كولوإال أن الربوت واملترضرين نيياجلو الناقلني مصالح بني
عن حتقيقه للموازنة بني مصالح  اهلدف, فعوضاً  هذا خالف

 واملترضرين, فإنه تضمن حتقيق مصالح نيالناقلني اجلوي
ظهاره يف أكثر من إاألمر الذي يمكن  نييإضافية للناقلني اجلو

 جانب, وذلك عىل التفصيل التايل:
منه تعديل  ١٢كول الهاي تضمن يف املادة وإن بروت أوالً,

من اتفاقية وارسو, فأجاز للناقل اجلوي أن  ٢٢نص املادة 
يشرتط إعفاء نفسه من املسؤولية املدنية املرتتبة عىل عاتقه اجتاه 

يتعلق بالضياع, أو التلف الناشئ من  املترضر إذا كان الرضر
نظر نص ا( طبيعة البضاعة املنقولة, أو من عيب كامن فيها

 كول الهاي).ومن بروت ١٢املادة 
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,  ٢٥كول الهاي تضمن تعديل نص املادة وإن بروت ثانياً

عىل املعايري التي يتم الركون إليها يف  فنص من اتفاقية وارسو,
الغش, أو اخلطأ املعادل للغش  حتديد الناقل يسء النية, وهي:

نظر نص القانون الدولة التي تطرح أمامها املنازعة ( طبقاً 
, وتعديلها بموجب نص املادة من اتفاقية وارسو ٢٥املادة 
األمر الذي ينصب يف مصلحة  ,)كول الهايومن بروت ١٣

 الناقل اجلوي.
 

املدنية للناقل الفرع الثاين: الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية 
كول وم, وبروت١٩٦٦اجلوي بموجب اتفاق مونرتيال لسنة 

 م١٩٧١غواتيامال لسنة 
توكول الهاي مل حيقق اهلدف األسايس وألن بر نظراً 

املرجو منه, فكان من الواضح أنه حقق مصلحة الناقل اجلوي 
بصورة أكرب من مصلحة املترضر األمر الذي مل يرق للواليات 

ية, فرفضت االنضامم إليه, وأعلنت يف عام املتحدة األمريك
م انسحاهبا من اتفاقية وارسو األمر الذي دفع العديد ١٩٦٥

من رشكات الطريان إىل توقيع اتفاق خاص مع هيئة الطريان 
مونرتيال لسنة  املدين األمريكية, وهو ما بات يعرف باتفاق

لطبيعة هذا االتفاق وما تضمنه من نتائج  م, ونظراً ١٩٦٦
بة, فقد سارعت دول العامل إىل تعديل اتفاقية وارسو غري

 ةم هبدف عود١٩٧١توكول غواتيامال لسنة وبموجب بر
(ربيض,  انضامم الواليات املتحدة األمريكية إىل اتفاقية وارسو

 ).٨٤ م, ص٢٠١١
توكول غواتيامال ووبالعطف عىل ما سبق, فإننا نجد أن بر

اتفاق مونرتيال لسنة م يرتبط يف وجوده التارخيي ب١٩٧١لسنة 
لذا وجدنا من  ;م, فالثاين كان نتيجة لوجود األول١٩٦٦

األنسب دراسة الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية 
 للناقل اجلوي يف كل منهام ضمن فرع واحد, وذلك وفقاً 

 :للتسلسل التايل
 
  ًاملسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي بموجب أوال :

 م١٩٦٦مونرتيال لسنة اتفاق 
ثر انسحاب الواليات املتحدة , فإنه عىل إكام أرشنا آنفاً 

كية من اتفاقية وارسو, فقد عمدت رشكات الطريان يراألم

بمبادرة من قبل (منظمة النقل اجلوي الدويل, واملرشعة 
الدولية للطريان املدين) لتوقيع اتفاق خاص مع هيئة الطريان 

ا بات يعرف باتفاق مونرتيال لسنة املدين األمريكية, وهو م
م, وعند استقراء نصوص هذا االتفاق يتضح بأنه جاء ١٩٦٦

بنصوص من شأهنا أن تفيض إىل نتائج غري منطقية, وغري عادلة 
 األمر الذي يمكن إبرازه عىل التفصيل التايل:

جاء يف املادة األوىل من اتفاق مونرتيال النص عىل أنه  −١
ق عىل الرحالت اجلوية املدنية ترسي أحكام هذا االتفا"

هتا, أو نقطة توقفها يف أرايض التي تكون نقطة مغادر
ومن خالل  ,م)١٩٦٦(اتفاق مونرتيال لسنة  "كيةيرأم

هذا النص, فإنه يتضح أن نطاق تطبيق هذا االتفاق 
ينحرص بالرحالت اجلوية التي تكون نقطة مغادرهتا, أو 

 كية.ينقطة توقفها يف أرايض أمر
ينا, فإن هذا احلرص لنطاق رسيان االتفاق يؤدي إىل أوبر

ألنه حيايب بني املسافرين  قواعد العادلة نظراً النتائج تتناىف مع 
بناء عىل مد انطالق رحالهتم من األرايض األمريكية, أو 
توقفها هبا وهذا فيه متيز, وحماباة شديدة لصالح الواليات 

 العامل.املتحدة األمريكية مقارنة مع كافة دول 
ز يف الطبيعة القانونية يإن اتفاق مونرتيال تضمن التمي −٢

للمسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي بناء عىل نوعية 
الرضر, فبموجبه يعترب األصل العام يف املسؤولية املدنية 
للناقل اجلوي أهنا مسؤولية مدنية موضوعية قوامها 

يكون  اً عىل أساس أن النقل اجلوي عموم −فكرة اخلطر 
وذلك بشأن الرضر املتعلق  −باملخاطر  حمفوفاً 

 باألشخاص والبضائع, فالناقل اجلوي يعترب مسؤوالً 
مسؤولية مدنية موضوعية عن األرضار التي تصيب 
املسافرين وأمتعتهم وال يمكن له دفع هذه املسؤولية, 
واالستثناء عىل ذلك أنه إذا كان الرضر يتوقف عند حد 

ألشخاص والبضائع, فإن املسؤولية التأخر يف نقل ا
املدنية للناقل اجلوي تكون مسؤولية مدنية عقدية قوامها 

 اخلطأ املفرتض.
وبرأينا, فإن هذه التفرقة من شأهنا أن تغري بصورة كلية من 
الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي بموجب 
اتفاقية وارسو, فتجعل منها مسؤولية مدنية موضوعية 
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٢٦
(مركزة) بحق الناقل اجلوي بصورة قد تؤدي إىل اإلرضار 

قد ال بمصلحته يف العديد من احلاالت ألن الناقل اجلوي 
عن الرضر الذي حلق  يكون من الناحية الفعلية مسؤوالً 

عن طبيعة البضائع  باملسافر كاحلالة التي يكون فيها الرضر ناجتاً 
لذا فإننا نجد أن  ;املنقولة, ويف هذا تعسف بحق الناقل اجلوي

التنظيم القانوين للمسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي 
كان من شأنه حتقيق التوازن بني الوارد يف اتفاقية وراسو 

مصلحة الناقل اجلوي واملسافرين بام ينسجم مع قواعد العدالة 
واإلنصاف أكثر من التنظيم القانوين للمسؤولية املدنية اخلاصة 

 بالناقل اجلوي الوارد يف اتفاق مونرتيال.
ومن جانب آخر, فإننا نر بأن من شأن ما سبق ذكره يف 

دي إىل تعدد الطبيعة القانونية للمسؤولية اتفاق مونرتيال أن يؤ
إن  املدنية للناقل اجلوي اجتاه املسافرين يف ذات الرحلة, فمثالً 

 كان املسافر متجها إىل الواليات املتحدة األمريكية من عامن
وأثناء ذلك أصيب  ةوحطت الطائرة يف األرايض السعودي

سوف تكون  املسافر برضر, فإن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي
مسؤولية عقدية, بيد أنه إذا تعرض يف ذات الرحلة مسافر آخر 
للرضر أثناء إقالع ذات الرحلة من السعودية إىل الواليات 
املتحدة األمريكية, فإن مسؤولية الناقل اجلوي اجتاه املسافر 
اآلخر هي مسؤولية مدنية موضوعية, عالوة عىل أن هذا 

لناقل اجلوي من شأنه أن يؤدي إىل التميز يف املسؤولية املدنية ل
تعدد الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل 

إن كان  اجلوي جتاه املسافر الواحد يف ذات الرحلة, فمثالً 
إىل الواليات املتحدة األمريكية من عامن  املسافر متجهاً 

, وأثناء ذلك أصيب ةوحطت الطائرة يف األرايض السعودي
رضر, وبعد إقالع الطائرة من األرايض السعودية املسافر ب

أصيب ذات املسافر برضر آخر, فإن املسؤولية املدنية للناقل 
اجلوي سوف تكون مسؤولية مدنية عقدية عن الرضر األول, 
وسوف تكون مسؤولية مدنية موضوعية اجتاه ذات املسافر عن 

املدنية الرضر الثاين, كام أن من شأن هذا التميز يف املسؤولية 
للناقل اجلوي أن يؤدي إىل تنازع املسؤوليات املدنية بحق 

يف احلالة التي يصيب فيها املسافر جزء من  الناقل اجلوي, فمثالً 
 األرايض من الرحلة إقالع أثناء − بالنصف يقدر −الرضر 

إىل األرايض السعودية, ويكتمل النصف املتبقي من  األردنية
يض السعودية إىل األرايض ان األرالرضر أثناء إقالع الرحلة م

األمريكية, فام هي الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة 
بالناقل اجلوي عن كامل هذا الرضر? هل هي مسؤولية مدنية 

 عقدية, أم أهنا مسؤولية مدنية موضوعية?
بموجب هذا االتفاق, فقد تم حتديد احلد األقىص  −٣

ألف دوالر  ٧٥بمبلغ للتعويض الذي يستحقه املسافر 
أمريكي إذا مل تكن مرصوفات التقايض وأتعاب املحاماة 
دفعت داخل الدولة التي رفعت فيها القضية, أما إذا 
كانت مرصوفات التقايض وأتعاب املحاماة دفعت 
داخل الدولة التي رفعت فيها القضية, فإن احلد األقىص 

 ألف دوالر أمريكي. ٥٧للتعويض هو 
ذا هو التعديل الوحيد الذي يمكن أن وبرأينا, فإن ه

ألن من شأنه أن يزيد من  حيسب التفاق مونرتيال نظراً 
احتاملية تغطية قيمة كافة الرضر الذي حلق باملترضر نتيجة 
حادثة النقل اجلوي املدين, إال أن هذا التعديل وعىل الرغم 
مما ينطوي عليه من إجيابية, فإنه إذا ما ربطناه مع نطاق رسيان 

التفاق, فإن من شأنه أن يؤدي إىل تفاوت قيمة التعويض ا
ألن التعويض الذي قد يستحقه املسافر  عن ذات الرضر نظراً 

عن الرضر الذي حلقه أثناء الرحلة املتجهة إىل األرايض 
األمريكية, أو املقلعة من األرايض األمريكية من شأنه أن 

جة ذات خيتلف عن قيمة التعويض الذي يستحقه املترضر نتي
الرضر الذي حلقه أثناء الرحلة غري املتجهة إىل األرايض 
األمريكية, أو املقلعة من غري األرايض األمريكية وهذا يؤدي 

 .إىل متيز واضح بني املسافرين
 
  ًاملسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي بموجب ثانيا :

 م١٩٧١توكول غواتيامال لسنة وبر
للنتائج غري العادلة التي متخضت عن اتفاق مونرتيال  نظراً 

ول العامل بالتنسيق مع منظمة م, فقد سارعت د١٩٦٦لسنة 
يكاو) إىل تعديل اتفاقية وارسو للتوفيق بني ما جاء يف (اإل

اتفاق مونرتيال واتفاقية وارسو, والقضاء عىل املشكالت التي 
وهذا ), ٦٨ م, ص٢٠٠١أوجدها اتفاق مونرتيال (خري, 
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توكول غواتيامال, أو والتعديل أصبح يصطلح عليه بر

 م.١٩٧١واتيامال لسنة كتوكول وبر
وعند استقراء نصوص بروتكول غواتيامال يمكن أن 
نلمس بوضوح أنه تم بموجبه تقسيم املسؤولية املدنية للناقل 
اجلوي وفقا لنوعية الرضر الذي حلق باملترضر, وذلك عىل 

 التفصيل التايل:
كان الرضر الذي حلق باملسافر يتجسد بصورة وفاة إذا  −١

املسافر, أو جرحه, أو كرس فيه, فإن الناقل اجلوي يعترب 
اجتاه املترضر مسؤولية مدنية موضوعية, وال  مسؤوالً 

جيوز له التخلص من هذه املسؤولية إال إذا أثبت بأن 
نظر نص ا( الرضر كان نتيجة احلالة الصحية للمترضر

 م).١٩٧١توكول غواتيامال لسنة وبر من ٤/١املادة 
إذا كان الرضر يتعلق بتلف, أو هالك أمتعة املسافر, فإن  −٢

اجتاه املترضر مسؤولية مدنية  الناقل اجلوي يعترب مسؤوالً 
موضوعية, وال جيوز له التخلص من هذه املسؤولية, إال 
إذا أثبت بأن الرضر كان نتيجة طبيعة األمتعة, أو عيب 

 توكول غواتيامال).ومن بر ٤/٢املادة نظر نص ا( فيها
ذا كان الرضر يتعلق بتأخر وصول املسافر, أو أمتعته, فإن إ − ٣

اجتاه املترضر مسؤولية مدنية  الناقل اجلوي يعترب مسؤوالً 
من  ١٩و ١٨عقدية خاضعة ملا ورد النص عليها يف املادتني 

 ).٣٣٤ , صم١٩٨٣(رضوان,  اتفاقية وارسو
 

ة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية الفرع الثالث: الطبيع
 م١٩٧٥توكول مونرتيال لسنة وللناقل اجلوي بموجب بر

م ١٩٧٥كول مونرتيال لسنة وإن املتتبع ملا ورد يف بروت
توكول تم توسيع نطاق ويلمس بوضوح أنه بموجب هذا الرب

املسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي, فقد أصبحت 
 مسؤولية بموجب هذا التعديل يف اتفاقية وارسو مسؤوليته

وال يمكن للناقل  اخلطر, فكرة عىل قائمة موضوعية مدنية
التحلل منها إال يف حاالت استثنائية وردت عىل سبيل احلرص, 

 :)٣١٥ ص م,٢٠٠٤ املغريب,( هيو
إذا جتسد الرضر بصورة وفاة املسافر, أو جرحه, أو  ,أوالً 

اجتاه املترضر  جلوي يعترب مسؤوالً كرس فيه, فإن الناقل ا
مسؤولية مدنية موضوعية, وال جيوز له التخلص من هذه 

املسؤولية إال إذا أثبت بأن الرضر كان نتيجة احلالة الصحية 
 للمترضر.

, إذا كان الرضر يتعلق بتأخر وصول املسافر, أو أمتعته,  ثانياً
اجتاه املترضر مسؤولية مدنية  فإن الناقل اجلوي يعترب مسؤوالً 

موضوعية, وال جيوز له التخلص من مسؤوليته, إال إذا أثبت بأن 
طبيعة, أو عيب ذايت  )أ(الرضر كان نتيجة إحد احلاالت التالية: 

بسبب التغليف  (ج)بسبب احلرب, أو النزاع املسلح.  )ب(فيها. 
أو وكالئه.  املعيب للبضاعة, والذي يتم من غري الناقل, أو تابعيه,

بسبب فعل من أفعال السلطة العامة التي متت بمناسبة دخول  (د)
 البضاعة, أو خروجها, أو عبورها.

 
: الطبيعة القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل فرع الرابعال

 م١٩٩٩اجلوي بموجب اتفاقية مونرتيال لسنة 
لتعاظم الرغبة الدولية لتوحيد الطبيعة القانونية  نظراً 

اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل اجلوي, وتوحيد األساس 
القانوين هلذه املسؤولية, فقد تم وضع اتفاقية مونرتيال لسنة 

م ٤/٩/٢٠٠٣م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٩٩٩
 .)٣١ م, ص٢٠٠٥(املومني, 

فقد تم  ,اقية مونرتيالمن اتف ٥٥بموجب نص املادة و
رسم حدود العالقة القانونية بني اتفاقية مونرتيال واتفاقية 
وارسو, فجاء النص فيها عىل ترجح تطبيق اتفاقية مونرتيال 

من  ٥٥نظر نص املادة اعىل أي قواعد تطبق عىل النقل اجلوي (
وبذلك, فإن اتفاقية مونرتيال مل تلغ اتفاقية  .اتفاقية مونرتيال)

وإنام جاءت كمعدل ومكمل ملا ورد فيها, فاتفاقية  وارسو
 وارسو ال تزال داخل حيز التنفيذ لغاية اآلن.

ومن خالل استقراء نصوص اتفاقية مونرتيال لسنة 
م, فإنه يمكن القول بأنه تم بموجبها حتديد الطبيعة ١٩٩٩

لنوعية الرضر  القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي وفقاً 
 التايل: لتفصيال برازه عىلإ باملترضر األمر الذي يمكنالذي حلق 

 
 :ًاألرضار التي تلحق باألشخاص أوال 

من  ٢١و ٢٠تني املادونص  ١٧/١املادة  بالرجوع إىل نص
 ٢٠ونص املادتني  ١٧/١نظر نص املادة ا( اتفاقية مونرتيال

فإنه يظهر بأنه بموجب اتفاقية  ,من اتفاقية مونرتيال) ٢١و
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تم وضع نظامني قانونيني للمسؤولية املدنية اخلاصة مونرتيال 

بالناقل اجلوي عن األرضار املتمثلة بالوفاة, أو اجلرح, أو 
 الكرس, وذلك بناء عىل مقدار التعويض املستحق للمترضر,

 وذلك عىل النحو التايل:
وحدة  ١٠٠٠٠٠فإذا كانت قيمة التعويض ال تتجاوز 

للوفاة أو الكرس أو  بالنسبة حقوق سحب خاصة عن كل راكب
, فإن مسؤولية الناقل اجلوي هي مسؤولية مدنية اجلرح

موضوعية تقوم عىل فكرة اخلطر, وال جيوز دفعها, أو التخلص 
منها إال إذا أثبت الناقل اجلوي أن الرضر قد نجم عن, أو أسهم 
يف حدوثه, إمهال, أو خطأ, أو امتناع الشخص املطالب 

يستمد منه حقوقه وبالتايل, فإنه بالتعويض, أو الشخص الذي 
إذا قام الناقل اجلوي باختاذ كافة التدابري الالزمة ومل يصدر عنه 
أي إمهال, أو خطأ, أو امتناع من جانب املترضر, فإن الناقل 

أمام املترضر وال يمكن له التخلص  مدنياً  اجلوي يبقى مسؤوالً 
وز أما إذا كانت قيمة التعويض تتجا من هذه املسؤولية.

 بالنسبة وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ١٠٠٠٠٠
, فإن مسؤولية الناقل اجلوي تعترب اجلرح أو الكرس أو للوفاة

مسؤولية مدنية عقدية تقوم عىل أساس فكرة اخلطأ املفرتض 
 .(Tompkins, 2010, p. 28) ويمكن للناقل اجلوي التخلص منها

 
 :  األرضار التي تلحق باألمتعة ثانياً

 من اتفاقية مونرتيال ١٧/٢املادة  بالرجوع إىل نص
فإنه يتضح  ,من اتفاقية مونرتيال) ١٧/٢نظر نص املادة ا(

بأن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن األمتعة تقوم عىل 
الرضر, وذلك عىل أساس نوعية األمتعة التي حلق هبا 

 التفصيل التايل:
أمتعة مسجلة, فإن إذا كانت األمتعة التي حلق هبا الرضر  −١

املسؤولية املدنية للناقل اجلوي تعترب مسؤولية مدنية 
موضوعية, وال جيوز أن يتم دفعها, إال إذا كان الرضر 

خلل كامن يف األمتعة, أو عن نوعيتها, أو  الناجم بسبب
عن عيب ذايت فيها وبالتايل, فإن الناقل اجلوي يعترب 

عن أي رضر يصيب األمتعة املسجلة حتى ولو  مسؤوالً 
عن خطئه, أو خطأ تابعيه,  أثبت بأن الرضر مل يكن ناجتاً 

أو وكالئه طاملا أن الرضر مل يكن نتيجة خلل كامن يف 
 األمتعة, أو عن نوعيتها, أو عن عيب ذايت فيها.

إذا كانت األمتعة التي حلق هبا الرضر أمتعة شخصية  −٢
سؤولية املدنية للناقل اجلوي تعترب (غري مسجلة), فإن امل

مسؤولية مدنية عقدية قوامها اخلطأ املفرتض وجيوز 
للناقل اجلوي أن يدفعها عنه إذا أثبت بأن الرضر مل يكن 

 عن خطئه, أو خطأ تابعيه, أو وكالئه. ناجتاً 
وعند تقيمنا هلذا التميز بشأن املسؤولية املدنية للناقل 

فإننا نجد أن اعتبار  باألمتعة, اجلوي عن األرضار التي تلحق
الناقل اجلوي مسؤوال مسؤولية مدنية موضوعية اجتاه املترضر 
إذا كانت األمتعة التي حلق هبا الرضر أمتعة مسجلة هو متيز فيه 
تشدد بحق الناقل, فمن املتصور أن يكون الناقل اجلوي قد 
أخذ كافة التدابري الالزمة للمحافظة عىل األمتعة والبضائع 
املنقولة, إال أنه لسبب خارج عن إرادته حلق الرضر هبا كان 

فإننا  ;يتعلق األمر بإجراءات التفتيش املوجودة يف املطارات لذا
نجد أنه كان من األنسب أن يتم اعتبار املسؤولية املدنية للناقل 
اجلوي عن األرضار التي تلحق باألمتعة هي مسؤولية عقدية 

برصف النظر عن نوعية هذه  قوامها اخلطأ املفرتض وذلك
 األمتعة سواء كانت مسجلة, أم غري مسجلة.

 
 :  األرضار التي حتلق بالبضائع ثالثاً

 نظرا(من اتفاقية مونرتيال  ١٨املادة  بالرجوع إىل نص
املسؤولية  فإنه يتضح ,)مونرتيال اتفاقية من ١٨ املادة نص

عن تلف البضائع, أو ضياعها, أو  املدنية للناقل اجلوي
مسؤولية مدنية موضوعية, وال جيوز له أن هي تعيبها 

يتخلص منها إال إذا أثبت بأن تلف البضائع, أو ضياعها, 
أو تعيبها نتج عن سبب وجود خلل كامن يف تلك البضائع, 
أو بسبب نوعيتها, أو وجود عيب ذايت فيها, أو بسب سوء 

الناقل, أو تابعيه, أو  تغليفها من جانب شخص غري
وكالئه, أو عمل من أعامل احلرب, أو نزاع مسلح, أو 
إجراءات اختذهتا السلطة العمومية بشأن دخول البضائع, 
أو خروجها, أو عبورها وبالتايل, فإن تلف البضائع إن كان 

لسبب غري األسباب السابقة, وأثبت الناقل بأنه اختذ  راجعاً 



 عالء املسرتحيي: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي ...
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مل يصدر منه, ومن تابعيه أي خطأ, كافة التدابري الالزمة, و

 اجتاه املترضر. مدنياً  فإنه يبقى مسؤوالً 
 
  ًرضار الناجتة عن التأخر يف النقلاأل: رابعا 

من اتفاقية مونرتيال يلمس  ١٩إن املتتبع لنص املادة 
املسؤولية املدنية للناقل اجلوي  بوضوح بأن االتفاقية اعتربت

عن التأخر يف وصول األشخاص واألمتعة والبضائع هي 
مسؤولية مدنية عقدية قوامها اخلطأ املفرتض, وجيوز للناقل أن 

ثبت بأنه وتابعوه ووكالئه اختذوا كافة التدابري أيدفعها عنه إذا 
ظر نا( املعقولة لتفادي الرضر, أو أنه كان من املستحيل اختاذها

 من اتفاقية مونرتيال). ١٩نص املادة 
 

 :املبحث الثاين
 لناقل اجلويلالطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية 

 يف القانونني األردين والسعودي
بأن قطاع الطريان املدين أخذ بالتوسع والتطور  أرشنا آنفاً 

بصورة متسارعة بخاصة بعد احلرب العاملية الثانية, وقد 
 أخذت دول العامل باإلقبال إىل االهتامم بتنظيم هذا القطاع نظراً 

ملا خيلفه من آثار بالغة اإلجيابية عىل االقتصاد الوطني للدولة, 
صدر أول نظام للطريان يف اململكة العربية السعودية  فمثالً 

م, وقد أخذت الدول ١٩٥٣هـ املوافق ١٣٧٢املدين يف عام 
باالهتامم أكثر يف هذا القطاع من خالل إقامة هيئات خاصة 

ملد أمهية حتديد املسؤولية املدنية للناقل  بتنظيمه, ونظراً 
اجلوي بموجب القوانني الوطنية, فقد جاءت االتفاقيات 

ضوع بام يكفل توحيد الرؤية لد الدولية لتنظم هذا املو
ني بشأن الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية ياملرشعني الوطن

م هي ١٩٩٩للناقل اجلوي, وباعتبار أن اتفاقية مونرتيال لسنة 
من اململكة  , وأن كالً االتفاقية العاملية املعمول هبا حالياً 

 يهااألردنية اهلاشمية واململكة العربية السعودية أعضاء ف
(وقعت اململكة األردنية اهلاشمية عىل اتفاقية مونرتيال لسنة 

م, ودخلت حيز النفاذ فيها يف ٥/١٠/٢٠٠٠م بتاريخ ١٩٩٩
لسعودية عليها اململكة العربية ا م, وقد وقعت٤/١١/٢٠٠٣

ودخلت حيز النفاذ فيها بتاريخ  ,م٢٨/٥/١٩٩٩بتاريخ 
, تاريخ http://www.icao.intعن:  . نقالً م١٤/١٢/٢٠٠٣

فإننا سوف نجتهد يف هذا  ,م)٢٨/٩/٢٠١٤دخول املوقع 
املبحث لتحديد مد انسجام كل من املرشعني األردين 
والسعودي يف تنظيمهام للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي مع ما 

م هذا قسيورد يف نصوص هذه االتفاقية, وذلك من خالل ت
 املبحث عىل النحو التايل:

  املطلب األول: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة
 .بالناقل اجلوي يف القانون األردين

  املطلب الثاين: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة
 .بالناقل اجلوي يف النظام السعودي

 
للمسؤولية املدنية اخلاصة املطلب األول: الطبيعة القانونية 

 بالناقل اجلوي يف قانون الطريان املدين األردين
ملد أمهية قطاع النقل اجلوي, فقد بادرت اململكة  نظراً 

األردنية اهلاشمية إلصدار أول قانون لتنظيم هذا القطاع يف 
لرسعة تطور هذا القطاع, وما شهدته  م, ونظراً ١٩٥٣عام 

لغاء هذا إمتكررة, فقد تم اتفاقية وارسو من تعديالت 
القانون وإصدار قانون آخر لتنظيم قطاع الطريان املدين, 

م, والذي ١٩٨٦لسنة  ٥٠وهو قانون الطريان املدين رقم 
إصدار  عامال ام, ليتم يف هذ٢٠٠٧بقي العمل فيه لغاية عام 

طريان املدين رقم قانون طريان مدين جديد, وهو قانون ال
 .م٢٠٠٧لسنة  ٤٣

تتبع ملا ورد النص عليه يف قانون الطريان املدين األردين إن امل
م يلمس بوضوح أن املرشع األردين كان ٢٠٠٧لسنة  ٤٣رقم 

عىل االلتزام يف تنظيمه ألحكام املسؤولية املدنية للناقل  حريصاً 
م, حيث نص ١٩٩٩اجلوي مع ما جاء يف اتفاقية مونرتيال لسنة 

تطبق أحكام اتفاقية  )أ( .٤١"/أ/ب عىل أنه ٤١يف املادة 
مونرتيال عىل األشخاص واألمتعة والبضائع يف النقل اجلوي 

ترسي أحكام اتفاقية مونرتيال عىل  )ب(الدويل التجاري. 
وي الداخيل واألمتعة والبضائع يف النقل اجلاألشخاص 

(قانون  "التجاري إال إذا ورد نص خيالف ذلك يف هذا  القانون
 م).٢٠٠٧لسنة  ٤١قم الطريان املدين األردين ر

ومن خالل هذا النص, فإنه يتضح بأن املرشع األردين 
أحال يف تنظيم املسؤولية املدنية للناقل اجلوي بصورة كلية ملا 

م وبالتايل, فإن املسؤولية ١٩٩٩ورد يف اتفاقية مونرتيال لسنة 
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املدنية للناقل اجلوي بموجب قانون الطريان املدين األردين هي 

 مونرتيال, وهي عىل النحو التايل:دة يف اتفاقية ذاهتا الوار
تكون املسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي عن 
األرضار املتمثلة بالوفاة, أو اجلرح, أو الكرس بناء عىل 
مقدار التعويض املستحق للمترضر, فإذا كانت قيمة 

 ١٠٠٠٠٠التعويض ال تتجاوز ما يساوي بالدينار األردين 
ب خاصة عن كل راكب, فإن مسؤولية وحدة حقوق سح

الناقل اجلوي تكون مسؤولية مدنية موضوعية تقوم عىل 
فكرة اخلطر, وال جيوز دفعها, أو التخلص منها, إال إذا 
أثبت الناقل بأن الرضر نجم عن, أو أسهم يف حدوثه 
إمهال, أو خطأ, أو امتناع الشخص املطالب بالتعويض, أو 

 ه.الشخص الذي يستمد منه حقوق
أما إذا كانت قيمة التعويض تتجاوز ما يساوي بالدينار 

وحدة حقوق سحب خاصة عن كل  ١٠٠٠٠٠األردين 
راكب, فإن مسؤولية الناقل اجلوي هي مسؤولية مدنية عقدية 
تقوم عىل أساس فكرة اخلطأ املفرتض, ويمكن للناقل اجلوي 

 التخلص منها.
األمتعة أما املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن نقل 

املسجلة, فإهنا تكون مسؤولية مدنية موضوعية, وال جيوز أن 
يتم دفعها إال إذا كان الرضر الناجم بسبب خلل كامن يف 
األمتعة, أو بسبب نوعيتها, أو بسبب عيب ذايت فيها, أما إذا 
كانت األمتعة غري مسجلة, فإن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي 

قوامها اخلطأ املفرتض, وجيوز  تعترب مسؤولية مدنية عقدية
 للناقل اجلوي أن يدفعها عنه.

أما املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن تلف البضائع, أو 
ضياعها, أو تعيبها, فإهنا مسؤولية مدنية موضوعية, وال جيوز 
للناقل أن يتخلص منها, إال إذا أثبت بأن تلف البضائع, أو 

خلل كامن يف تلك  ضياعها, أو تعيبها نتج عن سبب وجود
البضائع, أو بسبب نوعيتها, أو وجود عيب ذايت فيها, أو بسب 
سوء تغليفها من جانب شخص غري الناقل وتابعيه ووكالئه, 
أو بسبب عمل من أعامل احلرب, أو نزاع مسلح, أو بسبب 
إجراءات اختذهتا السلطة العمومية بشأن دخول البضائع, أو 

 خروجها, أو عبورها.

ؤولية املدنية للناقل اجلوي عن التأخر يف وصول أما املس
األشخاص والبضائع, فإهنا مسؤولية مدنية عقدية قوامها 

ثبت بأنه أاخلطأ املفرتض, وجيوز للناقل أن يدفعها عنه إذا 
وتابعوه ووكالئه قد اختذوا كافة التدابري الالزمة لتفادي 

 الرضر, أو أنه استحال عليهم اختاذ هذه التدابري.
ىل الرغم من قيام املرشع األردين باإلحالة يف تنظيم وع

املسؤولية املدنية للناقل اجلوي ملا ورد يف اتفاقية مونرتيال, فإننا 
نجد أنه نص عىل حاالت استثنائية يعترب الناقل فيها غري 

سواء بشأن الرضر الذي يلحق  اجتاه املترضر مدنياً  مسؤوالً 
املشحونة أو الرضر باملترضر نتيجة عدم وصول البضائع 

, وهذه احلاالت مل يرد نزال الراكب من الطائرةإالناتج عن 
النص عليها يف اتفاقية مونرتيال, حيث جاء يف الفقرتني ج, د 

ال  )ج("يف قانون الطريان املدين النص عىل أنه  ٤١من املادة 
اجتاه الشاحن عن إلقاء البضائع  يكون الناقل اجلوي مسؤوالً 

اء الطريان ألسباب تتعلق بسالمة الطائرة رشيطة املشحونة أثن
أن يكون الناقل اجلوي وتابعوه قد اختذوا مجيع التدابري الالزمة 

عن إنزال  ال يكون الناقل اجلوي مسؤوالً  )د(لتفادي الرضر. 
أي راكب من الطائرة خيل بالنظام فيها, أو يمكن أن يشكل 

ن الطريان املدين (قانو "عىل سالمة الطائرة, أو ركاهبا خطراً 
 األردين).

وعند استقراء كل من النصني السابقني, فإهنا تنبغي 
, وقد وردا عىل استثناءيناإلشارة إىل أهنام تضمنا النص عىل 

سبيل احلرص, وضمن نوعية رضر ناتج عن أفعال معينة, 
 وذلك عىل التفصيل التايل:

عن عدم  اجتاه املترضر يعترب الناقل غري مسؤول أوالً,
أن عدم وصول البضائع كان نتيجة  أثبتإن  وصول البضائع

إلقائها أثناء الطريان ألسباب تتعلق بسالمة الطائرة, وأن 
وتابعوه اختذوا كافة التدابري الالزمة لتفادي إلقاء  الناقل اجلوي

 البضائع.
, يمكن للناقل اجلوي التخلص من املسؤولية املدنية اجتاه  ثانياً
صال املسافر إىل وجهته النهائية, إيمتثل الرضر بعدم  املترضر إن

إلخالله  وعىل الناقل اجلوي أن يثبت بأنه أنزل املسافر نظراً 
 عىل سالمة الطائرة, أو املسافرين. اً بالنظام, أو أنه يشكل خطر
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وبالعطف عىل ما سبق, فإن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي 

ها من الطائرة ئلقاإتكون يف حالة عدم وصول البضائع نتيجة 
مسؤولية مدنية عقدية يمكن له أن يتخلص منها إذا أثبت بأن 

ها أثناء الطريان كان ألسباب تتعلق بسالمة الطائرة, وأنه ءلقاإ
لقاء البضائع, إالزمة لتفادي وتابعوه اختذوا كافة التدابري ال

مسؤولية مدنية عقدية عن عدم  كذلك, فإنه يعترب مسؤوالً 
نزاله من الطائرة, ويمكن له أن إوصول املسافر الذي تم 

إلخالله  يتحلل من مسؤوليته إن أثبت بأنه أنزل املسافر نظراً 
 املسافرين.عىل سالمة  اً ظام, أو أنه يشكل خطربالن

إىل  يف هذا الصدد ليطرح نفسه هو: والتساؤل الذي يثور
ين أن يغريا من الطبيعة ءأي مد من شأن هذين االستثنا

القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل اجلوي اخلاصة بنقل 
 البضائع واألشخاص الوارد النص عليها يف اتفاقية مونرتيال?
ولإلجابة عىل هذا التساؤل, فإننا نجد أن موقف املرشع 

دين بشأن اعتبار املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن تلف األر
لقائها أثناء الرحلة للحفاظ عىل سالمة الطائرة إالبضائع نتيجة 

هي مسؤولية مدنية عقدية من شأنه أن يغري من الطبيعة 
القانونية اخلاصة باملسؤولية املدنية للناقل اجلوي بشأن تلف 

يال هي مسؤولية مدنية التفاقية مونرت البضائع كوهنا وفقاً 
موضوعية, وال جيوز أن يتم دفعها إال يف حاالت استثنائية 

 وردت يف االتفاقية عىل سبيل احلرص.
أما بشأن اعتبار املرشع األردين للمسؤولية املدنية للناقل 

صال الراكب إىل وجهته ألنه هيدد السالمة إياجلوي عن عدم 
طأ املفرتض ويمكن له العامة مسؤولية مدنية عقدية قوامها اخل

أن يتحلل منها, فإنه ال يغري من الطبيعة القانونية للمسؤولية 
ألن  املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي يف اتفاقية مونرتيال نظراً 

األخرية مل تعالج املسؤولية املدنية اخلاصة بالناقل اجلوي يف حالة 
 فإننا نجد أن املسؤولية ;صال الراكب إىل وجهته لذاإيعدم 

املدنية للناقل اجلوي يف هذه احلالة هي مسؤولية عقدية قوامها 
صال إياخلطأ املفرتض شأهنا شأن املسؤولية املدنية عن التأخر يف 

 من اتفاقية مونرتيال ١٩الراكب التي ورد النص عليها يف املادة 
 من اتفاقية مونرتيال). ١٩نظر نص املادة ا(

ين ءاناالستثوعند تقيم موقف املرشع األردين من 
من قانون الطريان املدين, فإننا  ٤١املنصوص عليهام يف املادة 

ألن من  جيايب نظراً إبأن هذا املوقف هو موقف  نر من جانبنا
 عىل باملحافظة تتجسد عامة مصلحة خالله يمكن حتقيق

 الناقل ملصلحة محاية فيه أن كام والركاب, الطائرة سالمة
 أن لو وحبذا العامة, املصلحة ىلع للمحافظة يدفعه بام اجلوي
 .مونرتيال اتفاقية يف عليهام النص ورد ينءاالستثنا هذين

شارة إىل أن املرشع , فإهنا جتدر اإلخراً آوليس  وأخرياً 
األردين مل ينص يف قانون الطريان املدين عىل بطالن أي رشط 
من شأنه أن يعفي الناقل اجلوي من املسؤولية املدنية اجتاه 

من  ٢٦املترضر, وذلك عىل خالف ما ورد النص عليه يف املادة 
 ,من اتفاقية مونرتيال) ٢٦نظر نص املادة ااتفاقية مونرتيال (

ومن جانبنا, فإننا نر بأنه يف حال وجود رشط يعفي الناقل 
 نظراً  اجلوي من املسؤولية املدنية اجتاه املترضر, فإنه يعترب باطالً 

/أ عىل أن أحكام اتفاقية ٤١يف املادة  ألن املرشع األردين نص
مونرتيال تطبق عىل األشخاص واألمتعة والبضائع يف النقل 

/أ من قانون ٤١نظر نص املادة ا( اجلوي الدويل التجاري
لعدم تنظيم مثل هذا  وبالتايل, فإنه نظراً  ,الطريان املدين)

الرشط يف القانون األردين, فإن تنظيمه يكون بناء عىل ما ورد 
من اتفاقية مونرتيال, وحبذا لو أن  ٢٦النص عليه يف املادة 

املرشع األردين نص رصاحة عىل بطالن أي رشط من شأنه أن 
يعفي الناقل اجلوي من املسؤولية املدنية, بخاصة أنه نص يف 

عىل بطالن كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة  /أ٥٦املادة 
ة النامجة عن ووكالءه وموظفيه وتابعيه من املسؤولية املدني

نظر نص املادة ا( األرضار التي تكون بسبب تشغيل الطائرة
 ./أ من قانون الطريان املدين)٥٦

 
املطلب الثاين: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية اخلاصة 

 بالناقل اجلوي يف نظام الطريان املدين السعودي
إن اململكة العربية السعودية تعترب من الدول العربية 
السباقة يف جمال تنظيم قطاع الطريان املدين حيث تعود بداية 

م عندما ١٩٣٤هـ املوافق ١٣٥٤الطريان املدين فيها إىل عام 
 قامت إحد رشكات البرتول والتي أصبحت فيام بعد جزءاً 
من رشكة أرامكو بتشييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة 

ية يف عام اجلبيل, وكان حصول اململكة عىل أول طائرة مدن
يف التفاصيل املوقع  نظرام (١٩٤٥هـ املوافق ١٣٦٤



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,٣٧− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة
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لكرتوين اخلاص باهليئة السعودية للطريان اجلوي: اإل

http://www.gaca.gov.sa,  :تاريخ دخول املوقع
لقدم نشأة قطاع الطريان املدين  ونظراً  ,م)٢٩/٩/٢٠١٤

م ١٩٥٣هـ املوافق ١٣٧٢يمه يف عام السعودي, فقد تم تنظ
بموجب نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية واحلكومية 
األجنبية والطائرات الدبلوماسية يف إقليم اململكة العربية 
السعودية وإعفائها من الرسوم, ونظام إنشاء املطارات داخل 

م, ١٩٥٢هـ املوافق ١٣٧٢اململكة العربية السعودية لسنة 
م, ليصار ١٩٥٢هـ املوافق ١٣٧٢حة اجلوية لسنة ونظام املال

م إىل إلغاء األنظمة السابقة ٢٠٠٥هـ املوافق ١٤٢٦يف عام 
) ٤٤صدار نظام الطريان املدين بموجب املرسوم امللكي (م/إو

م, ويعترب هذا النظام نقلة نوعية ٢٠٠٥املوافق  ـه١٤٢٦لسنة 
سعودية وتطويرية كبرية فألول مرة أصبح للمملكة العربية ال

 .هـ)١٤٢٩(عثامن,  للطريان املدين شامالً  قانوناً 
إن املرشع السعودي عالج يف الفصل األول من الباب 
العارش يف نظام الطريان املدين املسؤولية املدنية للناقل اجلوي, 

تكون "من نظام الطريان املدين عىل أنه  ١٣٤فقد نص يف املادة 
الراكب أو شاحن مسؤولية الناقل اجلوي يف عالقته مع 

لعقد النقل اجلوي  البضائع واملرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقاً 
املربم مع كل منهام, وختضع ألحكام املعاهدات الدولية 
 املنضمة إليها اململكة, وأحكام هذا النظام واألنظمة األخر

(نظام الطريان املدين السعودي الصادر  "والتعليامت املطبقة
 هـ).١٤٢٦) لسنة ٤٤قم (م/باملرسوم امللكي ر

ومن خالل هذا النص, فإنه يتضح بأن املرشع السعودي 
حرص الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي 

مع ما  باملسؤولية املدنية العقدية األمر الذي ال ينسجم متاماً 
م التي ١٩٩٩ورد النص عليه يف اتفاقية مونرتيال لسنة 

ة للناقل اجلوي تدور بني املسؤولية جعلت املسؤولية املدني
 املدنية العقدية واملسؤولية املدنية املوضوعية; مما جيعلنا نر

 منتقداً  من موقف املرشع السعودي يف هذا الصدد موقفاً 
ملخالفته الواضحة ملا ورد النص عليه يف اتفاقية  نظراً 

مونرتيال بشأن الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل 
 نظامالنقد أن صدور  هذا جلوي, وما يزيد من حدةا

كان يف وقت الحق النضامم  السعودي املدين الطريان
 اململكة العربية السعودية إىل اتفاقية مونرتيال.

من  ١٣٥وإننا نر أن نص املرشع السعودي يف املادة 
قانون الطريان املدين يمكن أن يعزز من إمكانية االجتاه نحو 

يف احلدود التي ال تتعارض مع نصوص  ١٣٤ادة تطبيق نص امل
تطبق "النص عىل أنه  ١٣٥اتفاقية مونرتيال, فقد جاء يف املادة 

املعاهدات الدولية املنضمة إليها اململكة عىل النقل اجلوي 
(نظام  "الدويل والداخيل لألشخاص واألمتعة والبضائع

ضح ومن خالل هذا النص, فإنه يت ,الطريان املدين السعودي)
بأن املرشع السعودي أحال بصورة عامة تنظيم موضوعات 
الطريان املدين إىل ما ورد يف االتفاقات الدولية التي انظمت هلا 

 اململكة العربية السعودية.
وبالعطف عىل ما سبق, فإننا ال نتفق مع الرأي القايض بأن 
نظام الطريان املدين السعودي جاء لتأكيد املسؤولية املدنية 

ية للناقل اجلوي باعتبارها كذلك يف اتفاقية مونرتيال العقد
, فإن املسؤولية املدنية فكام الحظنا آنفاً  ,هـ)١٤٣١(احلريسن, 

للناقل اجلوي يف اتفاقية مونرتيال تنبثق من العقد املربم بني 
الناقل والراكب, أو الشاحن, أو املرسل إليه, ولكنها تدور بني 

ة املوضوعية, وأن نص املرشع املسؤولية العقدية واملسؤولي
جاء حلرص املسؤولية املدنية للناقل  ١٣٤السعودي يف املادة 

 .اجلوي ضمن املسؤولية املدنية العقدية
وبالتايل, فإنه يف ظل عدم االنسجام القائم بني نص املادة 

من نظام الطريان املدين السعودي واتفاقية مونرتيال,  ١٣٤
املسؤولية املدنية للناقل اجلوي مسؤولية فإننا نر بأن اعتبار 

عقدية يكون يف حدود ما ال يتعارض مع نصوص اتفاقية 
لنظام  مونرتيال, فتكون املسؤولية املدنية للناقل اجلوي وفقاً 

الطريان السعودي هي مسؤولية مدنية عقدية عن األرضار 
املتمثلة بالوفاة إذا كانت قيمة التعويض تتجاوز ما يساوي 

وحدة حقوق سحب خاصة عن  ١٠٠٠٠٠ال السعودي بالري
, أما إذا كانت اجلرح أو الكرس أو للوفاة بالنسبة كل راكب

قيمة التعويض ال تتجاوز ما يساوي بالريال السعودي 
وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب, فإن  ١٠٠٠٠٠

مسؤولية الناقل اجلوي حتدد بناء عىل اتفاقية مونرتيال, فتكون 
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ولية مدنية موضوعية تقوم عىل فكرة اخلطر, مسؤوليته مسؤ

 وال جيوز دفعها إال يف احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية.
أما املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن نقل األمتعة, فإن 
حتديدها خيضع ملا ورد يف اتفاقية مونرتيال, فتكون مسؤولية 

ألمتعة مدنية موضوعية, وال جيوز أن يتم دفعها إذا كانت ا
مسجلة إال يف احلاالت التي تم النص عليها يف االتفاقية, أما 
إذا كانت األمتعة شخصية, فإن مسؤولية الناقل اجلوي ختضع 

من النظام السعودي, فتكون مسؤوليته  ١٣٤ملا ورد يف املادة 
مسؤولية مدنية عقدية قوامها اخلطأ املفرتض, وجيوز للناقل 

عن  بت بأن الرضر مل يكن ناجتاً اجلوي أن يدفعها عنه إذا أث
 خطئه, أو خطأ تابعيه, أو وكالئه.

أما املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن تلف البضائع, أو 
ضياعها, أو تعيبها, فإهنا ختضع ملا ورد يف اتفاقية مونرتيال, 
فتكون مسؤولية مدنية موضوعية, وال جيوز له أن يتخلص 

 يها يف االتفاقية.منها إال ضمن احلاالت املنصوص عل
أما املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن التأخر يف وصول 
األشخاص والبضائع, فإهنا ختضع ملا ورد النص عليه يف املادة 

من النظام السعودي, فتكون مسؤولية مدنية عقدية  ١٣٤
قوامها اخلطأ املفرتض, وجيوز للناقل أن يدفعها عنه إذا اثبت 

قد اختذوا كافة التدابري املعقولة لتفادي بأنه وتابعوه ووكالئه 
 .استحال عليه اختاذ هذه التدابريالرضر, أو أنه 

وعند مقارنة تنظيم املرشع السعودي للمسؤولية املدنية 
للناقل اجلوي مع موقف نظريه األردين, فإننا نجد من الواضح 

مع ما ورد  وانسجاماً  أن موقف املرشع األردين جاء أكثر تطابقاً 
تنظيم قانوين للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي يف اتفاقية من 

 خاصاً  مونرتيال, وحبذا لو أن املرشع السعودي وضع نصاً 
بتنظيم املسؤولية املدنية للناقل اجلوي بصورة تنسجم أكثر مع 

 .ما ورد يف اتفاقية مونرتيال
 ١٣٦ومن جانب آخر, فإن املرشع السعودي نص يف املادة 

 يكون الناقل اجلوي مسؤوالً "ان املدين عىل أنه من نظام الطري
اجتاه الركاب والشاحنني واملرسل إليهم عن إلقاء األمتعة 
والبضائع املشحونة أثناء الطريان حتى ولو كان البد من 

(نظام الطريان املدين  "إلقائها لنجاة الطائرة, أو الركاب
عترب وهبذا النص, فإن املرشع السعودي يكون قد ا ,السعودي)

املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن إلقاء األمتعة والبضائع 
املشحونة أثناء الطريان بأهنا مسؤولية مدنية موضوعية, وال 

لقاء إيمكن للناقل اجلوي أن يتخلص منها حتى ولو أثبت بأن 
البد منه لنجاة الطائرة, أو الركاب  األمتعة والبضائع كان أمراً 
ألردين الذي كام الحظنا اعترب أن وذلك عىل خالف املرشع ا

مسؤولية الناقل يف هذه احلالة هي مسؤولية مدنية عقدية يمكن 
لقاء األمتعة والبضائع كان إالتخلص منها إذا أثبت الناقل بأن 

 أثناء الطريان لنجاة الطائرة, أو الركاب.
وعند تقيمنا ملوقف املرشع السعودي يف هذا الصدد, فإننا 

ألن به تفضيل للمصلحة العامة عىل  تقد نظراً أنه موقف من رن
املصلحة اخلاصة للناقل اجلوي بصورة من شأهنا احتاملية 
اإلرضار باملصلحة العامة, فمن شأن اعتبار املسؤولية املدنية 
للناقل اجلوي عن إلقاء األمتعة والبضائع املشحونة أثناء 

زفة يف الطريان مسؤولية مدنية موضوعية أن يدفع الناقل للمجا
لقاء األمتعة والبضائع املشحونة أثناء إالكثري من احلاالت بعدم 

عىل مصلحته; مما يعرض الطائرة والركاب  الطريان حفاظاً 
لقاء إخلطر أكرب وأشد من الرضر الذي يمكن أن يرتتب نتيجة 

 البضائع أثناء الطريان.
ومن ناحية أخر, فإننا نر بأن املرشع السعودي باعتباره 

من املسؤولية املدنية للناقل اجلوي مسؤولية عقدية جعل 
, فقد كان من األوىل به ١٣٤بصورة عامة بموجب نص املادة 

النص عىل اعتبار املسؤولية املدنية للناقل اجلوي يف هذه احلالة 
مسؤولية مدنية عقدية ملا يف ذلك من حفاظ عىل املصلحة 

هذا الصدد  العامة, وحبذا لو جاء موقف املرشع السعودي يف
 كموقف نظريه األردين.

 ١٣٧ومن جانب آخر, فإن املرشع السعودي نص يف املادة 
إذا اضطر قائد الطائرة إىل  ال يكون الناقل مسؤوالً "عىل أنه 

إنزال, أو تسليم أي راكب خيل بالنظام عىل متن الطائرة, أو 
عىل سالمة الطائرة, أو الركاب, أو تم إنزاله  يشكل خطراً 

(نظام الطريان املدين  "لتعليامت السلطات املختصة تنفيذاً 
 السعودي).

ومن خالل هذا النص, فإننا نجد أن املرشع السعودي 
تقاطع مع نظريه األردين باعتبار املسؤولية املدنية للناقل اجلوي 
عن عدم إيصال الراكب إىل وجهته بسبب إنزاله من الطائرة 
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٣٤
عقدية قوامها اخلطأ  ألنه هيدد السالمة العامة هي مسؤولية

املفرتض, ويمكن له أن يتحلل منها إذا أثبت أن إنزال الراكب 
كان ألنه مل يلتزم باألنظمة, أو ألن من شأنه أن هيدد سالمة 

 الطائرة, أو املسافرين.
, فإن املرشع السعودي وعىل غرار نظريه األردين مل وأخرياً 

اجلوي من ينص عىل بطالن أي رشط من شأنه أن يعفي الناقل 
املسؤولية املدنية اجتاه املترضر, وذلك عىل خالف ما ورد 

من اتفاقية مونرتيال, ومن جانبنا فإننا  ٢٦النص عليه يف املادة 
نر بأنه يف حال وجود رشط يعفي الناقل اجلوي من 

ألن  نظراً  املسؤولية املدنية اجتاه املترضر, فإنه يعترب باطالً 
عىل أن أحكام املعاهدات  ١٣٥دة املرشع السعودي نص يف املا

لعدم  الدولية تطبق عىل النقل اجلوي الدويل وبالتايل, فإنه نظراً 
تنظيم هذا الرشط يف النظام السعودي, فإن تنظيمه يكون بناء 

من اتفاقية مونرتيال,  ٢٦عىل ما ورد النص عليه يف املادة 
وحبذا لو أن املرشع السعودي نص رصاحة عىل بطالن أي 

 من شأنه أن يعفي الناقل اجلوي من املسؤولية املدنية.رشط 
 

 اخلامتة
 النتائج أوالً:
مكملة التفاقية  م١٩٩٩لعام  تعترب اتفاقية مونرتيال −١

وارسو, ويف حال التعارض بينهام, فإن اتفاقية مونرتيال 
باعتبارها بمثابة القاعدة العامة لكافة  هي التي تطبق

الترشيعات الدولية والوطنية املتعلقة باملسؤولية املدنية 
من اململكة األردنية  ألن كالً  للناقل اجلوي, ونظراً 

اهلاشمية واململكة العربية السعودية عضوتان يف هذه 
االتفاقية, ففي حال وجود التعارض بني نص يف نظام 

لسعودي أو يف قانون الطريان املدين الطريان املدين ا
 األردين, فإن ما يطبق هو نص االتفاقية.

, فإن م وتعديالهتا١٩٢٩لعام  بموجب اتفاقية وارسو −٢
هي  يف كافة األحوال املسؤولية املدنية للناقل اجلوي

فإن الطبيعة  اتفاقية مونرتيال, أما يف مسؤولية عقدية
جلوي ختتلف القانونية للمسؤولية املدنية للناقل ا

تعترب ف باختالف نوع الرضر واملترضر وحجم الرضر,

مسؤولية الناقل اجلوي مسؤولية مدنية موضوعية تقوم 
 كان الرضر أصاب البضائع, أو عىل فكرة اخلطر إذا

كانت قيمة التعويض عن جرح املترضر, أو كرسه, أو 
وحدة حقوق سحب خاصة  ١٠٠٠٠٠وفاته ال تتجاوز 

ذا كانت قيمة التعويض تتجاوز عن كل راكب, أما إ
وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب,  ١٠٠٠٠٠

, فإن مسؤولية الناقل اجلوي تعترب مسؤولية مدنية عقدية
ذا وقع الرضر عىل األمتعة املسجلة, فإن املسؤولية إأما 

موضوعية, أما بالنسبة  تكون املدنية للناقل اجلوي
ل تعترب لألمتعة غري املسجلة, فإن مسؤولية الناق

وهو ذات ما تكون عليه املسؤولية  مسؤولية مدنية عقدية
عن التأخر يف املدنية للناقل اجلوي إذا كان الرضر ناجم 

 وصول األشخاص والبضائع.
إن املرشع األردين أحال يف تنظيم املسؤولية املدنية للناقل  −٣

اجلوي بصورة كلية إىل ما ورد يف اتفاقية مونرتيال لسنة 
بخالف ما فعل املرشع السعودي الذي  , وذلكم١٩٩٩

نظم املسؤولية املدنية للناقل اجلوي بموجب نظام 
أن املسؤولية املدنية للناقل اجلوي  الطريان املدين معترباً 

, وهذا يف كافة احلاالت هي مسؤولية مدنية عقدية
املوقف للمرشع السعودي يف حتديد الطبيعة القانونية 

اجلوي يتعارض مع ما ورد يف للمسؤولية املدنية للناقل 
اتفاقية مونرتيال التي ميزت يف حتديد املسؤولية املدنية 

لنوع الرضر واملترضر وحجم  للناقل اجلوي وفقاً 
الرضر, فجعلت املسؤولية املدنية للناقل اجلوي إما 

 .عقدية أو موضوعية
فإن مسؤولية , بموجب نظام الطريان املدين السعودي − ٤

 حالة عدم وصول البضائع نتيجة الناقل اجلوي تكون يف
إلقائها من الطائرة مسؤولية موضوعية ال يمكن التحلل 

مما ينسجم مع ما هو عليه احلال بموجب اتفاقية  منها
مونرتيال وهو بخالف ما ورد النص عليه يف قانون 

يعترب بموجبه الناقل اجلوي  الطريان املدين األردين والذي
 من البضائع إلقاء عن املرتتبة املدنية املسؤولية من معفًى
 .الطائرة سالمة هتدد ألهنا الطريان أثناء الطائرة



 عالء املسرتحيي: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي ...

  

٣٥
بموجب قانون الطريان املدين األردين ونظام الطريان  −٥

 املدين السعودي, فإن الناقل اجلوي يعترب مسؤوالً 
مسؤولية مدنية عقدية عن عدم وصول املسافر الذي تم 

هذه  إنزاله من الطائرة, ويمكن له أن يتحلل من
إلخالله  إذا أثبت بأنه قد أنزل املسافر نظراً  املسؤولية

عىل سالمة الطائرة, أو  اً بالنظام, أو أنه يشكل خطر
ل , وهو ما ينسجم مع ما جاء يف اتفاقية مونرتيااملسافرين
 املدنية املسؤولية من عتربت الناقل اجلوي معفًىالتي ا
 مل ألنه الرحلة أثناء الطائرة من الراكب إنزال عن النامجة
 .الركاب أو الطائرة, سالمة هيدد أنه أو بالنظام, يتقيد

عىل  انمن املرشعني األردين والسعودي مل ينصّ  إن كالً  −٦
بطالن الرشط الذي يتم بموجبه إعفاء الناقل اجلوي من 

, وذلك عىل خالف ما ورد املسؤولية املدنية اجتاه املترضر
 والذي نص من اتفاقية مونرتيال ٢٦النص عليه يف املادة 

 اجلوي الناقل إعفاء بموجبه يتم الذي الرشط بطالن عىل
 ٢٦فإن نص املادة  ;لذا املترضر اجتاه املدنية املسؤولية من

 من اتفاقية مونرتيال هو ما يطبق.
 

 املقرتحات :ثانياً 
من اتفاقية مونرتيال ليصبح  ٢١نقرتح تعديل نص املادة   −١

فيام يتعلق باألرضار املنصوص عليها "عىل النحو التايل: 
, فإنه جيوز للناقل أن يدفع مسؤوليته املدنية ١٧يف املادة 

عن أسباب صحية  أن الرضر كان ناجتاً  )أ(ثبت : أإذا 
عن إمهاله,  أن الرضر مل يكن ناجتاً  )ب(خاصة باملترضر. 

أن  )ج(أو تقصريه, أو إمهال, أو تقصري أحد تابعيه. 
 ."عن فعل, أو امتناع صادر من الغري الرضر كان ناجتاً 

من اتفاقية مونرتيال  ١٧/٢نقرتح تعديل نص املادة  −٢
عن  يكون الناقل مسؤوالً "ليصبح عىل النحو التايل: 

الرضر الذي ينشأ يف حالة تلف األمتعة, أو ضياعها, أو 
تعيبها برشط أن يكون احلادث الذي سبب التلف, أو 
الضياع, أو التعييب قد وقع فقط عىل متن الطائرة, أو 

كانت فيها األمتعة يف حراسة الناقل, وأن أثناء أي فرتة 
عن خطئه, أو خطأ تابعيه, أو  يكون الرضر ناجتاً 

 ."وكالئه

عفاء الناقل إنقرتح أن يتم النص يف اتفاقية مونرتيال عىل  −٣
اجلوي من املسؤولية املدنية اجتاه الشاحن عن الرضر 
الناتج بسبب إلقاء البضائع من الطائرة أثناء الطريان إذا 

ذلك هبدف املحافظة عىل سالمة الطائرة رشيطة أن كان 
ه قد اختذوا كافة التدابري ييكون الناقل اجلوي وتابع

 الالزمة لتفادي هذا اإلجراء.
نقرتح أن يتم النص يف اتفاقية مونرتيال عىل إعفاء الناقل  −٤

اجلوي من املسؤولية املدنية النامجة عن إنزال الراكب 
عىل  مكن أن يشكل خطراً الذي خيل بالنظام فيها, أو ي

 سالمة الطائرة, أو ركاهبا.
نقرتح عىل املرشعني األردين والسعودي تبني النص  −٥

التايل يف سبيل تنظيم أحكام املسؤولية املدنية للناقل 
 :اجلوي, وأن يتم تبنيه يف اتفاقية مونرتيال

تكون املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن أرضار النقل "
 مدنية منبثقة عن عقد النقل عىل النحو التايل:اجلوي مسؤولية 

عن األرضار املتمثلة بالوفاة,  يكون الناقل مسؤوالً  أوالً,
أن هذا الرضر مل ينشأ ) ١( أو اجلرح, أو الكرس إال إذا أثبت:

عن اإلمهال, أو اخلطأ, أو االمتناع من جانب الناقل, أو تابعيه, 
ن اإلمهال, أو اخلطأ, أن هذا الرضر نشأ فقط ع )٢( أو وكالئه.

أن هذا الرضر يعود ألسباب  )٣( أو االمتناع من جانب الغري.
 صحية خاصة باملترضر.

عن الرضر الذي ينشأ يف حالة  يكون الناقل مسؤوالً  ,ثانياً 
تلف األمتعة, أو ضياعها, أو تعيبها, برشط أن يكون احلادث 
ىل الذي سبب التلف, أو الضياع, أو التعيب قد وقع فقط ع

متن الطائرة, أو أثناء أي فرتة كانت فيها األمتعة يف حراسة 
إذا أثبت  مدنياً  الناقل, غري أن الناقل اجلوي ال يكون مسؤوالً 

عن خطئه, أو خطأ تابعيه, أو وكالئه,  أن الرضر مل يكن ناجتاً 
عن خلل كامن يف األمتعة,  وبقدر ما يكون نامجاً  وأنه كان نامجاً 

 عن عيب ذايت فيها. أو عن نوعيتها, أو
عن الرضر الذي ينشأ يف حالة  يكون الناقل مسؤوالً  ,ثالثاً 

تلف البضائع, أو ضياعها, أو تعيبها برشط أن يكون احلادث 
الذي أحلق الرضر عىل هذا النحو قد وقع فقط خالل النقل 

إذا أثبت وبقدر ما  اجلوي, غري أن الناقل ال يكون مسؤوالً 
عن خطئه, أو خطأ تابعيه, أو  ناجتاً يثبت أن الرضر مل يكن 
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٣٦
وكالئه, وأن تلف البضائع, أو ضياعها, أو تعيبها نتج عن 

وجود خلل كامن يف  )١( سبب, أو أكثر من األسباب التالية:
 تلك البضائع, أو بسبب نوعيتها, أو وجود عيب ذايت فيها.

سوء تغليف البضائع من جانب شخص غري الناقل, أو  )٢(
عمل من أعامل احلرب, أو نزاع  )٣( وكالئه.تابعيه, أو 

إجراءات اختذهتا السلطة العمومية بشأن دخول ) ٤( مسلح.
 يكون الناقل مسؤوالً  )٥( البضائع, أو خروجها, أو عبورها.

عن الرضر الذي ينشأ عن التأخري يف نقل الركاب, أو األمتعة, 
عن  أو البضائع بطريق اجلو, غري أن الناقل ال يكون مسؤوالً 

الرضر الذي ينشأ عن التأخري إذا أثبت أنه اختذ هو وتابعوه 
ووكالؤه كافة التدابري املعقولة الالزمة لتفادي الرضر أو أنه 

 ."استحال عليه, أو عليهم اختاذ مثل هذه التدابري
 ١٣٦نقرتح عىل املرشع السعودي أن يعدل نص املادة  −٦

وي ال يكون الناقل اجل"ليصبح عىل النحو التايل: 
اجتاه الشاحن عن إلقاء البضائع املشحونة أثناء  مسؤوالً 

الطريان ألسباب تتعلق بسالمة الطائرة رشيطة أن يكون 
التدابري الالزمة الناقل اجلوي وتابعوه قد اختذوا مجيع 

 ."لتفادي الرضر
نقرتح عىل كل من املرشعني األردين والسعودي أن  −٧

أن يعفي ينصا رصاحة عىل بطالن أي رشط من شأنه 
الناقل اجلوي من املسؤولية املدنية, وأن ينصا عىل اعتبار 

دون العقد إن وجد يف صيغة بند يف  هذا الرشط باطالً 
 العقد.

 
 املراجع

 املراجع العربيةأوالً: 
 القوانني 
 السعودية العربية اململكة داخل املطارات إنشاء نظام −١

 .م١٩٥٢ املوافق ـه١٣٧٢ لسنة
 .م١٩٥٢ املوافق ـه١٣٧٢ لسنة اجلوية املالحة نظام −٢
 واحلكومية العسكرية الطائرات وعبور هبوط نظام −٣

 اململكة إقليم يف الدبلوماسية والطائرات األجنبية

 ـه١٣٧٢ لسنة الرسوم من السعودية وإعفائها العربية
 .م١٩٥٣ املوافق

 امللكي باملرسوم الصادر السعودي املدين الطريان نظام −٤
 .م٢٠٠٥ املوافقـ ه١٤٢٦ لسنة) ٤٤/م( رقم

 .م٢٠٠٧ لسنة ٤١ رقم األردين املدين الطريان قانون −٥
 
 االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية 
 م١٩٢٩ لسنة اجلوي النقل قواعد بعض توحيد اتفاقية −١

 .)وارسو(
 .م١٩٥٥ لسنة الهاي كولوبروت −٢
 .م١٩٦٦ لسنة مونرتيال اتفاق −٣
 .١٩٧١ لسنة غواتيامال توكولوبر −٤
 .م١٩٧٥ لسنة مونرتيال كولوبروت −٥
 م١٩٩٩ لسنة اجلوي النقل قواعد بعض توحيد اتفاقية −٦

 ).مونرتيال(
 
 الكتب 

 .القانون اخلاص اجلويم). ١٩٩٩( عبدالفضل حممد ,أمحد
 .ار الفكر والقانوند القاهرة, مرص:

 القاهرة,. اجلوي الناقل مسؤولية). م٢٠٠١( حممد خري,
 .نارش دون: مرص

 اجلوي الناقل مسؤولية). م٢٠١١( غسان عيسى ربيض,
: وأمتعتهم األشخاص عىل الواقع الرضر عن الدويل
 للنرش الثقافة دار: األردن عامن, ,٢ط. مقارنة دراسة

 .والتوزيع
 دار: مرص القاهرة,. اجلوي القانون). م١٩٨٣( أمحد رضوان,

 .العريب الفكر
 القانون موجز). م١٩٩٢( عاشور عبداجلواد عبداحلميد,

 .النرص مكتبة: القاهرة. اجلوي
 املالحة: اجلوي القانون). م١٩٩٨( فريد حممد العريني,

 املطبوعات دار: سكندريةاإل. اجلوي والنقل اجلوية
 .اجلامعية



 عالء املسرتحيي: الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للناقل اجلوي ...

  

٣٧
: عامن. املدين الطريان). م٢٠٠٢( عبداللطيف أمحد غطاشة,

 .والتوزيع للنرش الصفاء دار
. اجلوي القانون). م١٩٨٩( مصطفى سميحة القليويب,

 .العربية النهضة دار: القاهرة
 للنقل القانوين النظام). م٢٠٠٠( أمحد حممود الكندري,

 حتديث: م١٩٩٩ لسنة مونرتيال التفاقية وفقاً  اجلوي
 والنرش, والتعريب التأليف جلنة ,١ط. وارسو نظام

 .الكويت جامعة: الكويت
 اجلامعة دار: القاهرة. اجلوي القانون). م٢٠٠٤( حممد املغريب,

 .اجلديدة
 
 الرسائل اجلامعية 

 الناقل ملسؤولية القانوين النظام). م١٩٨٥(أمحد  هبنساوي,
 غري دكتوراه رسالة. املسافرين سالمة عن اجلوي

 .القاهرة جامعة: مرص القاهرة, منشورة,
 اجلوي الناقل مسؤولية). م٢٠١١( فالح وضحة املطريي,

 الكويتي للقانونني وفقاً  الركاب نقل عقد يف الدويل
 غري ماجستري رسالة. الدولية واالتفاقيات واألردين
 .األوسط الرشق جامعة: األردن عامن, منشورة,

 األرضار عن التعويض). م٢٠٠٥( قاسم الدين عالء املومني,
 غري ماجستري رسالة. اجلوي النقل عن الناشئة

 .البيت آل جامعة: األردن املفرق, منشورة,
 
 
 

 املقاالت الصحفية 
 ثقافة مد). هـ١٤٣١رجب  ٦( نارص بن سعيد احلريسن,

 جريدة. التعاقدية مسؤوليته حول اجلوي الناقل
 .١١ ص ,١٥٣٣٤ العدد السعودية, الرياض,

 االختصاص. )ـه١٤٢٩مجاد اآلخر  ١٧( أمحد خالد عثامن,
 جريدة. اجلوي والنقل املدين الطريان جمال يف القضائي

 .٧ ص ,٥٣٦٧ العدد السعودية, االقتصادية
 
 املواقع اإللكرتونية 
, http://www.gaca.gov.saاهليئة العامة للطريان املدين:  −١

 م.٢٩/٩/٢٠١٤تاريخ دخول املوقع: 
, تاريخ دخول املوقع: http://www.icao.intإيكاو:  −٢

 م.٢٨/٩/٢٠١٤
 

 :  املراجع األجنبيةثانياً
 Books 
Tompkins, G. (2010). Liability Rules Applicable to 

International Air Transportation as Developed by 
the Courts in the United States. USA: Wolters 
Kluwer. 

 
 Thesis 
Thalin, C. (2002). The Air Carrier s Liability for 

Passenger Damages (in Arabic). Unpublished MA 
Thesis, Sweden: University of Lund. 

 
 Researches 
Wilbur, J. R. (1951). Tort Liability of Air Carriers to Their 

Passengers. California Law Review, Vol. 39, No. 
(4), a scientific journal published by the University 
of California. 

 
 

   



 



       ,   ,,    −,   

  

        

    
 ,      ,     

       , 
                  

             ,     
                  
                   ,

               
       ,             

   ,                 
    ,                 

   ,       ,        ,
    ,            ,     

               
 :  ,  ,  ,   

 

THE PROVISIONS OF PRETRIAL DETENTION IN 
THE SAUDI PROCEDURE LAW 

Mayada Mustafa Mohammed Al Mahrouqi 
Assistant Professor of Criminal Law, Arab East Colleges, Riyadh 

(Received 10/04/1439 H., Accepted for Publication 24/07/1439 H.) 

Abstract. Protection of individual rights in Saudi Arabia is based on the  principles of Islamic Sharia. At the same time, the 
Kingdom is  not willing to be isolated from the international standards of  human rights recognized and applied by many 
countries in  the world.  In order to reach this goal, the Kingdom has legislated and  enforced rules aiming to establish a just 
balance between  protecting societies and safeguarding individual liberty.  

At issue in this article, the pretrial detention as a dangerous  measure based on the interest of society and in the same 
time  surrounded by important safeguards aiming to create  necessary equilibrium with the individual liberty of the  accused. 
So motives of the pretrial detention along with the  formal and the substantial guaranties are examined in this  article. The 
time permitted for the pretrial detention and its  prolongation belong to the study as far as they are related to  these 
guaranties. Among these guaranties figures the  reparation of the unlawful and abusive detention. 
Keywords: Arrest order, Preventive detention, Criminal proceedings, Guarantees of the accused. 
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٤٠
 قدمةامل 

 ةبدايخلق اهللا اإلنسان وكفل له حقوقه وحرياته منذ 
من األديان  خلقه, وجاءت تلك احلقوق واحلريات كجزءٍ 

الساموية, السيام الدين اإلسالمي وموجباته والتي ال يملك 
أحد تعطيلها أو خرقها أو جتاهلها, ثم جاء دور الدول لتكمل 
تلك احلامية بوضع منظومة قانونية وآليات تكفل من خالهلا 

تهم من حماوالت جتريد لكافة األفراد عىل قدم املساواة, محاي
. حريتهم أو حرماهنم منها عىل نحو غري مرشوع أو تعسفي

هو اإلطار الذي تندرج يف سياقه خطوات اململكة يف وضع و
السياسات الترشيعية التي تضمن احلفاظ عىل تلك احلريات 
وعدم جواز املساس هبا إال وفق النظام. وهذا ما أكده نص 

للحكم الصادر باملرسوم امللكي  من النظام األسايس ٣٦املادة 
ال جيوز تقييد " بقوله ـه٢٧/٨/١٤١٢) وتاريخ ٩٠(أ/ رقم

. "ترصفات أحد أو توقيفه أو حبسه إال بموجب أحكام النظام
كام جاء نظام اإلجراءات السعودي الصادر بمرسوم ملكي 

 ثانيةبالنص يف مادته ال ـه٢٢/١/١٤٣٥) بتاريخ ٢(م رقم
بض عىل أي إنسان وتفتيشه أو توقيفه أو ال جيوز الق"عىل أنه 

, وال يكون  سجنه إال يف األحوال املنصوص عليها نظاماً
التوقيف أو السجن إال يف األماكن املخصصة لكل منهام 

 ."وللمدة التي حتددها السلطة املختص
عىل األكثر من ذلك فقد انضمت وصادقت اململكة عىل 

ذا الشأن, والتي من بينها العديد من املواثيق الدولية املعنية هب
والذي صادقت عليه اململكة  )١(امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

هـ, ٢٧/٣/١٤٣٠) وتاريخ ١٩باملرسوم امللكي رقم (م/
لكل شخص احلق يف "منه عىل أن  ١١٤/١حيث نصت املادة 

احلرية واألمان عىل شخصه وال جيوز توقيفه أو تفتيشه أو 
. كام أبرمت اململكة مذكرة "قانوين اعتقاله تعسفاً وبغري سند

تفاهم بني كل من اململكة ممثلة يف هيئة حقوق اإلنسان 
واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان, وذلك بمدينة جنيف 

م, رغبة يف ٧/٦/٢٠١٢, املوافق ـه٧/٨/١٤٣٣بتاريخ 
تعزيز القدرات الوطنية يف جماالت حقوق اإلنسان. كذلك 

                                                           
امليثاق العريب حلقوق اإلنسان, وافق عليه جملس جامعة الدول   )١(

 م.٢٣/٥/٢٠٠٤) بتاريخ ١٦( .د.ع ٢٧٠بقراره رقم العربية 

, والذي )٢(إلنسان يف اإلسالمإعالن القاهرة حول حقوق ا
ال جيوز القبض عىل " منه النص عىل أنه ٢٠تضمن يف املادة

. "إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغري موجب رشعي
يف  )٣(وهو ما أكده العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

لكل فرد احلق يف احلرية ويف األمان عىل "مادته التاسعة بقوله 
, وال جيوز  شخصه, وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً

حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً 
 ."لإلجراء املقرر لذلك

من هذا املنطلق فسوف تقوم دراستنا عىل بيان الوضع 
احلايل فيام يتعلق بكيفية تطبيق إجراء التوقيف حيال املتهم, 

ت التي تقيد حرية الشخص يف اوالذي يعد من أخطر اإلجراء
ظل نظام اإلجراءات السعودي اجلديد, ومد حتقيقه للحامية 

 .حلقوق األفراد يف مواجهة السلطةالكاملة 
 

 وتساؤالته مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف خطورة إجراء التوقيف والذي 
هو حق للسلطة, ولكونه من أخطر صور االعتداء عىل 

لألفراد. فعىل الرغم من السياج القانوين الذي احلريات العامة 
رسمه املنظم لضامن تطبيق هذا اإلجراء بالشكل القانوين 
السليم حتى خيضع الشخص إلجراءات حماكمة عادلة, إال أنه 

زال ذريعة بيد السلطة هلا أن تيسء استخدامه يف سبيل  ما
دم عالتنكيل باألفراد أو إساءة استعامل النفوذ الوظيفي, أو 

لتزام األمثل بتطبيق هذا اإلجراء يف ظل األحكام التي اال
أوردها النظام. وهو ما يرتب خلالً يؤثر بالسلب عىل سري 
إجراءات التحقيق, وانتهاك حق الشخص يف إجراء حماكمة 

: ما ةالتالي ه فسوف جييب البحث عن التساؤالتعادلة. وعلي
جلزائي ضامنات تطبيق أحكام أمر التوقيف يف النظام ا

                                                           
تم إجازته من قبل جملس وزراء خارجية منظمة مؤمتر العامل   )٢(

 م.١٩٩٠أغسطس  ٥اإلسالمي, القاهرة, 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يعد معاهدة   )٣(

متعددة األطراف اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب 
) املؤرخ ٢١− ألف (د ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 ٢٣م, ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٦٦كانون/ديسمرب  ١٦يف 
 م.١٩٧٦آذار/مارس 



  التوقيف االحتياطي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديميادة املحروقي: أحكام 

  

٤١
وهل حتقق تلك الضامنات احلامية الكاملة حلريات  ?السعودي
مراعية يف ذلك الرشيعة اإلسالمية والقواعد الدولية  األفراد

 ?املعرتف هبا يف احرتام حقوق اإلنسان
 

 أهداف البحث
يسعى البحث إىل حتقيق عدد من األهداف تظهر عىل 

 النحو التايل:
يف النظام اجلزائي التعرف عىل أحكام أمر التوقيف  −١

 .السعودي اجلديد
تسليط الضوء عىل الضامنات التي كفلها املنظم يف ظل  −٢

 .تطبيق إجراء التوقيف
عرض ألهم القيود الواردة عىل إجراء التوقيف سواء  −٣

 .بالنسبة للسلطة أو األفراد املوقوفني
 .بيان املدد النظامية إلجراء التوقيف, وكيفية التظلم منها −٤
 .أمر التوقيف واآلثار املرتتبة عىل ذلك حاالت انتهاء −٥
طرح ما يمكن من توصيات الستكامل أوجه محاية  −٦

 .العامة لألفراد ضد إجراء التوقيفاحلريات 
 

 أمهية البحث
تبدو أمهية البحث من أمهية اجتاه اململكة نحو تطبيق أنظمة 
صارمة ضد كل من ختول له نفسه ارتكاب ما خيالف الرشع أو 

ذ اململكة خطوات متسارعة يف إقامة دولة القانون يف النظام, فتتخ
, والتي تعمل عىل اختاذ كل ٢٠٣٠ظل ما هتدف إليه رؤية اململكة 

عن  يما هو متاح لتفعيل معايري عالية من املحاسبة واملساءلة. غن
الدور الذي تقوم به اململكة من خالل وضع السياسات الرشعية 

لألفراد, والتي كان لزاماً عليها  والنظامية لتنظيم احلريات العامة
محايتها من أي اعتداء, فخري دليل عىل التزام الدولة بحامية 
حريات الفرد وحقوقه هو مشاهدة الواقع العميل للمحاكامت 
اجلنائية فيها ومد متاشيها مع نظم العدالة الطبيعية أو البرشية, 

يكاد يشكل مع مراعاة أن تقييم التزام الدولة بنظم العدالة هذه 
أمراً غاية يف الصعوبة, ولكن يمكننا قياسه بمد التزام السلطات 
باإلجراءات املتخذة يف تقييد حرية األفراد وفق أحكام األنظمة 
طاملا ال ختالف أحكام الرشيعة, وتبتغي املحافظة عىل مصلحة 

 املجتمع بل والكيان العام للدولة.

 منهج البحث
املنهج الوصفي التحلييل, سوف نتبع عىل مدار البحث 

وذلك من خالل وصف األحكام املتعلقة بأمر التوقيف من 
خالل األنظمة واللوائح التي تضمنته, فضالً عن حتليل تلك 
ت األحكام والوقوف عىل بيان الضامنات والقيود التي ورد

 .عىل تطبيق هذا اإلجراء اخلطري
 

 خطة البحث
ذلك عىل النحو سوف يتناول البحث عدداً من املطالب و

 التايل:
 املطلب األول: ماهية أمر التوقيف. 
 املطلب الثاين:  مدة أمر التوقيف وكيفية التظلم منه. 
  ًاملطلب الثالث: ضامنات املوقوف احتياطيا. 
 املطلب الرابع: انتهاء مدة التوقيف واآلثار املرتتبة عليها. 
 

 :املطلب األول
 التوقيف االحتياطيماهية 

 أمر التوقيف أوالً: مفهوم
مل يرد تعريف حمدد ملفهوم أمر التوقيف يف نظام 

النظام بالنص عىل  ىاإلجراءات اجلزائية السعودي, بل اكتف
اإلجراءات الدالة عىل أحكامه وكيفية تنظيمها. ووفقاً ملا 
اتفق عليه أغلب الفقهاء يف تعريف التوقيف, فيعرف بأنه 

سجن عىل ذمة سلب حرية املتهم مدة معينة بإيداعه ال"
التحقيق االبتدائي أو النهائي بالرشوط التي نص عليها 

م). ويف رأينا ١٩٨٩(أمحد,  "قانون اإلجراءات اجلنائية
يعرف التوقيف بأنه إجراء احتياطي ال تلجأ إليه السلطة إال 
إذا توافرت رشوطاً خاصة, ويتم به تقييد حرية الشخص 

اكمته, يف ظل سياج من املشتبه به أو املتهم أثناء إجراءات حم
 الضوابط والقيود التي حيددها النظام.

ويتضح أن ذلك غالباً ال يتم إال لتفضيل املصلحة 
العامة ومقتضيات التحقيق مستنداً ملا يسوغه وحييطه 
القانون بالضامنات الالزمة, فعىل الرغم من تعارض أمر 
 التوقيف مع قرينة أن األصل يف اإلنسان افرتاض الرباءة

م), والذي يعني عدم جواز حبس املتهم قبل ٢٠١٣غنام,(
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٤٢
صدور حكم يثبت إدانته, إال أنه ال يتعارض مع هذه 
القرينة; ذلك أنه ليس عقوبة بل هو إجراء احتياطي يتخذ 
لتحقيق مصلحة عامة حيرص املنظم عىل محايتها, وعليه 
حرص املنظم عىل إحاطة هذا اإلجراء بالعديد من 

الشخص املوقوف, واشرتاطه الختاذ هذا الضامنات ملصلحة 
اإلجراء اخلطري الذي هيدد الشخص يف حريته رضورة توافر 

 .ب التي تربرهالرشوط واألسبا
بيد أن التوقيف ال يعد عقوبة عىل الرغم من احتاده يف 
طبيعته مع العقوبة السالبة للحرية, وذلك أنه مل يصدر بعد 

وبة بغري حكم قضائي حكم اإلدانة فاألصل املقرر أنه ال عق
(حسني,  باإلدانة, وذلك احرتاماً ملبدأ الرشعية اجلنائية

. وهو ما أكده القضاء بقوله أن احلبس ال يرد إال م)١٩٨٨
عقوبة تنفيذاً حلكم هنائي أو حبساً احتياطياً يف هتمة تستلزمه 
إجراءات التحقيق أو املحاكمة, إضافة إىل أن األصل يف 

حتياطي يعد ريته, واحلبس االوعدم تقييد حاإلنسان الرباءة 
استثناء يصار إليه عند احلاجة, وألجل حفظ حقوق األفراد 
لئال تنتهك بدعو احلاجة, كام نصت األنظمة عىل أن احلبس 
احتياطياً أو التوقيف ال يكون إال يف احلاالت واملدد املنصوص 

 .)٤(عليها نظاماً 
أثناء التحقيق, فقد  ومربرات التوقيف بوفيام يتعلق بأسبا

من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات  ٢٤أوضحتها املادة 
 اجلزائية, يف الفقرة األوىل منها بقوهلا:

 .إذا كانت اجلريمة من اجلرائم الكبرية  أ)(
إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف املتهم, سواء   ب)(

لة بالتأثري عىل املجني عليه أو الشهود أو العبث يف األد
لتغيري  ةأو القرائن املادية, أو بإجراء اتفاق مع باقي اجلنا

 م).٢٠١٣احلقيقة أو لطمث معاملها (غنام, 
إذا مل يعني املتهم مكاناً يوافق عليه املحقق, ومن ثم   ج)(

 يغشى وجود صعوبة يف استدعائه.
يش هرب املتهم, أو اختفاؤه  د)(  .إذا خُ
 ندما يطلب منه ذلك.إذا مل يتعهد املتهم باحلضور ع  )ـه(

                                                           
 .هـ١٤٣٥ اجلزائية, واملبادئ األحكام جمموعة   )٤(

ويف ذلك قيض بإدانة املتهم (مدير خمفر رشطة تباله 
بمحافظة بيشة) بام نسب إليه من إساءة املعاملة باسم الوظيفة, 
وتعزيره عن ذلك بمبلغ عرشة آالف ريال, حيث قام بإيداع 

 .)٥(مواطن مقر املخفر دون سند نظامي عىل ذمة قضية مضاربة
 

: التمييز بني أمر التوقيف وإجراء االستيقاف  ثانياً
االستيقاف هو إجراء يتخذه رجل السلطة العامة جتاه 
شخص وضع نفسه طواعية موضع الشك والريبة (املنشاوي, 

م), وله يف ذلك أن يسأله عن وجهته والكشف عن ٢٠١٧
هويته. وإذا ما رفض ذلك وجب اقتياده إىل مركز الرشطة. 

ر حالة الشك والريبة خاضعاً لتقدير قايض وتقدير تواف
إمساك الشخص من جسمه وتقييد "املوضوع. أما القبض فهو 

حركته وحرمانه من حريته يف التجول كام يريد دون أن يتعلق 
 .م)٢٠٠٦(املر,  "األمر بقضاء فرتة زمنية معينة

وخيتلف أمر التوقيف عن إجراء االستيقاف عن أمر 
 ف نوردها عىل النحو التايل:القبض يف عدة نقاط, سو

االستيقاف إجراء يامرسه رجل السلطة العامة يف حدود  −١
ما خوله له القانون, دون أن يتحول فعله إىل قبض, 
فاالستيقاف ليس نوعاً من القبض, ومن ثم يستلزم عدم 
التعرض للشخص حمل االستيقاف بأي أمر يمس 

 حريته الشخصية.
لسلطة العامة فهو يتميز إجراء االستيقاف يقوم به رجال ا − ٢

ية, ومن ثم ال يلزم أن يكون القائم به من اربطبيعته اإلد
هلم سلطة الضبط اجلنائي. أما التوقيف والذي عادة ما 
يبدأ بإجراء القبض فال جيوز إال بأمر من سلطة التحقيق 
أو رجل الضبط اجلنائي يف اجلرائم املتلبس هبا, وذلك 

 كافية عىل اهتامه.ضد شخص توافرت ضده دالئل 
ختتلف مدة االستيقاف عن مدة القبض عن مدة  −٣

 التوقيف, ففيام يتعلق باالستيقاف فال يستلزم سو
دقائق لسؤال الشخص عن هويته وعنوانه واستجالء 

 (العمري, حقيقة أمره إذا ما توافر مربر الشك فيه
                                                           

, واملؤيد ـه١٤٣٥لعام  ١/ج/٨٨بتدائية رقم حكم املحكمة اال  )٥(
  ـ.ه١٤٣٥لعام  ١/٤///إس/ج٤٦رقم  بحكم االستئناف 



  التوقيف االحتياطي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديميادة املحروقي: أحكام 

  

٤٣
ساعة يتم  ٢٤. أما القبض فتكون مدته هـ)١٤٢٢

عن الفعل املنسوب إليه فإذا استطاع  خالهلا سؤال املتهم
دحض ما وجه إليه أخيل سبيله عىل الفور, أما إذا مل 
يستطع ذلك وجب عىل مأمور الضبط اجلنائي إرساله 
إىل النيابة العامة التي تقوم بدورها يف تقرير توقيفه 
احتياطياً من عدمه وفق املدد املحدد نظاماً والتي تطول 

 قبض.عن مدة االستيقاف أو ال
من إجراءات التحقيق كام هو  االستيقاف ليس إجراءً  −٤

احلال بالنسبة إلجراء التوقيف, وبناء عليه ال يلزم أن 
يكون حمله شخصاً متهم أو موجه إليه اهتام بارتكابه 

 .م)٢٠٠٦(عبدالستار,  جريمة معينة
قد يكون االستيقاف مرحلة أوىل إلجراء التوقيف,  −٥

العامة أحد  وذلك عندما يوقف رجل السلطة
األشخاص الذي وضع نفسه موضع الشك ويطلب منه 
هويته, ومل جيبه ويظهر عليه مظاهر القلق واالضطراب 
التي تربر لرجل الرشطة اقتياده ملأمور الضبط اجلنائي 
ليستجيل أمره, ويف حال قيام أدلة كافية تؤكد شك رجل 

فعىل رجل . الضبط يف الشخص الذي تم استيقافه
دار أمر من النيابة العامة بالقبض عليه الضبط استص

 واقتياده إىل مركز الرشطة, فإذا ما ثبت ارتكابه إحد
اجلرائم الكبرية أو وجدت دالئل كافية عىل اهتامه 
بارتكاهبا, فيبدأ املحقق باختاذ اجراءات التوقيف 

 االحتياطي إىل أن ينتهي التحقيق معه فيام نسب إليه.
 

 :  شرتط فيها توقيف املتهم احتياطياً اجلرائم التي يثالثاً
ال جيوز صدور أمر التوقيف إال يف اجلرائم الكبرية املوجبة 

 وءأخطر اإلجراءات التي ال يتم اللجللتوقيف; وذلك لكونه من 
إليها إال للرضورة القصو, والتي تتمثل يف ارتكاب جرائم كبرية 

إجراءات  ١١٢مرضة بأمن املجتمع ومصاحله, وقد نصت املادة 
حيدد وزير الداخلية بناءً عىل توصية رئيس هيئة "جزائية عىل أنه 
دعاء العام ما يعد من اجلرائم الكبرية املوجبة التحقيق واال

. وقد حتددت اجلرائم "جلريدة الرسميةللتوقيف, وينرش ذلك يف ا
 ٢٠٠٠الكبرية واملوجبة للتوقيف وذلك يف القرار الوزاري رقم 

 هـ, وهي عىل النحو التايل:١٠/٦/١٤٣٥وتاريخ 

 جرائم احلدود املعاقب عليها بالقتل أو القطع. )١(
 جرائم قتل العمد أو شبه العمد. )٢(
جرائم اإلرهاب ومتويله واجلرائم املخلة باألمن  )٣(

 الوطني.
عن  اجلرائم املعاقب عليها بسجن يزيد حده األعىل )٤(

تية: نظام مكافحة سنتني الواردة يف األنظمة اآل
 نظام األسلحة والذخائر − املخدرات واملؤثرات العقلية

النظام  −  النظام اجلزائي اخلاص بتزييف وتقليد النقود −
نظام  − نظام مكافحة الرشوة − اجلزائي جلرائم التزوير

نظام  − وبات انتحال صفة رجل السلطة العامةعق
نظام مكافحة جرائم  − مكافحة غسل األموال

نظام  − نظام التعامالت اإللكرتونية − املعلوماتية
نظام مكافحة جرائم اإلجتار  − املتفجرات واملفرقعات

نظام تنفيذ اتفاقية  − النظام العام للبيئة − باألشخاص
واستعامل األسلحة حظر استحداث وإنتاج وختزين 
نظام استرياد املواد  − الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

األفعال املنصوص عليها يف  − الكيميائية وإدارهتا
من نظام  ٣٢من املادة  "٧, ٥, ٤, ٣, ٢" الفقرات

وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم إذا رأت جلنة 
النظر يف أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة 

 نظام السجن والتوقيف. − السجن
كل جريمة ورد بشأهنا نص خاص يف النظام بأهنا من  )٥(

 اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.
املعدلة من نظام  ١٨األفعال املنصوص عليها يف املادة  )٦(

مل يقم صاحب الشيك بسداد  األوراق التجارية, ما
 قيمته, أو يف حالة الصلح أو التنازل بني األطراف.

س األموال العامة, أو أموال األجهزة ذات اختال )٧(
الشخصية املعنوية العامة أو الرشكات أو املؤسسات 
التي تقوم بمبارشة خدمة عامة أو أموال الرشكات 
املسامهة أو املؤسسات التي تقوم بإدارة أو تشغيل املرافق 
العامة أو تقوم بمبارشة خدمة عامة أو أموال الرشكات 

التي تساهم الدولة يف رأس ماهلا,  املسامهة أو الرشكات
أو البنوك أو الرشكات أو املؤسسات الفردية التي تزاول 

 أعامالً مرصفية, ما مل يرد املبلغ املختلس.
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٤٤
 .)٦(قضايا االحتيال املايل ما مل يتم إهناء احلقوق اخلاصة )٨(
االعتداء عمداً عىل ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو,  )٩(

زء منهام, أو إصابة مدة الشفاء منها أو تعطيل منفعة أو ج
 يوماً ما مل يتنازل صاحب احلق اخلاص. ١٥تزيد عىل 

االعتداء عمداً عىل األموال أو املمتلكات العامة أو  )١٠(
اخلاصة بأي وسيلة من وسائل اإلتالف بام يزيد قيمة 
التالف عن مخسة آالف ريال, ما مل يتم سداد قيمة 

 اص.التالف أو يتنازل صاحب احلق اخل
 االعتداء عىل أحد الوالدين بالرضب ما مل حيصل تنازل. )١١(
انتهاك حرمة املنازل بالدخول فيها بقصد االعتداء عىل  )١٢(

 النفس أو العرض أو املال.
 الرسقة غري احلدية التي ترتكب من أكثر من شخص. )١٣(
 .)٧(رسقة السيارات )١٤(
 القوادة أو إعداد أماكن الدعارة. )١٥(
هتريبها أو حيازهتا بقصد صنع أو ترويج املسكرات أو  )١٦(

 الرتويج.
حوادث السري أثناء قيادة املركبة حتت تأثري املسكر أو  )١٧(

املخدر أو املخدر العقيل أو التفحيط أو قيادة املركبة يف 
اجتاه معاكس حلركة السري أو جتاوز إشارة املرور 
الضوئية أثناء الضوء األمحر, إذا نتج عنها وفاة أو 

فعة أو جزء منها, أو إصابة زوال عضو, أو تعطيل من
. ١٥مدة الشفاء منها تزيد عن   يوماً

االعتداء عىل رجل السلطة العامة أثناء مبارشته مهام  )١٨(
وظيفته, أو اإلرضار بمركبته الرسمية, أو بام يستخدمه 

 .)٨(من جتهيزات

                                                           
راجع تعميم صاحب السمو امللكي أمري املنطقة الرشقية رقم هـ   )٦(

 .هـ٢٤/٥/١٤٣١وتاريخ  ٢٦٤٨٤
 ١٢/٨٢٩٣من معايل رئيس اهليئة رقم هـ  تابع التعميم الربقي  )٧(

 هـ.١٤/٤/١٤٢٩املؤرخ يف 
 ١٢/١٦٤٠٥التعميم الربقي من معايل رئيس اهليئة برقم هـ   )٨(

. وتعميم صاحب السمو امللكي النائب ـه١٦/٧/١٤٢٩وتاريخ 
وتاريخ  ٣٦٧١٧الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية رقم 

ميم معايل رئيس اهليئة رقم هـ كذلك تع .ـه١١/٦/١٤٣١
 .هـ٢١/٦/١٤٣٣بتاريخ  ٢٣/٢١٣٧٣

استعامل أو إشهار السالح الناري بقصد االعتداء أو  )١٩(
 .)٩(التهديد به

نتهاك األعراض بالتصوير أو النرش جرائم االبتزاز وا )٢٠(
 أو التهديد بالنرش.

بناء عىل ما سبق فإن اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف وفق 
القرار الوزاري السابق ذكره, وردت حمددة عىل سبيل احلرص 
وال جيوز خمالفة ما ورد بالقرار, ومع ذلك أشار القرار إىل 

نصوص عليها يف إمكانية اإلفراج عن املتهم يف اجلرائم امل
 "٢٠ ,١٩ ,١٨, ١٧, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢" الفقرات

وذلك بناء عىل توصية مسببة من املحقق الذي يتوىل القضية 
وبناء عليه إذا كانت األدلة  .)١٠(وتأييد قراره من رئيس الدائرة

غري كافية ضد املتهم فال جيب عىل املحقق أن يأمر بإيقافه ولو 
كانت اجلريمة كبرية, بل جيوز له أن يأمر باإلفراج عنه يف 

 احلاالت املذكورة.
نه ال جيوز إوهو ما أثار اختالفاً مع األنظمة املقارنة, حيث 

إال يف اجلنايات صدور األمر بالتوقيف يف القانون املرصي 
, وعليه ال )١١(واجلنح املعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة

جيوز احلبس االحتياطي يف اجلنح املعاقب عليها بالغرامة أو 
احلبس مدة أقل من سنة. واختذ املنظم الفرنيس موقفاً أفضل 
حينام تضمن قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس النص يف مادته 

حتياطي إال يف واز صدور أمر احلبس االعدم ج ١٤٣/١
أما  .)١٢(اجلرائم املعاقب بالسجن ملدة ثالث سنوات أو أكثر

النظام السعودي فلم حيدد مدة معينة معتمداً يف ذلك عىل 
                                                           

ب السمو امللكي النائب الثاين احراجع يف هذا الشأن برقية ص  )٩(
وتاريخ  ٧٠٧٠١لية رقم اء وزير الداخلرئيس جملس الوزر

 ـ.ه٢٤/١/١٤٣٣
تعميم صاحب السمو امللكي ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء   )١٠(

 .هـ٦/٤/١٤٣٣) وتاريخ ٣٨١٧٣وزير الداخلية رقم (
واملعدل  م١٩٥٠لسنة  ١٥٠ قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم  )١١(

 م.٢٠٠٦لسنة  ١٤٥بالقانون رقم 
(12) Code de procédure pénale: Sous-section 3: De la 

détention proviso ire, (Article 143-1) "Sous réserve des 
dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut 
être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après 
énumérés, 2° La personne mise en examen encourt une 
peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 
trois ans d'emprisonnement". Modifié par LOI n°2009-
1436 du 24 novembre 2009 - art. 93. 
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٤٥
حتديد اجلرائم املوجبة للتوقيف برصف النظر عن مدة عقوبتها, 
ن وذلك فيام عدا اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة م

القرار الوزاري, والتي اشرتطت أن تكون مدة العقوبة يف تلك 
 .رائم يزيد حدها األقىص عن سنتنياجل

ويعز السبب يف ذلك; إىل أن تقسيم اجلرائم يف النظام 
اجلزائي يف اململكة ينقسم إىل جرائم حدود وقصاص وديات 

. فاحلدود حمددة رشعاً وال جيوز م)٢٠٠٥ (عودة, وتعازير
الدم, أما القصاص والديات حمددة رشعاً  أولياءالتنازل عنها من 

أيضاً بينام جيوز التنازل فيهام عن احلق اخلاص, مع مالحظة أن 
جرائم القصاص والديات إذا وجد فيهام حق عام فيخضع 
تقدير العقوبة فيهام لقايض املوضوع ويصبح حكمه يف ذلك 

.حكامً  أما اجلرائم التعزيرية فهي ما مل يرد فيها عقوبة حد  تعزيرياً
أو كفارة, أو وجد نظام خاص باجلريمة يشتمل عىل عقوبات 
حددها املرشع, والتي ختتلف من جريمة ألخر. ومع حماولة 
القرار الوزاري حتديد اجلرائم املوجبة للتوقيف, إال أنه توجد 

قد يؤدي ذلك إىل اإلرساف بعض اجلرائم غري حمددة العقوبة, و
يف التوقيف دون مربر. ولذلك نر أن ينص املنظم عىل أن 
تكون اجلرائم التي جيوز فيها التوقيف حمددة عقوباهتا وأن تكون 

 تلك العقوبة معاقباً عليها بمدد أكرب.
ويف تطبيقات القضاء يف هذا الشأن, فقد قيض بتعويض املتهم 

مة ال تعد ضمن اجلرائم الكبرية يوماً يف هت ٥٧عن مدة إيقافه 
تم القبض عىل املدعي بتهمة اعرتاض املشاريع "نه إحيث 

دعاء ملكية أراضيها, كام تم أخذ تعهد عليه بعدم ااحلكومية و
معاودة االعرتاض عىل املشاريع واعترب ذلك رهن إلطالق 
رساحه, وقد ترتب عىل إيقافه بدون مربر أرضار متثلت يف تقييد 

يلولة بينه وبني أهله وما تبع ذلك من معاناه نفسية, كام حريته واحل
هـ, ٩/٧/١٤٢٨) وتاريخ ١٩٠٠( أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم

بتحديد اجلرائم الكبرية, فليست التهمة التي وجهت للمدعي من 
ضمنها, وعليه تم احلكم بتعويض املدعي عن فرتة إيقافه املمتدة 

والفرتة من  هـ,٢/٥/١٤٢٩ حتى هـ٢٤/٣/١٤٢٩من تاريخ 
 .)١٣("هـ١/٦/١٤٣٠وحتى ـ ه٢٢/٤/١٤٣٠تاريخ 

                                                           
هـ, مؤيد ١٤٣١لعام  ١٠/د/٢٧٧حكم املحكمة االبتدائية رقم   )١٣(

 .هـ١٤٣٣لعام  ١٢٨/١حكم االستئناف رقم 

: السلطة املختصة بإصدار أمر التوقيف  رابعاً
جيب أن يصدر األمر بالتوقيف من السلطة املختصة 

 ٣٥(النيابة العامة أو املحكمة املختصة) حيث نصت املادة 
يف غري حاالت التلبس باجلريمة, ال "إجراءات جزائية إىل أنه 

جيوز القبض عىل أي إنسان أو توقيفه إال بأمر من السلطة 
أمر . وهو ما يرتتب عليه عدم جواز صدور "املختصة بذلك

التوقيف من سلطة أدنى كمأمور الضبط اجلنائي, وال جيوز 
ندبه لذلك. بل يقترص عمل رجل الضبط اجلنائي يف سامع 
أقوال املتهم فور القبض عليه, وإذا ترجح وجود دالئل كافية 

ساعة مع املحرض إىل املحقق  ٢٤عىل اهتامه فريسله خالل 
 ٢٤ه خالل الذي جيب عليه أن يستجوب املتهم املقبوض علي

عىل أن تبدأ مهلة , )١٤(ه, ثم يأمر بتوقيفه أو اإلفراج عنساعة
األربع والعرشين ساعة بالنسبة لرجل الضبط اجلنائي من 
وقت القبض عىل املتهم, وتبدأ املهلة بالنسبة للمحقق من 

 .)١٥(وقت وصول املتهم إليه
ويستفاد من ذلك عدم جواز إصدار أمر التوقيف إال من 

جيوز للمحكمة أن تصدر أمر التوقيف, إال أنه يتعني املحقق,  و
عليها قبل إصدار هذا األمر سامع أقوال النيابة ودفاع املتهم, 
مع مالحظة أن للنيابة يف أي وقت أن تطلب من املحكمة 
حبس املتهم احتياطياً طاملا توافرت العالمات اخلارجية من 

الهتام. قرائن وأمارات قوية تسوغ وضع الشخص يف دائرة ا
ي عليه وهذا يعني أنه ال جيوز للمدعي باحلق املدين وال املجن

بل وليس هلم التدخل يف قرارات  ,طلب حبس املتهم احتياطياً 
 اإلفراج من عدمه.

تقدم املدعي "وهو ما أيده القضاء يف واقعة تتخلص يف 
باملطالبة بالتعويض أمام ديوان املظامل حيث تم سجنه استناداً 

) وتاريخ ١٩٦٠٩/ع/٤السامي رقم ( إىل األمر
الوارد ضمناً يف كتاب رئيس جلنة التعديات  ـه٢٨/٨/١٣٩٨

, وجاءت فيه اإلشارة إىل ـه١٥/٤/١٤٢٩وتاريخ  ١٨٨رقم 
أن مضاعفة عقوبة سجنه عىل املدعي ومن معه من أفراد قبيلته 
أفهمت لرئيس اللجنة من قبل حمافظ الطائف شفهياً دون ذكر 

                                                           
 .إجراءات جزائية ٣٤راجع م/  )١٤(
 .الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية ٢٠م/  )١٥(



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,٦٠− ٣٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٤٦
ي وهي عقوبة باطلة صادرة عن جهة ليست لسندها النظام

ب أمري منطقة مكة املكرمة رقم خمتصة هبا, وبام أن كتا
هـ, قد ٢٩/٤/١٤٢٩/م/ش) وتاريخ ٧٣١٢٧٤ش/٤(

تضمن إطالقه املوقوفني يف قضية إحداثات منطقة الزرب ومن 
بينهم املدعي, ومل يطلق رساح املوقوفني إال بتاريخ 

قق وقوع اخلطأ من , فعىل ضوء ذلك حتـه٢/٥/١٤٢٩
 .)١٦("املدعى عليها وعليه تلتزم بدفع التعويض للمدعي

ويف حكم آخر قضت املحكمة بإلزام املديرية العامة 
املدعي " للجوازات بتعويض املرضور عن التوقيف ذلك أن

طالب بتعويضه عن الفرتة التي قضاها يف السجن بسبب قرار 
إقامته وترحيله لبالده, اللجنة اإلدارية بإدارة الوافدين بإهناء 

مع العلم بأن اإلجراءات التي تتخذها اجلهة ملخالفة نظام 
اإلقامة والعمل تعد من أعامل الضبط اإلداري وليس اجلنائي, 
فاجلهة ليس لدهيا مستند نظامي يف توقيف املدعي حتى ولو 
ثبت خمالفته للنظام, ووفقاً للوقائع فقد تم القبض عىل املدعي 

داء مناسك احلج الهتامه بمخالفة نظام ه ألوهو يف طريق
اإلقامة والعمل وهو ما يعد إجراءً غري مرشوع; ذلك أنه وفقاً 

من نظام اإلقامة بأنه عند األمر باإلبعاد  ٣٤ما تضمنته املادة 
يمنح املقيم مهلة كافية إلهناء عالقاته, عىل أن يكون حتت 

, وهو ما يقيم ركن اخلطأ  املراقبة ال أن يكون موقوفاً أو حمبوساً
يف حق املدعى عليه, ومن ثم صدر احلكم بإلزامها 

 .)١٧("بالتعويض
ويف تعليقنا عىل احلكم املذكور أعاله نجد أن اململكة 
تفوقت عىل غريها من األنظمة اجلزائية املقارنة يف محاية حرية 

من نظام  ٣٤األجنبي الصادر أمر بإبعاده, حيث نصت املادة 
كل أجنبي حيرم حق اإلقامة يف البالد و يكلف "اإلقامة عىل أن 

ه املدة التي تراها كافية بمغادرهتا فلوزارة الداخلية أن متهل
لقطع عالقته من البالد إن وجدت عىل أن يكون خالل هذه 

                                                           
هـ, واملؤيد بحكم ١٠٤/١/١٤٣٢حكم املحكمة االبتدائية رقم   )١٦(

 .هـ١٤٣٣لعام  ٣٤٤/١رقم  االستئناف
هـ, ١٤٣٤لعام  ٦/د/إ/١٦٢بتدائية يف حكمها رقم املحكمة اال  )١٧(

لعام  ١٥٤/٣االستئناف يف حكمها رقم وأيدهتا يف ذلك حمكمة 
 هـ.١٤٣٥

. وهذا يعني عدم جواز توقيف األجنبي )١٨("املدة حتت املراقبة
بل وضعه حتت املراقبة املدة املسموح له هبا حتى يغادر البالد. 
أما القانون الكويتي فلم يتضمن النص عىل توقيف األجنبي 

بتوقيف بينام أعطى له مهلة ال تزيد عن ثالثة  الصادر أمر
 خالفعىل . )١٩(شهور لتصفية مصاحله وذلك بعد تقديم كفالة

القانون األردين والذي أجاز توقيف األجنبي الذي تقرر إبعاده 
, حتى تتم إجراءات اإلبعاد وهذا يعني تقدم النظام . )٢٠(مؤقتاً
أكثر لألجنبي فائه محاية ضالسعودي عن غريه يف هذا الشأن بإ

 ومصاحله بل وأرسته.
 

: بيانات أمر التوقيف  خامساً
جيب أن يتضمن أمر التوقيف البيانات املنصوص عليها 

اإلجراءات اجلزائية  من الالئحة التنفيذية لنظام ٧٩وفقاً للامدة 
 عىل ما ييل:

, وجنسيته,   أ)( اسم الشخص املطلوب توقيفه كامالً
 .إصدار األمرومهنته, وحمل إقامته, وتاريخ 

 .اسم املحقق, وتوقيعه, واخلتم الرسمي جلهته  ب)(
 .حتديد نوع اجلريمة املنسوبة إىل املتهم  ج)(
 .تسبيب أمر التوقيف  د)(
 .بيان تاريخ القبض عىل املتهم إن كان مقبوضاً عليه  هـ)(
 .حتديد مدة التوقيف  و)(
 .توجيه مدير التوقيف بإيداع املتهم مكان التوقيف  ز)(

رضورة التأكيد عىل عدم جواز تغيري بيانات أمر التوقيف مع 
وجعلها خمالفة للحقيقة بام يعد تزويراً يف أوراق رسمية يعاقب 

حيث أقام فرع " عليه النظام, وهو ما أكد عليه القضاء يف حكم له
(عسكري  العام دعو ضد موظف عام دعاءهيئة التحقيق واال

ري سيارات بسبب عدم باألمن العام) قام بتهديد موظف تأج
                                                           

يف  ٢/٢٥/١٣٣٧− ١٧رقم  نظام اإلقامة الصادر باملرسوم امللكي  )١٨(
 ـ.ه١١/٩/١٣٧١

من قانون إقامة األجانب الكويتي الصادر بمرسوم أمريي  ٢٢املادة   )١٩(
 م).١٧/١٩٥٩( م١٩٥٩لسنة  ١٧رقم

األجانب وتعديالته من القانون األردين لإلقامة وشؤون  ٣٧املادة   )٢٠(
م, واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ ١٩٧٣لسنة  ٢٤رقم 
 .١١١٢, ص ٢٤٢٦م, العدد رقم ١٦/٦/١٩٧٣
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٤٧
موافقته عىل تأجريه سيارة ومن ثم التلفظ عليه ورضبه وإجباره 
عىل الركوب معه وحجزه وتسليمه ملركز الرشطة, وقام بتزوير 
واستعامل حمرر رسمي عبارة عن تقرير أويل وحمارض إجراءات 

ولية بإثباته وقائع كاذبة, ودفع املتهم بأن واقعة االستدالل األ
صحيحة, وأرجع سبب ذلك إىل خطأ كتايب وسوء  الرضب غري

الفهم وتوصيل املعلومة, إال أن لعدم إمكانية قبول ما دفع به 
املتهم, وافتعال ذلك بغرض التشفي واالنتقام من الشاكي, وأن 

 ال يقبل إطالقاً أن يكون سببه خطأ كتايب كام رضما أورده يف املح
خمالف للحقيقة وهو ما يزعم, بل إن به تغيري لألفعال والوقائع 

تطابق مع أقوال الشهود. وملا كان ما حصل من املتهم يعد تزويراً 
كل " من نظام مكافحة التزوير والتي نصت عىل أن ٥طبقاً للامدة 

بإثباته وقائع  ............ موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير
وأقوال كاذبة عىل أهنا وقائع صحيحة وأقوال معرتف هبا أو 

وملا كان  "ينه وقائع وأقوال غري التي صدرت عن أصحاهبابتدو
عليه بعد تزويره للمحرض قد استعمل املحرر املزور  ىاملدع

بتقديمه مع علمه بتزويره إىل مركز رشطة العليا حمتجاً بصحته; لذا 
حكمت املحكمة بإدانة املوظف بجريمتي التزوير وإساءة استعامل 

ومعاقبته عىل ذلك بسجنه سنة  املعاملة باسم الوظيفة العامة,
واحدة حتتسب من تاريخ إيقافه عىل ذمة هذه القضية وتغريمه 

 .)٢١("ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن ١٠٠٠مبلغ 
 

 :املطلب الثاين
 التوقيف االحتياطي وطرق التظلم منهمدة 

 أوالً: مدة أمر التوقيف
حدد نظام اإلجراءات اجلزائية مدد التوقيف بنصوصٍ 

إذا "إجراءات جزائية عىل أنه  ١١٣أكدت املادة  ثرصحية, حي
تبني بعد استجواب املتهم أو يف حالة هربه أن األدلة كافية ضده يف 
جريمة كبرية أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه, فعىل 
املحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة ال تزيد عىل مخسة أيام من تاريخ 

الة يقوم رجل الضبط اجلنائي بإرسال . ويف هذه احل"القبض عليه
ساعة, عىل أن  ٢٤املتهم مع املحرض إىل املحقق املختص خالل 

                                                           
هـ, واملؤيد بحكم ١٤٣٥لعام  ١/د/ج/١٣٢حكم ابتدائي رقم   )٢١(

 ـ.ه١٤٣٥ لعام ١/ج/١٢٨االستئناف رقم 

تبدأ مهلة األربع والعرشين ساعة من وقت القبض عىل املتهم, 
وتبدأ املهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول املتهم إليه, ويصدر 

 املتهم. أمر التوقيف ملدة مخسة أيام حتتسب من تاريخ القبض عىل
باعتبار  − فإذا استطاع املتهم دحض األدلة التي قدمت ضده 

ونفي التهمة  −  أن عبء اإلثبات ملقى عىل عاتق السلطة
إليه, وجب اإلفراج عنه. أما إذا مل يستطع نفي التهمة  ةاملوجه
إليه ورأ املحقق متديد مدة التوقيف بعد انقضاء  ةاملوجه

إجراءات جزائية فيجب قبل  ١١٤اخلمسة أيام, فوفقاً للامدة 
انقضائها أن يقوم بعرض األوراق عىل رئيس فرع هيئة التحقيق 

ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة يف نطاق  دعاء العام, أو من واال
اختصاصه ليصدر أمراً باإلفراج عن املتهم أو متديد 

التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة عىل أال تزيد يف جمموعها عىل  مدة 
عليه. أما يف احلاالت التي يتطلب  يوماً من تاريخ القبض  ٤٠

فيها التوقيف مدة أطول فريفع األمر إىل رئيس هيئة التحقيق 
العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد ملدة  دعاء واال

, وال يزيد جمموعها  ٣٠ أو ملدد متعاقبة ال تزيد أي منها عىل  يوماً
يخ القبض عىل املتهم, عىل أن يتم بعدها يوماً من تار ١٨٠عىل 

 إحالته إىل املحكمة املختصة أو اإلفراج عنه.
وعىل إدارة التوقيف إشعار اجلهة التي أصدرت أمر 

مدته بفرتة ال تقل عن  التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء 
ساعة يف احلالة التي تزيد فيها مدة التوقيف عن مخسة  ٧٢

فعىل  من مخسة أيام دة التوقيف أقل أيام. وأما إذا كانت م
إدارة التوقيف إشعار اجلهة التي أصدرت أمر التوقيف 

. ويف كلتا  والتنسيق معها قبل انقضاء  مدته بوقت كافٍ
احلالتني إذا مل يرد من اجلهة أمر بالتمديد وانقضت مدته 

, وإشعار اجلهة التي أصدرت أمر   فعليها إخالء سبيله فوراً
 .)٢٢(التوقيف بذلك

وأعطى املنظم سلطة تقديرية للمحكمة يف حتديد احلاالت 
االستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيكون هلا املوافقة 

متديد التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة بحسب ما تراه,  عىل طلب 
مع مالحظة أن املنظم مل   وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً يف ذلك.

ستثنائية التي جيوز فيها للمحكمة متديد حيدد ما هي احلاالت اال

                                                           
 .اإلجراءات لنظام التنفيذية الالئحة ٢٤ ادةامل  )٢٢(
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٤٨
مدد التوقيف لفرتات غري معلومة. وهذا جعل مدة التوقيف 
مفتوحة دون حد أقىص هلا. فقد يفهم البعض أن أقىص مدة هي 

, دون االلتفات إىل الرخصة التي أعطاها املنظم  ١٨٠ يوماً
للقايض يف تقدير وجود حاالت استثنائية يقررها هو دون غريه, 

من ثم متديد فرتات التوقيف حسبام شاء, وهو ما خيالف يف و
رأينا مبدأ اليقني القانوين والذي يعترب السيام أساساً للحفاظ عىل 

 احلريات وصيانتها من أي انتهاك أو إساءة.
ونالحظ اختالف املدد املقررة للتوقيف يف جرائم 

اإلجراءات , عن القاعدة العامة التي تناوهلا نظام )٢٣(اإلرهاب
اجلزائية, حيث خول املنظم للنيابة العامة احلق يف إصدار أمر 
التوقيف يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام مكافحة اإلرهاب 

 ٣٠مدداً متعاقبة ال تزيد أي منها عىل  ومتويله اجلديد ملدة أو
, وال تزيد يف جمموعها عىل  , ويتفق النظامني يف  ١٢يوماً شهراً

تي تتطلب مدد أطول يرفع األمر هبا إىل املحكمة أن احلاالت ال
 املختصة لتقرير ما تراه.

وقد أوىل القضاء عناية خاصة فيام يتعلق بمراعاة مدد 
التوقيف, حيث قىض برفض دعو التعويض عن توقيف ملدة 

املدعي " مخسة أيام متت وفق النظام يف واقعة تتلخص يف أن
يام بتهمة حيازته طالب بتعويضه عن إيقافه ملدة مخسة أ

, فحكمت املحكمة ةمتفجرات وقد حكم له بعدم اإلدان
لتزام املدعى عليها باإلجراءات برفض الدعو; ذلك ال

, فمطالبة املدعي  النظامية واملدد املنصوص عليها نظاماً
بالتعويض ال تقوم عىل أساس صحيح, خاصة وأن منطوق 

نسب إليه لعدم  احلكم الصادر بحق املدعي قىض بعدم إدانته ملا
كفاية األدلة, مما يعني وجود التهمة أصالً إال أن األدلة ال ترقى 

. وبناء عىل ما )٢٤("قضاء لتعزيره, وهي كافية حتقيقاً الهتامه
تقدم فال يصح االحتجاج بحكم عدم إدانة املدعي يف الواقعة 
املنسوبة للقول ببطالن صحة اإلجراءات املتخذة بحقه من قبل 

 ا كانت موافقة لألنظمة املرعية.السلطة إذ

                                                           
مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله, الصادر بمرسوم ملكي رقم نظام   )٢٣(

 هـ.١٢/٢/١٤٣٩) وتاريخ ٢١(م/
هـ, وأيده حكم ١٤٣٥/ لعام ١/ج/٨٠حكم ابتدائي رقم   )٢٤(

 ـ.ه١٤٣٥لعام  ١/٤/إس/ج/٩٦ئناف رقم ستاال

كذلك رفضت املحكمة الدعو املقامة من املدعي ضد 
طلب "املديرية العامة للسجون يف دعو تتلخص وقائعها يف 

املدعي تعويضه عن استطالة مدة إيقافه يف سجن حمافظة جدة, 
حيث ثبت لد الدائرة إيقاف املدعي لد رشطة حمافظة جدة 

وإيداعه السجن بتاريخ هـ ٧/٨/١٤٣١بتاريخ 
هـ, وصدور احلكم اجلزائي بحقه رقم ٩/٨/١٤٣١
هـ) وتاريخ ١٤٣٣لعام  ١/٢/د/ج/١٤٣(

هـ القايض بسجنه مدة سنة حتتسب من تاريخ ١٢/٤/١٤٣٣
هـ, ٦/٨/١٤٣٢توقيفه, ما يعني انتهاء حمكوميته بتاريخ 
هـ ٢٨/٦/١٤٣٣وورد احلكم إىل املدعى عليها بتاريخ 

هـ ٢٠/٨/١٤٣٣اجلة الوافدين بتاريخ وسلمته ملكتب مع
فكان حتت مسؤوليتها مدة شهرين إال ثامنية أيام, وخالل تلك 
املدة بعث لألدلة اجلنائية لتسجيل السابقة, وإىل مكتب حتقيق 
اجلوازات التنسيقي الستخراج بيان السفر واتضح كونه عىل 
قائمة املمنوعني من السفر, ومن ثم إدارة مكافحة املخدرات 

رفع اسمه من قائمة املمنوعني من السفر, وأطلق رساحه ل
يوماً استطالة,  ٢٣هـ بعد ميض عام و ٢٩/٨/١٤٣٣بتاريخ 

وبالنظر ملدة االستطالة تبني أهنا كانت حتت نظر املحكمة 
وخالل إجراءات التقايض ثم تلتها إجراءات اإلفراج, ما يعني 

ن ثم خلو خروج سلطتها يف اإلفراج عنه خالل تلك املدة, وم
جانبها من ركن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية وعليه ثم رفض 

 .)٢٥("الدعو املقامة من املدعي
 

: كيفية التظلم من أمر التوقيف  ثانياً
حيق لكل شخص تم جتريده من حريته أن يطعن يف 

جراءات املحاكمة يف ظل إمرشوعية احتجازه, بام يضمن سري 
ضامنات ومحاية قضائية كافية. حيث يضمن إتاحة هذا احلق 
للموقوف محايته من أي انتهاكات حلقوقه أو تعريضه لرضوب 
سوء املعاملة أو االعتقال التعسفي أو االختفاء القرسي. وهو 

إجراءات جزائية,  ١١٥ما رعاه املنظم السعودي يف نص املادة 
ة التظلم من أمر توقيفه أو أمر متديد التوقيف, بأن أتاح له أحقي

                                                           
هـ, مؤيد بحكم ١٤٣٥لعام  ١/د/ج/١٠٧حكم ابتدائي رقم   )٢٥(
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  التوقيف االحتياطي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديميادة املحروقي: أحكام 

  

٤٩
عىل أن يقدم التظلم إىل رئيس دائرة التحقيق التابع هلا املحقق 
أو رئيس الفرع أو رئيس اهليئة حسب األحوال, ويبت فيه 

ونر . )٢٦(خالل مخسة أيام من تاريخ تقديمه دون تأخري
أو  وجوب أن يتاح ذلك للموقوف أو حماميه أو ملن له مصلحة

ن املوقوف قد ال يمكنه التظلم, فيجب أن إألحد أرسته, حيث 
 يتاح ذلك لغريه.

 
: بدائل التوقيف  االحتياطي ثالثاً

مل يتضمن نظام اإلجراءات السعودي النص عىل بدائل 
نه إإلجراء التوقيف, وهو ما نأخذه عىل موقف املنظم, حيث 

اختاذها بدالً كان بإمكانه النص عىل عدد من التدابري التي يمكن 
من إجراء التوقيف, والتي من بينها إلزام املتهم باإلقامة اجلربية 
املنزلية, كذلك عدم ارتياد أماكن معينة. وعليه إذا خالف املتهم 
تلك التدابري أو توافرت أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه سوف 
يلوذ بالفرار أو قد يرتكب جرماً أكرب أو قد يشكل هتديداً للنظام 

عام, ففي هذه احلالة جيوز توقيفه. مع مراعاة أنه إذا ما طبقت ال
تلك التدابري فيرسي فيام يتعلق بمدهتا نفس املدد واإلجراءات 
املحددة يف إجراء التوقيف وفق النظام. وللمنظم السعودي أن 

حتياطي حيذا حذو الترشيعات املقارنة يف إقرار بدائل للحبس اال
, والقانون ٢٠١ة املرصي يف مادته كقانون اإلجراءات اجلنائي

والذي أجاز اإلفراج عن الشخص  ١٤٧الفرنيس يف املادة 
برشط وضعه حتت اإلرشاف القضائي أو عن طريق اإلقامة 

 .)٢٧(اجلربية مع املراقبة اإللكرتونية
                                                           

من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية  ٨٠وأكدت املادة   )٢٦(
 عىل ذلك بقوهلا:

 .ىل املحقق أن حيفظ نسخة من أمر التوقيف يف ملف القضيةع  −١
ىل جهة التوقيف متكني املوقوف احتياطياً من تقديم التظلم ع  −٢

 ة.وتسهيل وصوله إىل اجلهة املختص  عىل أمر توقيفه,
قدم التظلم إىل رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف ي  −٣

إىل رئيس الفرع إذا كان متديد  صادراً من املحقق, ويقدم 
التوقيف صادراً من رئيس الدائرة, ويقدم إىل رئيس اهليئة 

 ع.كان التمديد صادراً من رئيس الفر إذا 
(27) Code de procédure pénale: Sous-section 3: De la 

détention provisoire (Article 147-1). "La décision de mise 
en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle 
judiciaire ou d'une assignation à résidence avec 
surveillance électronique". Créé par LOI n°2014-896 du 15 
août 2014 - art. 50. 

 :املطلب الثالث
 ضامنات املوقوف احتياطياً 

 إبالغ املوقوف بأسباب إيقافه أوالً:
من نظام اإلجراءات اجلزائية عىل أنه  ١١٦نصت املادة 

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه "
يراه إلبالغه, ويكون  نأو توقيفه, ويكون له حق االتصال بم

. وعليه جيب إبالغ "ذلك حتت رقابة رجل الضبط اجلنائي
الشخص الذي تم إيقافه باألسباب التي دعت إىل جتريده من 

ر القبض عليه; ويعز السبب يف ذلك إىل إتاحة حريته فو
تمكن من الطعن يف مد مرشوعية اختاذ هذا يالفرصة له كي 

اإلجراء ضده. وال يعني ذلك أن تكون املعلومات املتعلقة 
والتي جيب أن تقدم له  −بالتهم املنسوبة للشخص املوقوف 

عني حمددة بالقدر نفسه مقارنة بتلك التي يت − عىل وجه الرسعة
 أن تقدم له لد توجيه االهتام إليه بصورة رسمية.

ونظراً ألنه ال جيوز إصدار األمر بالتوقيف إال بعد 
استجواب املتهم, الذي يتلقى من خالله التهم املنسوبة إليه 

م). فيبدأ املحقق بسؤال املتهم وإحاطته ٢٠١٣ (مهدي,
بالتهمة املنسوبة إليه بلغة يفهمها بعيدة عن الغموض, 
ويستطيع أن يفهمها الشخص املوقوف متضمنة األسباب 
القانونية للقبض عليه والوقائع التي تربر ذلك. وإذا ما ظهر 

إليه ونسبتها  ةللمحقق عدم فهم املتهم ملضمون التهمة املوجه
معناه, عىل  هامهله, فعىل املحقق إعادة السؤال مرة أخر وإف

الشخص املوقوف.  أن يدون ذلك يف حمرض موقعاً عليه من قبل
جيب إيراد سبب " من الالئحة التنفيذية ٨١وهو ما أكدته املادة 

القبض عىل املتهم أو توقيفه يف حمرض, ويوقع املتهم عىل إعالمه 
 ."ض التوقيع أُثبت ذلك يف املحرضبالسبب, فإن رف

أما إذا كان املتهم هارباً فإنه ال يلزم إخطاره بالتهمة املنسوبة 
الستحاله مواجهته, وجيوز إصدار أمر بتوقيفه ملدة معينة تبدأ إليه 

من وقت القبض عليه, وينفذ القرار ولو بعد إحالته إىل املحاكمة, 
 إال أن املحكمة هلا أن تقوم بإلغاء هذا القرار ومن ثم اإلفراج عنه.

 
: أماكن ال  توقيف االحتياطيثانياً

ال جيوز توقيف "إجراءات جزائية عىل أنه  ٣٧أكدت املادة 
أي إنسان أو سجنه إال يف السجون أو أماكن التوقيف 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,٦٠− ٣٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٥٠
, وال جيوز إلدارة أي سجن أو توقيف  املخصصة لذلك نظاماً
قبول أي إنسان إال بموجب أمر مسبب وحمدد املدة وموقع 
عليه من السلطة املختصة وجيب أال تبقيه بعد املدة املحددة يف 

بيق ما نصت عليه تلك . ولكي يضمن املنظم تط"هذا األمر
املادة, فقد أوجب عىل املختصني من أعضاء النيابة العامة زيارة 
السجون وأماكن التوقيف يف دوائر اختصاصاهم, وذلك دون 
التقيد بأوقات الدوام الرسمي; حتى يتم التأكد من عدم وجود 
موقوف تم إيقافه بصفة غري مرشوعة. وهلم يف ذلك االطالع 

االتصال أو أماكن التوقيف و عىل سجالت السجون
, وعىل مديري السجون وأماكن باملوقوفني وسامع شكواهم

التوقيف أن يقدموا ألعضاء النيابة العامة كافة التسهيالت 
 .)٢٨(داء مهامهمأل

ويعني ذلك رضورة أن يتوافر يف أماكن االحتجاز املرافق 
التي تراعي احرتام إنسانية الشخص املوقوف وكرامته, فال 
جيوز أن يكون مكان التوقيف مكتظ وغري صحي, كذلك 
رضورة حصول املوقوفني عىل رضورياهتم وعىل اخلدمات 
التي تلبي حاجتهم األساسية, كالطعام واالغتسال واملرافق 
الصحية ومرافق ممارسة الشعائر الدينية, وغري ذلك من 
االحتياجات اإلنسانية للشخص املحتجز. األمر الذي جيعلنا 

عىل أن حجز املوقوف انفرادياً يعد انتهاكاً حلقوقه  نؤكد
ولكرامته وعدم مساواته مع أقرانه املحتجزين ومتتعه بحقوقه 

 أثناء االحتجاز.
واجته القضاء يف كثري من أحكامه إىل رضورة مراعاة ذلك, 

هتام حيث قيض بعدم إدانة املدعى عليه ملا نسب إليه يف قرار اال
ة قىض أغلبها حمتجزاً انفرادياً مما ترتب نتيجة توقيفه مدة طويل

فحكمت املحكمة "عليه إصابته بخلل يف إرادته واختياره 
عليه بارتكاب جريمة استغالل النفوذ  ىبعدم إدانة املدع

الوظيفي واملقامة ضده من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة 
الرياض, حيث تبني للدائرة باطالعها عىل أوراق الدعو وما 

م بشأهنا من حتقيقات عدم صحة ما نسب إىل املدعى عليه يف ت
قرار االهتام وعدم استناد االهتام عىل وقائع صحيحة, وقد تم 
توقيف املدعى عليه مدة طويلة حيث قىض مدة من هذه الفرتة 

                                                           
 .جزائية إجراءات ٣٨ املادة  )٢٨(

يف سجن انفرادي بخالف ما نصت عليه نصوص اإلجراءات 
أمل يف صياغة اجلزائية يف مثل هذه احلاالت, كام أن من املت

عبارات التحقيق واإلقرار جيد التحامل عىل املدعى عليه وقد 
متت صياغته بام يتوافق مع صحة االهتام, وهذا ال جيوز رشعاً 
ألن فيه ظلم للمتهم وفيه إخالل بحقه يف الدفاع وجيعل 
التحقيق مشوباً بعيب فقدان النزاهة واحليادية, وأن ما أقر به مل 

تياره, وقد تضمنت النصوص الرشعية ته واخراديكن عن إ
وأقوال الفقهاء عدم األخذ بإقرار املكره أو املحبوس أو 
مسلوب اإلرادة, وحيث خلت أوراق الدعو وأدلة االهتام 
من الدليل اليقيني أو القرائن املرتبطة التي يصح أن يقوم عليها 

 دام أن األصل يف اإلنسان براءة الذمة, األمر حكم اإلدانة, وما
الذي يتعني معه القضاء بعدم إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف 

 .)٢٩("قرار االهتام
بية حلقوق اإلنسان ووهو ما يتفق مع أحكام املحكمة األور

عىل  − Ramirez Sanchez c/ Franceيف قضية  − والتي أكدت
احلاالت التي ال تربر يف حد ذاهتا وضع املسجون يف زنزانة 

االنتامء إىل تنظيم إجرامي, كام ال يكفي توافر  فردية: فال يكفي
خطر اهلروب من السجن ما مل توجد مربرات قوية. كام أكدت 
املحكمة عىل أن نقل املسجون من مؤسسة عقابية إىل أخر إذا 
اجتمع مع وضع املسجون يف زنزانة فردية فإن القرار الصادر 

 .)٣٠(بذلك من قايض تنفيذ العقوبة جيب أن يكون مسبباً 
وللموقوف داخل السجن أو أماكن التوقيف أن يتقدم 
بشكو ملا قد يتعرض له داخل أماكن االحتجاز, وجيب أن 

 تسري إجراءات الشكو املقدمة عىل النحو التايل:
 .يقدم املوقوف شكو شفهية إىل مدير السجن أو التوقيف − ١
ذلك موقعاً من بيعد مدير السجن أو التوقيف حمرضاً  −٢

 .ومتضمناً ملا ذكره من تظلم وأسبابهاملشتكي, 
يلحق املدير بالشكو ملخص من ملف السجني أو  −٣

 املوقوف ويبلغ إىل عضو النيابة املختص بذلك.

                                                           
, واملؤيد بحكم هـ١٤٣٢لعام  ٢٢/د/٤٢ابتدائي رقم حكم   )٢٩(

 ـ.ه١٤٣٢لعام  ٣٨١/٦ستئناف رقم اال
(30) CEDH 27 janv. 2005, Ramirez Sanchez c/ France, D. 2005. 

Jur. 1272, note J.-P. Céré; AJDA 2005. 1388, note D. 
Costa ; AJ pénal 2005. 121, obs. J.-P. Céré ; RSC 2005. 
390, obs. P. Poncela, et 2006. 431, obs. F. Massias. 
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٥١
عىل أعضاء اهليئة املختصني عند زيارة السجون وأماكن  −٤

 التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاو
يف املسجونني أو املوقوفني, واالطالع عليه, والتوقيع 

 .)٣١(آخر صفحة بام يفيد ذلك
 

: حظر إيذاء املوقوف جسدياً أو معنوياً أو تعريضه  ثانياً
 لرضوب سوء املعاملة

حيظر إيذاء "إجراءات جزائية عىل أنه  ٢نصت املادة 
املقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وحيظر كذلك تعريضه 

 ٣٦. كام أكدت املادة "للتعذيب أو املعاملة املهينة للكرامة
إجراءات جزائية يف الفقرة األوىل منها عىل وجوب معاملة 

. ئاملوقوف بام حيفظ كرامته وعدم جواز إيذا ه جسدياً أو معنوياً
وإذا ما تناولنا مفهوم التعذيب فنجده وفقاً ملا ورد باتفاقية 
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

والتي انضمت إليها اململكة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية 
أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب "م بأنه ٢٣/٩/١٩٩٧بتاريخ 

شديد, جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد 
احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات 
أو عىل اعرتاف أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه 

و ختويفه أو إرغامه هو أو أي ارتكبه, هو أو شخص ثالث أ
 .)٣٢("شخص ثالث

ويعترب من قبيل تعريض املوقوف لرضوب سوء املعاملة 
بية يف والتفتيش البدين املتكرر له, حيث اعتربت املحكمة األور

أحد أحكامها أن التفتيش البدين يف السجون يشكل معاملة 
ه حاطة يف حد ذاته. ويقصد بذلك التفتيش البدين الذي ال تربر

اعتبارات املحافظة عىل األمن داخل السجن والوقاية. بل 
وأكدت عىل حق املسجون يف الطعن يف أعامل اإلدارة العقابية 

                                                           
 .اجلزائية اإلجراءات لنظام التنفيذية الالئحة من ٢٦ املادة  )٣١(
اعتمدت تلك االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم   )٣٢(

املؤرخ يف  ٣٩/٣٦بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
 ٢٦م, ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٨٤كانون األول/ديسمرب  ١٠

(جمموعة الصكوك الدولية, املجلد األول,  م١٩٨٧حزيران/يونيه 
 ).٤٠٩م, ص ١٩٩٣األمم املتحدة, نيويورك 

ويعد ذلك تأكيداً ملبدأ قانوين  .)٣٣(ومنها التفتيش البدين املتكرر
لكرامة لعاملة حاطة ملطاملا كررته يف أحكامها بقوهلا أن 

) من االتفاقية والتي تشكل ٣اإلنسانية تتناىف مع املادة (
قراطي ولو واألساس الذي ترتكز عليه املعاملة يف جمتمع ديم

تعلق األمر بمعاملة املسجونني املحكوم عليهم وأن خمالفة هذا 
املبدأ غري جائز االعتذار وحتى بغض النظر عن سلوك 

 .)٣٤(املسجون يف داخل السجن
الذي ما يسمى بالتفتيش اإلداري, و ةمع رضورة مراعا

يرمي إىل التأكد من احرتام القوانني واللوائح اخلاصة 
واملتعلقة باألمن والنظافة يف هذه املؤسسات  بالسجون 

مواد خطرة من خارج  العقابية. ذلك أنه ال جيوز إدخال 
السجون إىل داخلها يمكن أن يستخدمها أحد 

إليذاء مسجون آخر أو إليذاء نفسه (االنتحار) أو  املسجونني 
 داخل السجن كالسالح أو ي يستعني هبا للهرب من لك

م) طاملا أن ٢٠١١(غنام,  السكني واألشياء القاطعة بوجه عام
ومن األفضل للمنظم  ذلك يتم دون املساس بكرامة الشخص.

السعودي أن تتضمن نصوصه محاية أكثر للموقوفني املعرضني 
أن للتفتيش البدين املتكرر, إال إذا استدعى األمر ذلك, ك

 يفتعلون ما يثري الشك فيهم.
بناء عىل ما تقدم ولضامن محاية الشخص املوقوف من خطر 
تعريضه لرضوب سوء املعاملة, فقد أوجب املنظم السعودي 

 يت:عدة اشرتاطات تتلخص يف اآل
إىل مدير  − يف أي وقت −لكل موقوف احلق يف أن يقدم   (أ)

وعليه يتم السجن أو التوقيف شكو كتابية أو شفهية, 
إبالغها إىل عضو النيابة العامة بعد إثباهتا يف سجل معد 

 ت استالمها.بلذلك مع رضورة تزويد مقدمها بام يث
تلتزم إدارة السجن أو التوقيف بتخصيص أماكن   (ب)

مستقلة لعضو النيابة العامة املختص; وذلك ملتابعة 
 أحوال املسجونني أو املوقوفني.

                                                           
(33) CEDH 12 juin 2007, D. 2007. Pan. 2632, spéc. 2637, obs. 

T. Garé, et 2008. Pan. 1015, spéc. 1016, obs. J.-P. Céré ; 
AJ pénal 2007. 336, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2008. 
140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets, et 404, obs. P. 
Poncela. 

(34)  Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, 
et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 
1999-V. 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,٦٠− ٣٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٥٢
ارة السجن أو التوقيف عدم جواز أوجب املنظم عىل إد  (ج)

السلطة العامة باالتصال باملوقوف, ويف  السامح ألحد رجال
احلالة التي يسمح فيها بذلك جيب أن يدون اسم الشخص 
الذي سمح له باالتصال باملوقوف ووقت وتاريخ اإلذن 

غل  إىل; وترجع احلكمة من تقرير ذلك )٣٥(واملقابلة ومضمونه
باملوقوف أو حماولة التأثري عليه أو  يد السلطة عن التنكيل

 عرتاف, مما يغري إجراءات سري العدالة.إجباره عىل اال
بل وأكد املنظم السعودي كفالة حقوق املوقوف وضامن 
عدم تعريضه للتعذيب أو أي نوع من أنواع االعتداء يف نص 

من نظام السجن والتوقيف, بأنه ال جيوز االعتداء عىل  ٢٨املادة 
املوقوفني بأي حال من األحوال, ويف احلالة التي حيدث فيها 
ذلك يعرض املوظفني املدنيني أو العسكريني الذين يبارشون أي 
عدوان عىل املوقوف إىل اإلجراءات التأديبية, وذلك مع عدم 
اإلخالل بتوقيع العقوبات اجلزائية يف حقهم إذا ما شكلت تلك 

 نظام.االعتداءات جريمة يعاقب عليها ال
أقام " وهو ما أيده القضاء يف قضية تتلخص وقائعها حيث

فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعو ضد املتهمني بوصفهم 
موظفني عامني (رجال أمن بأحد مراكز الرشطة) أساؤوا املعاملة 
باسم الوظيفة باشرتاكهم يف رضب مقيم ملحاولة انتزاع اعرتاف 

ن يف اإلفراج عن ود تأخر املتهممنه, مما تسبب بإحلاق الرضر به وق
م تنازل خصمه عنه, وقد تضمن التقرير الطبي غالشاكي ر

تعرض الشاكي إلصابات وآثار رضب مربح يف أنحاء متفرقة من 
جسده, وجاء إنكار املتهمني جمرداً وخمالفاً لسائر األدلة والقرائن 
 الثابتة بالقضية, فصدر احلكم بإدانة املتهمني وتعزير كل واحد

ريال  ١٠٠٠٠منهم بسجنه ملدة شهر, مع إلزامهم بدفع مبلغ 
 .)٣٦("بالتضامن فيام بينهم للمقيم باكستاين اجلنسية

 
: حق  يف االتصال بالعامل اخلارجياملوقوف  رابعاً

ت جزائية النص عىل هذا احلق اإجراء ٣٦تضمنت املادة 
. "ويكون له احلق يف االتصال بمن ير إبالغه. ....." بقوهلا

                                                           
 .جزائية إجراءات ١١٨ راجع املادة  )٣٥(
هـ, واملؤيد ١٤٣٥لعام  ١/ج/٢٠بتدائية رقم حكم املحكمة اال  )٣٦(

 ـ.ه١٤٣٥لعام  ١/٤/إس/ج/٣٠ناف رقم ستئبحكم اال

ن املوقوف "من الالئحة عىل ذلك بقوهلا  ٢٣وأكدت املادة  يُمكّ
من االتصال بمن ير إبالغه بالطريقة التي يقدرها رجل 
الضبط اجلنائي أو املحقق بحسب حالة كل قضية 

فينبغي أن توفر للموقوفني مجيع التسهيالت  ."ومالبساهتا
 لالتصال بأرسهم وأصدقائهم وتلقي الزيارة منهم.

لك أنه حيق لألشخاص املوقوفني أن يتصلوا ويعني ذ
بأرسهم أو بمحاميهم; كي خيطروهنم بالقبض عليهم وبأماكن 
احتجازهم, أو أن تقوم السلطات بإخطارهم بالنيابة عنهم. 
فيحق للشخص املوقوف رسعة االتصال بمحاميه, وجيب أن 
يبلغ بحقه هذا ويتمتع به فور القبض عليه أو احتجازه, بل 

 يبارش أي حتقيق معه أو يوجه إليه االهتام.وقبل أن 
يضاف إىل ذلك وحفظاً حلق املوقوف واحرتاماً لكرامته 
اإلنسانية, فيجب أن يبلغ بحقه يف أن يتصل بطبيبه أو أن 
يعرض عىل طبيب وتلقي الرعاية الصحية املناسبة. ومن أجل 
ضامن رسية الفحوص الطبية, ينبغي أال جير الكشف الطبي 

أو برص رجال الرشطة, إال أنه يف بعض احلاالت  حتت سمع
وإذا ما طلب الطبيب ذلك, النظر يف ترتيبات أمنية خاصة, 
كتواجد أحد ضباط الرشطة يف مكان قريب من مكان توقيع 
الكشف الطبي, يمكنه من رؤية ما حيدث دون أن يسمع إال 
عندما يناديه الطبيب, ويف تلك احلالة يتعني عىل الطبيب أن 

 .)٣٧(جل ذلك يف الكشوف الطبيةيس
 ١١٩ومع ذلك ورد قيداً عىل هذا احلق تضمنته املادة 

للمحقق يف كل األحوال أن " إجراءات والذي ينص عىل أن
يأمر بعدم اتصال املتهم بغريه من املسجونني أو املوقوفني وأال 

يوماً إذا اقتضت مصلحة  ٦٠يزوره أحد ملدة ال تزيد عن 
إلخالل بحق املتهم يف االتصال بوكيله أو التحقيق ذلك, دون ا

. إال أنه لتطبيق هذا القيد فقد ورد عليه عدد من "حماميه
 يت:الضامنات تتمثل يف اآل

إذا تعددت األوامر الصادرة من املحقق بعدم اتصال   −١
املتهم بغريه من املسجونني أو املوقوفني وبمنع الزيارة 

.٦٠ىل (عنه, فال جيوز أن يزيد جمموع مددها ع  ) يوماً

                                                           
 .م٢٠٠٥ النمسا التعذيب, مناهضة جلنة   )٣٧(
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٥٣
إذا صدر أمر من املحقق بعدم اتصال املتهم بغريه من   −٢

املسجونني أو املوقوفني وبمنع الزيارة عنه, فيكون 
 .)٣٨(اتصاله بوكيله أو حماميه بعلم املحقق

وخيتلف تطبيق هذا القيد فيام يتعلق باملوقوفني عىل ذمة 
قضايا إرهابية, حيث جيوز للنيابة العامة أن تأمر بمنع اتصال 

, إذا  ٩٠املتهم بذويه أو السامح بزيارته مدة ال تزيد عن  يوماً
ة التحقيق ذلك, بل ويف حالة تطلب التحقيق لحاقتضت مص

ة املختصة لتقرير ما مدة منع أطول فريفع األمر إىل املحكم
تراه, األمر الذي يسمح بزيادة احلد األقىص املسموح به يف 

 تقييد حق الشخص يف االتصال بذويه.
ويف رأينا قد يتخذ هذا القيد كاستثناء يف احلاالت التي 
ينبغي فيها احلفاظ عىل األمن القومي أو السالمة العامة, أو 

يت الرأي اً لتشتيمة ما, كذلك قد يتخذ منعملنع ارتكاب جر
العام والتأثري عليه, أو يف حالة اجلرائم الكبرية التي تقتيض 

مع رضورة التنويه عن اتصال  مصلحة التحقيق فيها ذلك.
املوقوف بالطبيب لضامن حقه يف الرعاية الطبية بام ال يؤدي إىل 

 تعريض حياته أو سالمته اجلسدية للخطر.
 

: حظر االختفاء القرسي أو   االحتجاز التعسفيخامساً
يعني االختفاء القرسي أو االحتجاز التعسفي احتجاز 
الشخص املوقوف دون إتاحة الفرصة له باالتصال بالعامل 
اخلارجي, فقد يكون هذا الشخص موقوفاً بصفة غري مرشوعة 
أو يف مكان غري خمصص للتوقيف, فيعد هذا انتهاكاً حلقه 

وب سوء املعاملة و غريه من رضوجعله أكثر عرضة للتعذيب أ
 نسانية.إالال

لذلك شدد املنظم السعودي عىل رضورة اإلبالغ عن 
وجود أي موقوف بصفة غري مرشوعة, وألزم كل من علم 
بوجود موقوف بصفة غري مرشوعة أو يف مكان غري خمصص 
للتوقيف أن يبلغ النيابة العامة, ويكون ذلك إما مشافهة أو 

صلحة يف ذلك, ويُعد كتابة, حتى ولو مل يكن للمبلغ م
لشخصية ومضمون حمرض بذلك مشتمالً عىل بيانات املبلغ ا

غ أن يكلف فور علمه بالبالغ أحد أعضاء بالغه. وعىل املبلَّ 

                                                           
 .التنفيذية الالئحةمن  ٨٢راجع املادة   )٣٨(

النيابة باالنتقال إىل املكان الذي يوجد فيه املوقوف. وعليه 
ينتقل عضو النيابة املختص إىل مكان تواجد املوقوف 

أن يأمر باإلفراج عنه إذا تم  وإجراء حتقيق عن ذلك, وله
ع, وحيرر حمرضاً بذلك يتم رفعه إىل وتوقيفه بشكل غري مرش

اجلهة املختصة لتطبيق ما تقيض به األنظمة يف حق املتسببني 
 .)٣٩(يف ذلك

وإلمكانية ضامن وجود رقابة عىل أماكن التوقيف فقد 
من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات يف  ٢٥نصت املادة 

 عىل أنه: ٦, ٥, ٤, ٣ الفقرات
وما يف  −خيضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن   −٣

لرقابة وتفتيش اهليئة وفق هذا النظام ونظام  −حكمهام 
 .هيئة التحقيق واالدعاء العام

عىل إدارة التوقيف رفع بيان يومي إىل اهليئة بأسامء   −٤
املوقوفني, وأوقات توقيفهم, وأسبابه, واملدة التي 

 .أمضاها كل منهم
عىل إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل   −٥

السجن أو سجل مكان التوقيف املشار إليه يف املادة 
بحسب  −) من النظام اسم املسجون أو املوقوف ٣٨(

وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته, ورقم احلكم  −األحوال 
الصادر بحق املحكوم عليه وتارخيه, ورقم أمر التوقيف 

 .و تنفيذ السجن وتارخيه, واجلهة التي أمرت بهأ
جراءات جيب أن إ ٣٨السجالت املشار إليها يف املادة   −٦

تكون ورقية أو إلكرتونية, ويكون االتصال 
باملسجونني أو املوقوفني وسامع شكواهم بأي طريقة 

 .مناسبة حتددها اهليئة
 

: حقوق النساء املوقوفات  سادساً
توقيف األحداث والفتيات األنظمةُ نجد أنه يراعى يف 

واللوائح املنظمة لذلك, وفيام يتعلق باملرأة املوقوفة فيجب أن 
تودع املرأة املقبوض عليها يف حال التلبس أو يف حال صدور 

 .)٤٠(أمر توقيف هلا, يف دار التوقيف املخصصة للنساء
                                                           

 التنفيذية الالئحة ٢٧ ادةكذلك امل − جزائية إجراءات ٤٠ ادةامل  )٣٩(
 .اجلزائية اإلجراءات لنظام

 .٤ ,٣ فقرة ,٢٤م ,لنظام اإلجراءات التنفيذية الالئحة  )٤٠(
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٥٤
وفيام يتعلق بحالة املرأة احلامل املوقوفة, فقد نص نظام 

) ٣١والتوقيف الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/السجن 
تعامل املسجونة "بأن  ١٣, يف مادته ـه٢١/٦/١٣٩٨وتاريخ 

أو املوقوفة احلامل ابتداء من ظهور أعراض احلمل عليها 
معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى متيض مدة 

. "ةيوماً عىل الوضع وذلك وفقاً ملا تقرره الالئحة التنفيذي ٤٠
تنقل احلامل "من نفس النظام قوهلا  ١٤وأكملت املادة 

املسجونة أو املوقوفة إىل املستشفى عند اقرتاب الوضع وتبقى 
. ولكي "فيه حتى تضع محلها ويرصح هلا الطبيب باخلروج منه

حتظى مصلحة الطفل الفضىل باالعتبار األول, فقد أتاح نظام 
فلها حتى يبلغ من السجن والتوقيف أن تبقى املوقوفة مع ط

العمر سنتني, فإذا مل ترغب املوقوفة يف بقاء طفلها معها أو يف 
حالة بلوغه سن السنتني أن يسلم ألبيه أو ملن حق حضانته 
رشعاً بعد األم. ويف احلالة التي مل يكن للطفل أب أو أقراب 
يكفلونه, يتم إيداعه يف إحد مؤسسات رعاية األطفال مع 

إيداعه ويكون هلا احلق يف رؤيته يف أوقات إخطار األم بمكان 
دورية وفق قواعد حتددها الالئحة التنفيذية لنظام السجن 

 والتوقيف.
 

: حقوق األجنبي املوقوف  سابعاً
من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات  ٢٧٥نصت املادة 

إذا أوقف شخص غري سعودي الهتامه بارتكاب "عىل أنه 
الكبرية, فتبلغ وزارة الداخلية للنظر يف جريمة من اجلرائم 
ع األجنبي املوقوف بنفس احلقوق تويتم ."إحاطة ممثلية بالده

التي يتمتع هبا املواطن يف حال توقيفه, وذلك فيام يتعلق 
طالعه عىل املعلومات اخلاصة بأسباب توقيفه. وحقه يف إب

ا االتصال بسفاره بالده أو بمركز قنصيل تابع لدولته. وإذا م
كان الشخص الجئاً أو عديم اجلنسية, أو خيضع حلامية منظمة 
حكومية دولية, يتعني إخطاره عىل وجه الرسعة بحقه يف 
االتصال باملنظمة الدولية املناسبة أو بممثل عن الدولة التي 

(دليل املحاكمة العادلة,  يقيم فيها وتلقي زيارات منهم
 .م)٢٠١٤

قوف األجنبي بممثيل ويرجع السبب يف رضورة اتصال املو
سفارته أو قنصليته; إىل أهنم حيق هلم مساعدته باختاذ تدابري 
خمتلفة للدفاع عنه, ويعد من قبيل ذلك تقديم التمثيل القانوين 
له, أو البحث وحماولة الوصول إىل األدلة التي قد تتوافر يف بلد 
املصدر, كذلك مراقبة ظروف احتجاز هذا املوقوف والتأكد 

 ته وعدم تعرضه لرضوب سوء املعاملة املهينة.من سالم
 

 :املطلب الرابع
 انتهاء إجراء التوقيف واآلثار املرتتبة عليه

 أوالً: اإلفراج املؤقت
جيوز اإلفراج عن املتهم يف أي وقت إذا ما انتهت األسباب 

دم كفاية عويعد من بني تلك األسباب  ,التي أدت إىل توقيفه
طة التحقيق سواء لكبرية. وعليه فلساألدلة ضده يف جريمة 

 .)٤١(أكان املحقق أو املحكمة أن تفرج عن املتهم يف أي وقت
ويف احلالة التي يكون فيها املحقق هو املختص بإصدار أمر 

عدد من الرشوط هلذا اإلفراج اإلفراج املؤقت, فيلزم توافر 
 وهي:

إذا وجد أن توقيف املتهم ليس له مسوغ, وأنه ال رضر  −١
 التحقيق من إخالء سبيله.عىل 

شى هربه أو اختفاؤه, برشط أن يتعهد   −٢ املتهم أال خيُ
 .باحلضور إذا طلب منه ذلك

أن يعني له مكاناً يوافق عليه املحقق يف بلد املحكمة التي   −٣
جير التحقيق يف نطاق اختصاصها املكاين, ويدون ذلك 

.ويلحق بملف الدعو 
ج ال يمنع املحقق من مع مالحظة أن األمر الصادر باإلفرا

إصدار أمر جديد بالقبض عىل املتهم أو توقيفه إذا قويت األدلة 
ط عليه, أو استجدت  القائمة ضده, أو يف حال إذا أخل بام رشُ

 .)٤٢(ظروف تستدعي اختاذ هذا اإلجراء
فتكون هي  ةأما إذا كان املتهم قد متت إحالته إىل املحكم

املؤقت, وإذا متت إحالته  السلطة املختصة بإصدار أمر اإلفراج
إىل حمكمة غري خمتصة وصدر حكمها بعدم االختصاص فتبقى 

                                                           
 .جزائية إجراءات ١٢٠ املادة  )٤١(
 .جزائية إجراءات ١٢٢ املادة  )٤٢(



  التوقيف االحتياطي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعوديميادة املحروقي: أحكام 

  

٥٥
هي املختصة بالنظر يف طلب اإلفراج أو التوقيف إىل أن ترفع 
الدعو إىل املحكمة املختصة. ويف مجيع األحوال للمدعي 

 .,االعرتاض عىل اإلفراج عن املتهمالعام حق 
ج عن اىل قرار املحكمة باإلفرثار املرتتبة عوفيام يتعلق باآل

, فوفقاً للامدة  من الالئحة التنفيذية  ٨٦املتهم املوقوف جوازياً
 لنظام اإلجراءات يشرتط أن:

وجوب أن يتضمن قرار اإلفراج عن املتهم عىل اسم  −١
الدائرة التي أصدرته, ورقم قيد القضية واإلحالة 

, وجنسيته, ورقم  هويته, وتارخييهام, واسم املتهم كامالً
والتهمة املسندة إليه, وكذلك اإلشارة إىل أسباب إصدار 

 القرار وأنه مقصور عىل القضية التي صدر فيه.
تبلغ املحكمة اهليئة بقرار اإلفراج عن املتهم فور  −٢

 صدوره.
ال يرتتب عىل اعرتاض املدعي العام عىل قرار اإلفراج  −٣

 .عن املتهم; وقف تنفيذه
لطة التحقيق احلق يف إصدار وإذا كان املنظم قد أعطى لس

أمر اإلفراج املؤقت, إال أنه مل يلزمها أن يكون هذا اإلفراج 
بضامن أو بدون ضامن, بل ترك ذلك لسلطتها التقديرية. إال أنه 
من البدهيي أن تضمن سلطة التحقيق قرار اإلفراج عن املتهم 
وخاصة إذا كانت مربرات التوقيف ال تزال قائمة, ونر أهنا 

سلطة تقديرية يف ذلك, فلها أن تصدر األمر بضامن هلا 
كالكفالة الشخصية أو املادية, أو إصداره بدون ضامن إذا 

 (رسور, كانت مربرات التوقيف قد زالت بشكل هنائي
 .م)٢٠١٦

وجدير بالذكر أن القانون العريب املوحد لإلجراءات اجلزائية 
 أنه جيوز نص عىل )٤٣(لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

تعليق اإلفراج عىل تقديم ضامن شخيص أو كفالة مالية, وخيضع 
ذلك لتقدير عضو النيابة العامة أو القايض, عىل أن يدفع بدل 
الكفالة من املتهم أو من غريه ويعترب هذا املبلغ جزاءً كافياً 
لتخلف املتهم عن احلضور يف أي إجراء من إجراءات التحقيق 

                                                           
وثيقة الرياض للنظام املوحد لإلجراءات اجلزائية لدول جملس "  )٤٣(

وهو نظام اسرتشادي, اعتمده  "لدول اخلليج العربيةالتعاون 
 ١٩− ١٨املجلس األعىل يف دورته السادسة والعرشين (أبوظبي 

 م.٢٠٠٦هـ, ١٤٢٧). الطبعة الثانية م٢٠٠٥ديسمرب 

ب من تنفيذ احلكم والقيام بكل والدعو وعدم التهر
عليه. ونر أن للمنظم السعودي أن يأخذ  ةالواجبات املفروض

 بتلك اإلجراءات كضامنة يف حالة اإلفراج املؤقت عن املتهم.
 

: اإلفراج الوجويب  ثانياً
يقصد باإلفراج الوجويب احلاالت التي يأمر فيها النظام 

, دون ترك  سلطة تقديرية للسلطة باإلفراج عن املوقوف وجوباً
إجراءات اشرتاطها حتى  ١٢٤املختصة, ويظهر من نص املادة 

يفرج عن املوقوف وجوباً أن ينتهي التحقيق بأال وجه إلقامة 
الدعو أو أن األدلة مل تكن كافية ضده. وعليه يويص رئيس 
الدائرة بحفظ الدعو, ما مل يكن موقوفاً عىل ذمة قضايا 

جلريمة من اجلرائم الكبرية فال يكون أمر أخر. أما إذا كانت ا
رئيس الدائرة نافذاً إال بتصديق رئيس النيابة العامة أو من 
, فيكون  ينيبه, ويف هذه احلالة إذا تم إبقاء الشخص موقوفاً

 حبسه هذا دون وجه حق ويستوجب التعويض عنه.
وجدير بالذكر أن اإلفراج يكون وجوبياً أيضاً يف احلالة 

حتياطي دون جتديدها من فيها مدة احلبس اال التي تنقيض
السلطة املختصة, أو يف حالة صدور حكم برباءة املوقوف, أو 

 أنه قىض املدة املحكوم هبا عليه خالل مدة التوقيف.
ونالحظ أنه يف احلالة التي يصدر فيها القرار بحفظ 
 فال يمنع ذلك من إعادة فتح ملف الدعو ,الدعو

ظهرت أدلة جديدة تقوي  ماأخر, متى والتحقيق فيها مرة 
نسبة التهمة إىل املتهم, والتي من بينها شهادة الشهود 
واملحارض أو أية أوراق أخر مل يتم عرضها عىل املحقق من 
قبل, ففي هذه احلالة يمكن العدول عن أمر اإلفراج وإعادة 

.توقيف املتهم مرة أخر 
ر اليوم التايل وعليه يفرج عن املسجون أو املوقوف قبل ظه

النقضاء العقوبة أو مدة اإليقاف, وذلك ما مل يصدر عفو عام 
عن اجلريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم اإلفراج عن املسجون 

 .)٤٤(أو املوقوف يف الوقت املحدد بقرار العفو
 
 

                                                           
 .والتوقيف السجن نظام من ٢٤ املادة راجع  )٤٤(
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٥٦
: خصم مدة التوقيف  ثالثاً

إذا صدر حكم بالسجن عىل متهم كان موقوفاً عن نفس 
إجراءات جزائية خصم مدة  ٢١٧فقد أوجبت املادة اجلريمة, 

التوقيف من مدة العقوبة املحكوم هبا. ويستدل من ذلك أنه يف 
حالة تربئته من اجلريمة التي أوقف بخصوصها, فيتم خصم 
مدة التوقيف إذا كان قد صدر ضده حكم بالسجن عن جريمة 
أخر, برشط أن تكون اجلريمة األخر التي ارتكبها 

 ف قد تم التحقيق معه بخصوصها أثناء توقيفه.املوقو
ولعل ما نالحظه عىل موقف املنظم أنه عامل مدة التوقيف 

ن إمعاملة احلكم القضائي, وهو ما ال يمكن التسليم به حيث 
التوقيف جمرد إجراء احتياطي وليس عقوبة, ويف رأينا أن 
املنظم قد ساو يف اهلدف بني إجراء التوقيف وعقوبة السجن 
يف أن كليهام سلب للحرية, وعليه أراد خصم مدة التوقيف 
والتي اقتضتها مصلحة العدالة من املدة املحكوم هبا حتى ال 
تطول مدة احتجاز املتهم أكثر من املدة التي قدرها القايض يف 

 حكمه, والتي تتناسب غالباً مع فعله املجرم.
قوف ويرتتب عىل ذلك أنه إذا صدر احلكم عىل املتهم املو

بالرباءة أو بعقوبة غري عقوبة السجن, أو إذا كانت املدة 
املحكوم هبا هي نفس املدة التي قضاها يف التوقيف, فيتم 
اإلفراج عنه يف احلال. ويثور التساؤل عن احلالة التي يصدر 
فيها احلكم بمدة أقل من مدة التوقيف التي قضاها الشخص 

ولكل من "إجراءات  ٢١٥املتهم, وهو ما مل تتضمنه نص املادة 
أصابه رضر نتيجة اهتامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو 

وهذا  "توقيفه أكثر من املدة املقررة احلق يف طلب التعويض
يعني اقتصار املطالبة بالتعويض يف االهتام كيداً ومن ثم الرباءة, 

.  أو يف حالة إطالة مدة التوقيف أكثر من املدة املقررة نظاماً
تقديرنا أن املنظم أغفل أمراً آخر يتعلق بام إذا كانت ويف 

العقوبة املحكوم هبا هي الغرامة دون عقوبة السجن, فباملقارنة 
مع الترشيع املرصي مثالً نجده قد خصم مخسة جنيهات من 

, وعليه )٤٥(الغرامة املحكوم هبا عن كل يوم من أيام التوقيف
عات األخر يف ندعو املنظم السعودي أن حيذو حذو الترشي

 ضامن حقوق املوقوفني عىل ذمة قضايا.
                                                           

 .قانون العقوبات املرصي ٢٣ ادةامل  )٤٥(

: ا  فملدعي باحلق اخلاص وإجراء التوقيرابعاً
من املالحظ أن املنظم مل يعط أي حق للمدعي باحلق 
اخلاص فيام يتعلق بتوقيف الشخص من عدمه, أو حتى إبداء 
الرأي فيه, بل ينحرص دوره يف طلب التعويض إذا ما أصابه 

املتهم. ويف احلالة التي يتم فيها اإلفراج عن رضر جراء خطأ 
املوقوف وصدور األمر بحفظ الدعو, يبلغ املدعي باحلق 
اخلاص باألسباب التي بني عليها هذا األمر, ويف هذه احلالة 
يكون له حق املطالبة بحقه اخلاص أمام املحكمة املختصة, وإذا 

إقامته,  كان قد توىف فيكون التبليغ لورثته مجيعهم يف مكان
. برشط أن  ويكون هذا التبليغ وفق نموذج معد لذلك مسبقاً
يوقعه املحقق ورئيس الدائرة وتسلم صورة مصدقه منه إىل 
املدعي باحلق اخلاص أو ورثته بعد التوقيع عىل األصل بالتسلّم 

 .)٤٦(لتقديمها إىل املحكمة املختصة
 

: بطالن إجراء التوقيف وآثارخامس  هاً
رشوط تطبيق أمر التوقيف, اعترب حبس املوقوف إذا مل تراع 

, ويرتتب ع بطالن مجيع اإلجراءات التي اختذت   ذلك ىلباطالً
. وقد  , بل يتعني اإلفراج عنه فوراً واملتهم موقوفاً إيقافاً باطالً

إذا كان البطالن راجعاً إىل "إجراءات عىل أنه  ١٨٩نصت املادة 
ححه, وإن كان عيب يمكن تصحيحه, فعىل املحكمة أن تص

. ويعد "راجعاً إىل عيب ال يمكن تصحيحه فتحكم ببطالنه
البطالن قابالً للتصحيح يف حال ما إذا كان أمر التوقيف مل 
يتضمن بعض البيانات اخلاصة باملوقوف كجنسيته أو مهنته أو 
. أما فيام يتعلق بالعيب الذي ال يمكن تصحيحه  حمل إقامته مثالً

حتياطي دون استجوابه أو احلبس االكأن يميض املوقوف مدة 
صدار أمر التوقيف ليست السلطة املختصة, أو إألن من قام ب

لعدم كفاية األدلة, ففي هذه احلالة تبطل كافة اإلجراءات التي 
 ترتبت عىل إجراء التوقيف طاملا أهنا بنيت عليه.

كذلك ال جيوز تنفيذ أمر التوقيف بعد ميض ستة أشهر من 
إجراءات  ١١٧وفق املادة  ا مل جيدد ملدد أخر تاريخ إصداره م

جزائية, وعليه يعد تنفيذ هذا اإلجراء بعد مرور هذه املدة 
 ,   قبل املوقوف. ةوتبطل كافة اإلجراءات املتخذ الزمنية باطالً

                                                           
 .جزائية إجراءات ١٢٤/٢ املادة ذلك يف راجع  )٤٦(
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٥٧
ن املدعي إحيث "دو أن القضاء أيد ذلك يف أحكامه يب

) وطلب تظلم من إيقافه لد املدعى عليها (املباحث اإلدارية
) يوماً من تاريخ ٨٩التعويض عن ذلك, وقد أُوقف مدة (

هـ. وذلك ٢٠/١/١٤٣٠هـ وحتى تاريخ٢١/١٠/١٤٢٩
ساعة ووجوب  ٢٤عدم جواز إبقائه لدهيا أكثر من مدة  رغم

إحالته للهيئة, ووجوب احلصول من قبلها عىل أوامر متديد 
إيقافه إذا استلزم األمر, وقد ثبت من أوراق القضية أن 

كام أثبت  ٣/١/١٤٣٠ألوراق مل حتال إىل اهليئة إال يف تاريخ ا
ذلك خطاب مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران 

هـ والتي قامت ٢٠/١/١٤٣٠) وتاريخ ١٣٩/٢٦( رقم
باإلفراج عنه عىل الفور, وحيث مل تقدم املدعى عليها أوامر 

دعي التوقيف والتمديد النظامية للفرتة التي أمضاها امل
. وبناءً عليه فإن املدعى عليها قد أخطأت يف ترصفها  موقوفاً
ضد املدعي وقد ولد هذا اخلطأ رضراً حلق به متثل يف حبسه 

يوماً وتقييد حريته بدون سند رشعي أو نظامي  ٨٩ملدة 
صحيح, لذا فإنه جيب تعويضه عن تلك املدة التي قضاها يف 

تنص عىل أن الرضر السجن متشياً مع القاعدة الرشعية التي 
 .)٤٧("يزال ومع أحكام النظام

 
 : التعويض عن إجراء التوقيف التعسفيسادساً 

ه مع املوقوف إىل أنه ال ؤقد ينتهي التحقيق الذي تم إجرا
وجه إلقامة الدعو, أو أن تصدر املحكمة حكامً برباءته, وهو 
ما يرتتب عليه بالرضورة إصابة هذا الشخص بأرضار بالغة, 

يف حرمانه من حريته أو يف سمعته وسمعة أرسته أو حتى سواء 
يف مصاحله وتعطيل أعامله, لذلك أكد املنظم السعودي عىل 
إمكانية تعويض هذا الشخص عن األرضار التي أصابته من 

 ٢١٥جراء توقيفه. وعليه تضمنت الفقرة الثانية من املادة 
ة لكل من أصابه رضر نتيج"إجراءات جزائية النص عىل أن 

, أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من املدة  اهتامه كيداً
املقررة احلق يف طلب التعويض أمام املحكمة التي رفعت إليها 

 ."الدعو األصلية

                                                           
هـ واملؤيد ١٤٣٥لعام  ١/١٢/د/ج/١٦٧حكم ابتدائي رقم   )٤٧(

 ـ.ه١٤٣٥لعام  ١/٤/إس/ج/٩٥ستئناف رقم بحكم اال

وجعل املنظم االختصاص بنظر التعويض للمحكمة 
رية أو الدائرة اجلزائية املختصة بنظر دعاو التعويض ااإلد

, ويكون نظر دعو التعويض راجعاً إىل والئياً ونوعياً ومكا نياً
اختصاص املحكمة التي نظرت الدعو اجلزائية باعتبارها 

. )٤٨(فصلت يف املوضوع األصيل فيكون طلب التعويض تابعاً له
ويرتتب عيل ذلك أن املحكمة التي تنظر طلب إعادة النظر يف 
احلكم اجلزائي الصادر باإلدانة أن تضمن حكمها تعويضاً 

وياً ومادياً للمحكوم عليه جرباً للرضر الذي أصابه متى معن
 .م)٢٠١٥(الكاميل,  انتهت إىل عدم إدانته

ويف ذلك قيض بإلزام األمن العام تعويض املوقوف عن 
إىل تاريخ  ـه١/٧/١٤٢٦مدة إيقافه للفرتة من تاريخ 

رياالً) يف  ٧٨٤٣٢٫٣٠هـ, بمبلغ وقدره (١٩/٤/١٤٢٧
املدعي تقدم بالئحة دعو "أن قضية تتلخص وقائعها يف 

هـ, والتي خلصها بأنه يتظلم من سجنه ١٩/٢/١٤٣٢بتاريخ 
بدون حق من قبل املدعى عليها (األمن العام) ملدة سنة 
وشهرين عىل ذمة قضية استغالل نفوذ والتي صدر فيها احلكم 
بعدم إدانته, فطالب املدعي بتعويضه عن املدة التي تم إيقافه 

أطول من املدة املحددة نظاماً للفرتة من  فيها والتي تعد
, فحكمت املحكمة ـه١٩/٤/١٤٢٧هـ وحتى ١/٧/١٤٢٦

ن املقرر فقهاً ونظاماً عدم جواز توقيف إبتعويض املتهم, حيث 
أحد أو حبسه إال بمستند رشعي ونظامي صحيح, ملا يرتتب 
عىل التوقيف واحلبس من املساس بحرية اإلنسان وحقوقه 

رشيعة وسارت عىل هدهيا أنظمة الدولة املرعية, التي كفلتها ال
فالسجن يتفق مع الغصب باعتبارمها تعطيل ملنفعة سجني 

 .)٤٩("وتفويت هلا واستيالء عليها
 

 اخلامتة
بعد أن انتهينا من عرضنا ألحكام إجراء التوقيف يف النظام 
السعودي, السيام يف نظام اإلجراءات اجلزائية وغريه من األنظمة 
اجلزائية املختلفة التي قد تتفق وختتلف معه يف كثري من األحيان, 
إضافة إىل ما ورد من األحكام القضائية التي صدرت يف هذا 

                                                           
 .هـ١٤٣٢ لعام ٨٧ رقم جمتمعة التدقيق هيئة قرار   )٤٨(
هـ, واملؤيد ١٤٣٤لعام  ٣٨٧/٣/٣حكم املحكمة االبتدائية رقم   )٤٩(

 .هـ١٤٣٥ام لع ١/إ س/ج/١١٠رقم  االستئنافبحكم 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,٦٠− ٣٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٥٨
وائمة بني حق الدولة يف محاية الشأن, وأكدت عىل رضورة امل

املجتمع من جراء أفعال املجرمني واملخربني, وبني حق الشخص 
يف محاية حرياته وحقوقه. فقد أسفرت الدراسة إىل عدد من 

 النتائج والتوصيات التي سوف نتناوهلا عىل النحو التايل:
 

 النتائج(أ) 
حقوق اإلنسان وحرياته, كفلتها له الرشيعة اإلسالمية  −١

, والتي ال جيوز االعتداء عليها إال  ١٤منذ أكثر من  قرناً
 بمسوغات رشعية أو نظامية.

يعد إجراء التوقيف من أشد اإلجراءات التي قد تنتهك  −٢
العديد من حقوق الشخص, السيام حرمانه من حريته 

ختاذه بشكل نظامي أو بشكل اوتقييدها, سواء تم 
 تعسفي.

العديد من األنظمة التي إلجراء التوقيف يف اململكة  −٣
توجته والتي ال تؤدي بالطبع إىل احلد أو التأثري يف حرية 
الشخص وإنام ضبطه, وحماولة إصالح بعض اخللل 

 الذي أصاب املجتمع, واملحافظة عىل أمنه واستقراره.
جاء الفصل الثامن واخلاص بأمر التوقيف يف نظام  −٤

ن غريه اإلجراءات اجلزائية السعودي, يف صورة أفضل م
إال أنه يف بعض األحيان قد  ,من األنظمة اجلزائية املقارنة

 اً شابه بعض النقائص التي إذا ما أكملت جلعلته نظام
 وأكثر عدالً وضامناً لشخص املوقوف. شامالً 

, طاملا تم اختاذه يف ظل  −٥ يعد إجراء التوقيف جائزاً قانوناً
. مع رضورة اكتامل  ظروف مرشوعة وحمددة سلفاً

الشكلية واإلجرائية, بام ال يؤدي إىل إخراجه من  رشوطه
.  نطاقه املرشوع وحتوله إىل إجراءً تعسفياً

 
 التوصيات(ب) 

ندعو املنظم السعودي إىل حتديد احلد األقىص ملدة  − ١
التوقيف, دون أن يرتكها للسلطة التقديرية للقايض, وحتى 
ال يتحول احتجاز الشخص من مرشوع إىل غري مرشوع 

 إغفال القايض متديد مدة احلجز ألمد غري معلوم.ملجرد 
 فضالً عن خمالفته ألسس وأهداف إجراء التوقيف.

نويص املنظم بالنص عىل بدائل يمكن تطبيقها بدالً من  −٢
إجراء التوقيف, يف األحوال التي ال يكون فيها اإلفراج 

.  عن الشخص املحتجز وجوبياً
القانون, تعزيز قدرات األشخاص القائمني بإنفاذ  −٣

وتدريبهم وتطوير مهاراهتم فيام يتعلق بمتطلبات تطبيق 
النظام داخل أماكن التوقيف أو السجون, السيام ما 

 يتعلق بحقوق الشخص داخل السجن.
التأكيد عىل دور اململكة يف بناء التعاون الفعيل املشرتك ممثلة  − ٤

يف هيئة حقوق اإلنسان يف اململكة, واملفوضية السامية 
إلنسان باألمم املتحدة, فيام يتعلق بتنفيذ كافة حلقوق ا

 الربامج والنشاطات املتعلقة بمجال حقوق اإلنسان.
ندعو املنظم إىل إنشاء جلنة خمتصة بالنظر يف تظلامت  −٥

املوقوفني وشكواهم داخل أماكن التوقيف أو 
االحتجاز, عىل أن تكون تلك اللجنة مستقلة عن أعضاء 

 الرشطة وسلطة التحقيق.
 

 ملراجعا
 الكتب القانونيةأوالً: 

املركز القانوين للمتهم يف مرحلة  م).١٩٨٩( أمحد, هاليل عبداهللا
 .دار النهضة العربية. القاهرة: بتدائيالتحقيق اال

رشح قانون اإلجراءات  .م)١٩٨٨(حسني, حممود نجيب 
 .دار النهضة العربية القاهرة: ,٣ط .اجلزائية

 منظمة عن صادركتاب  م).٢٠١٤( العادلة املحاكمة دليل 
 مطبوعات  ,٢ط املتحدة, اململكة الدولية, العفو
 .الدولية العفو منظمة

الوسيط يف قانون اإلجراءات . م)٢٠١٦( رسور, أمحد فتحي
 .دار النهضة العربية, القاهرة: ١٠ط .اجلنائية

 .قانون اإلجراءات اجلنائية .م)٢٠٠٦(عبدالستار, فوزية 
 .دار النهضة العربية القاهرة:, ٢ط

حقوق اإلنسان يف  .هـ)١٤٢٢(العمري, خالد بن عثامن 
, دراسة حتليلية من منظور مالنظام األسايس للحك

النرش العلمي واملطابع, إدارة  . الرياض:إسالمي
 .جامعة امللك سعود
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٥٩
 .. الترشيع اجلنائي اإلسالميم)٢٠٠٥(عودة, عبدالقادر 

 القاهرة: مكتبة دار الرتاث.
. حقوق اإلنسان يف السجون .م)٢٠١١( غنام, حممد غنام
 .لية احلقوق, جامعة املنصورةك مكتبة املنصورة:
الوجيز يف رشح قانون  .م)٢٠١٣( غنام, حممد غنام

 .برلني للطباعة . املنصورة:اإلجراءات اجلنائية
الوسيط يف رشح نظام  .م)٢٠١٥(الكاميل, حممد عيل 

مكتبة الرياض: , ١ط .داإلجراءات اجلزائية اجلدي
 .القانون واالقتصاد

. األسكندرية: "ياحلبس االحتياط" .املر, حممد عبداهللا حممد 
  .) م٢٠٠٦( دار الفكر العريب,

رشح نظام اإلجراءات  .م)٢٠١٧(املنشاوي, حممد أمحد 
اإلجادة  دار . الرياض:اجلزائية السعودي اجلديد

 .للنرش والتوزيع
 الوجيز يف رشح اإلجراءات. م)٢٠١٣( مهدي, عبدالرؤوف

 .دار النهضة العربية . القاهرة:اجلنائية
 

: األنظمة واللوائح والقرارات الوزارية  ثانياً
 أمريي بمرسوم الصادر الكويتي األجانب إقامة قانون 

 م.١٩٥٩ لسنة ١٧رقم
 رقم وتعديالته األجانب وشؤون لإلقامة األردين القانون 

 . م١٩٧٣ لسنة ٢٤
  والتوقيف الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام السجن

 .هـ٢١/٦/١٣٩٨) وتاريخ ٣١(م/
 النظام األسايس للحكم الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 ـ.ه٢٧/٨/١٤١٢) وتاريخ ٩٠(أ/
  ًألحدث التعديالت  قانون العقوبات املرصي طبقا

 م.٢٠٠٣لسنة  ٩٥الصادرة بالقانون 
 لسنة ١٤٥ رقم املرصي اجلنائية اإلجراءات قانون 

 م.٢٠٠٦
  نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ  ٢امللكي م/
  هـ  بشأن ١٠/٦/١٤٣٥وتاريخ  ٢٠٠٠قرار وزاري رقم

 .حتديد اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف

  الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية, الصادرة
 .هـ٢١/٣/١٤٣٦اريخ وت ١٤٢بقرار جملس الوزراء رقم 

 بمرسوم الصادر ومتويله, اإلرهاب جرائم مكافحة نظام 
  .هـ١٢/٢/١٤٣٩ وتاريخ) ٢١/م( رقم ملكي

 
: جمموعة األحكام القضائية  ثالثاً

  ـ.ه١٤٣٢جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية لعام 
  ـ.ه١٤٣٣جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 
  ـ.ه١٤٣٥ اجلزائية لعام جمموعة األحكام واملبادئ 
 

: املواثيق الدولية واإلقليمية  رابعاً
    عاملة أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب امل

 م.١٩٨٧نسانية أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإ
 يعد والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد 

 لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتا األطراف متعددة معاهدة
 ٢٢٠٠ املتحدة لألمم العامة اجلمعية  قرار بموجب املتحدة
 . م١٩٦٦ ديسمرب/كانون ١٦ يف املؤرخ) ٢١−د( ألف

 املتحدة, األمم األول, املجلد الدولية, الصكوك جمموعة 
 . م١٩٩٣ نيويورك

  م٢٠٠٤حلقوق اإلنسان امليثاق العريب. 
 املالحظات اجلنائية للجنة مناهضة التعذيب, النمسا 

(UN Dock) م٢٠٠٥. 
  "لدول اجلزائية لإلجراءات املوحد للنظام الرياض وثيقة 

 نظام وهو "العربية  اخلليج لدول التعاون جملس
 السادسة دورته يف األعىل املجلس اعتمده  اسرتشادي,
 الطبعة). م٢٠٠٥ ديسمرب ١٩−١٨ أبوظبي(   والعرشين

  .م٢٠٠٦   هـ,١٤٢٧ الثانية
 

: املواقع   اإللكرتونيةخامساً
  موقع هيئة اخلرباءhttps://www.boe.gov.sa. 
 املوقع الرسمي لديوان املظامل https://www.bog.gov.sa. 
  املوقع الرسمي لوزارة العدل السعودية

https://www.moj.gov.sa. 
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٦٠
: مراجع أجنبية  سادساً

Code de procédure pénale . 
Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, 

et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 
95,  CEDH 1999. 

CEDH 27 janv. 2005, Ramirez Sanchez c/France, D. 2005. 
Jur. 1272, note J.-P. Céré; AJDA   2005. 

CEDH 12 juin 2007, D. 2007. Pan. 2632, spéc. 2637,T. 
Garé, et 2008. 
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 االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

 متويل عبداملؤمن حممد املريس
 اململكة العربية السعودية, الرياض, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة امللك سعوداملساعد,  فلسفة القانونأستاذ 

 عضو هيئة التدريس بكلية احلقوق, جامعة املنصورة, مجهورية مرص العربية
 )هـ٢٦/٢/١٤٤٠, وقبل للنرش يف هـ٢٤/٧/١٤٣٩(قدم للنرش يف 

ويتناول هذا البحث غاية من هذه الغايات, وهي غاية االستقرار القانوين, تلك  للنظام أو للقانون غايات عديدة ومتنوعة, .ملخص البحث
عة املراكز الغاية التي هتدف إىل بلوغ املخاطبني بالقانون أو بالنظام بقيمة أو غاية األمن القانوين, ومن ثم يتحقق السالم االجتامعي, وعدم زعز

املوضوع أن نظام املرافعات الرشعية السعودي قد تضمن الكثري من املفاهيم واملنطلقات التي القانونية يف املجتمع. ولقد تبني لنا بعد بحث هذا 
 اململكة, تؤكد عىل حتقيق غاية االستقرار القانوين يف املجتمع السعودي; وهذا يظهر من خالل التقيد باملبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي يف

ضاء, وجمانيته, وعالنيته, وكذلك من خالل وضع آليات لتعيني املوارد البرشية يف مرفق القضاء, وحتديد كاملساواة أمام القضاء, واستقالل الق
االختصاص القضائي بطريقة جلية, وتأطري إجراءات التقايض, وقواعد اإلثبات, وضوابط إصدار األحكام القضائية بصورة واضحة, وكذا 

  ء أكانت هذه الطرق; من الطرق العادية, أو من الطرق غري العادية.بيان طرق االعرتاض عىل األحكام القضائية, سوا
أهداف القانون, الكفاية القانونية, جودة القانون, الغاية القريبة للقانون, الغاية النهائية للقانون, الوضعية  :املفتاحيةالكلامت 

جمانية القضاء, مبدأ عالنية القضاء, إجراءات التقايض, قواعد القانونية, املثالية القانونية, استقالل القضاء, مبدأ املساواة, مبدأ 
  اإلثبات القضائي, احلكم القضائي, االعرتاض عىل األحكام القضائية.
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٦٢
 قدمةامل 

 أو قانون يتمتع بالكفاية واجلودة )١(أوالً: رضورة وجود نظام
مل يعد أحد جيادل يف أن اإلنسان كائن اجتامعي بطبعه, وأنه 

; ومرد ذلك )٢(يأنف من العزلة, ويرنو دوماً إىل العيش يف مجاعة
ما جيلب له العيش يف إىل اعتبارات كثرية; لعل من أمهها; 

مجاعة من فوائد مجة ومنافع عديدة من أبرزها; احلصول عىل 
حاجياته األساسية, واإلحساس باألمن واألمان, وذلك فضالً 
عن تأمني نفسه ضد خماطر الطبيعة الوعرة, التي كانت تشكل 

. فاإلنسان كام ير )٣(خطراً عىل حياة اإلنسان يف بعض األزمنة
, ال يستطيع العيش إال يف )٤(اليوناين الشهريأرسطو الفيلسوف 

                                                           
اجلدير بالذكر أن مفردة النظام هي املستعملة يف اململكة العربية السعودية,   )١(

وقد يكون ذلك مرده إىل أن مصطلح القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوانني 
أن مصطلح السلطة التنظيمية هو السائد يف اململكة العربية  كامالوضعية, 

السعودية, وقد يكون ذلك مرجعه التحرج من استخدام مصطلح السلطة 
كام أن , كذلك الترشيعية الرتباط هذا املصطلح األخري بالقوانني الوضعية

حممد  مصطلح املنظم هو املتبع دون مصطلح املرشع; راجع يف ذلك:
التطور الترشيعي يف اململكة العربية السعودية, منشأة د, عبداجلواد حمم

 . وراجع كذلك:وما بعدها ١٣ م, ص١٩٧٧ ,, اإلسكندريةاملعارف
, جملة العدلأيوب بن منصور اجلربوع, عيب الشكل يف القرار اإلداري, 

 .٢٠٥ ), ص١هـ, هامش رقم (١٤٣٣شوال  ,)٥٦العدد رقم (
زلة عن املجتمع, أو ينفصل عنه; ال يمكن تصور إنسان يعيش يف ع  )٢(

إال يف القصص اخليالية; كقصة حي بن يقظان يف األدب العريب, أو 
ون كروزو يف األدب الغريب; مشار إىل هذا لد: رمضان أبو سروبن

, بدون نارش, الطبعة الوسيط يف رشح مقدمة القانون املدينالسعود, 
 وما بعدها. ٢٩١ م, ص١٩٨١, الثانية, القاهرة

كتاب املقدمة لعامل مزيداً من التفاصيل حول هذا املوضوع; راجع:   )٣(
; ابن خلدون, الطبعة اخلامسة, بريوت االجتامع اإلسالمي األشهر

األصول . مصطفى سيد أمحد صقر, ٩ م, ص١٩٨٤(لبنان) 
, مكتبة اجلالء التارخيية والفلسفية للنظم االجتامعية والقانونية

 .٣ م, ص٢٠١١ اجلديدة باملنصورة, القاهرة
 ٣٢٢عام  م وقد تويف ق ٣٨٤ولد الفيلسوف أرسطو يف ستاجريا عام   )٤(

عاماً, وبعد  ٢٠م; وقد تتلمذ عىل يد الفيلسوف أفالطون عىل مدار  ق
سكندر ذلك أصبح أرسطو معلامً لطالب كثر; لعل من أمههم اإل

األكرب; وعندما تربع هذا األخري عىل مقاليد احلكم وكريس العرش, 
سس أرسطو مدرسته يف أثينا; مزيداً من التفاصيل عن أرسطو; راجع: أ

, دار قباء الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالهتاأمرية حلمي مطر, 
 وما بعدها. ٢٢٣ م, ص١٩٩٨ ,للطباعة والنرش والتوزيع, القاهرة

مجاعة; ألن من يشعر بعدم احتياجه لآلخرين من أقرانه; يُعد 
وقد أكد الفيلسوف الروماين . )٥(رجالً فوق مستو البرش

 )٧(بن خلدونا; ذات األمر. كام أكد العالمة )٦(الشهري, شيرشون

                                                           
, ترمجة أمحد كتاب السياسةمزيداً من التفاصيل; راجع: أرسطو,   )٥(

 .٩٦ م, ص١٩٤٧ ,مطبعة دار الكتب املرصية, القاهرةلطفي السيد, 
هو املحامي والفيلسوف الروماين, ماركوس توليوس شيرشو   )٦(

م. وقد  ق٤٣يف عام  م, وتويف ق١٠٦(شيرشون), وقد ولد يف عام 
 أن قبل الشمس ستغيب عنه قيل وقد ,"املفوه روما خطيب"لقب بـ
 العرب عز حممود: راجع التفاصيل; من مزيداً  شيرشون, نجم يأفل

جملة القانون  الروماين, والقانون الفقه يف الفلسفة أثر السقا,
العددان الثالث والرابع, السنة الثانية  ,;, حقوق القاهرةواالقتصاد

حممود عز العرب السقا, . م١٩٧٢ديسمرب − واألربعون, سبتمرب
 , جملة العلوم القانونية شيرشون خطيباً وفيلسوفاً وفقيهاً

 م, ص١٩٧٥ ويولي ,, السنة السابعة عرش, العدد الثاينالقتصاديةوا
فلسفة وتاريخ القانون حممد أبو سليمة, وحممود السقا, . ٧٩٩

وما  ٥٦ م, ص٢٠١٠ ,, دار النهضة العربية, القاهرةاملرصي
فلسفة القانون بني االجتاه حممد ممدوح عيل عبداحلميد, . بعدها

جامعة  ,ة دكتوراه, كلية اآلداب, رسالالطبيعي واالجتاه الوضعي
 وما بعدها. ١٠ م, ص٢٠١٤ ,القاهرة, القاهرة

تونس  هو عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر حممد بن احلسن; ولد يف  )٧(
م) املتوىف يف مرص وتم ١٣٣٢/هـ٧٣٢م وعند البعض (١٣٢٩سنة 

م), ويقال أنه ١٤٠٤/هـ٨٠٨م; وعند البعض (١٤٠٦دفنه هبا عام 
عاش يف مرص السنوات اخلمس والعرشين األخرية من عمره. 

بن خلدون ألرسة عربية يصل نسبها إىل الصحايب وائل بن اوينسب 
حجر; له العديد من اإلسهامات ويعترب ابن خلدون مؤسس علم 
 االجتامع. ومتتع ابن خلدون بمكانة علمية عالية; سواء عىل املستو

يف " لعاملي, فيقول عنه املؤرخ اإلنجليزي توينبي:العريب, أو ا
املقدمة التي كتبها ابن خلدون يف تارخيه العام, أدرك وتصور وأنشأ 
فلسفة التاريخ وهي بال شك أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل يف 

. وقد تنقل ابن خلدون بني كل من مراكش واألندلس "أي زمان
يد القاهرة ووجد هناك وتونس ومن تونس سافر إىل مرص وبالتحد

له شعبية هائلة فعمل هبا أستاذاً للفقه املالكي ثم قاضياً وبعد أن 
إىل دمشق ثم إىل القاهرة ليتسلم القضاء مرة  انتقلمكث هبا فرتة 

 أخر. وقد بدأ كتابة مقدمة ابن خلدون; الذي طبّق اآلفاق بعبارة:
ي هو املدنية يف اإلنسان مدين بالطبع; أي البد له من االجتامع; الذ

اصطالحهم; وهو معنى العمران; تلك املقدمة التي قال عنها 
املقريزي: مل يعمل أحد مثاهلا, وإنه لعزيز أن ينال جمتهد مناهلا; أهنى 

  =م كمقدمة ١٣٧٧ابن خلدون; تأليف مؤلفه األسطوري سنة 
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٦٣
أشار يف عىل أن اإلنسان اجتامعي بطبعه; حيث  −أيضاً  −

مقدمته, إىل أن قدرة الواحد من البرش قارصة عن حتصيل 
حاجته من الغذاء, لذلك البد من اجتامع أكثر من فرد هبدف 

.  احلصول عىل الغذاء, وهبدف الدفاع عن النفس أيضاً
وعىل الرغم من أن اإلنسان يُعد اجتامعياً بطبعه, إال أنه 

ثم قد تتعارض  , ومنهأنانياً بطبع −يف نفس الوقت  − يُعد 
يف ذات املجتمع الذي يعيش فيه,  أقرانهمصلحته مع مصالح 

أو يف غريه, لذا استلزم ذلك رضورة وجود قواعد تنظم 
 م, ص١٩٧٥(فرج,  العالقات وحتسم التعارض يف املصالح

, وتنظيم هذه العالقات )٨() حتى ال تشيع أو تعم الفوىض١٣
األفراد ورغباهتم يكون بموجب وضع قواعد حتد من حريات 

ومن  −إن وجدت  −املطلقة, والتوفيق بني املصالح املتعارضة 
هذه القواعد التي حتكم سلوك األفراد يتكون القانون أو 

 ).٩م, ص ١٩٩٨النظام (الفضل, عام 
وبناءً عليه; فال يتصور وجود جمتمع بدون قواعد 
قانونية حاكمة بغض النظر عن مصدر هذه القواعد; وهذا 

نى عرب عنه الرومان منذ أمد بعيد حيث قالوا: ال جمتمع املع
بال قانون وال قانون بال جمتمع, أو حيث يوجد جمتمع يوجد 
                                                                                      

لكتابه الضخم الذي محل عنوان كتاب العرب, وديوان املبتدأ = 
 يأيام العرب, والعجم والرببر, ومن عارصهم من ذوواخلرب يف 

السلطان األكرب. وتعود أمهية كتاب املقدمة إىل أنه كتاب ذو طابع 
موسوعي, تناول أحوال البرش, واختالف طبائعهم, والبيئة وأثرها 
يف اإلنسان; كام تناول تطور األمم, ونشوء الدولة, وأسباب 

ل مفهوم العصبية. وتقع اهنيارها; ودارت مقدمة ابن خلدون حو
; ثم العمران ياملقدمة يف ستة أبواب, هي بالرتتيب; العمران البرش

فة وامللك; ثم العمران احلرضي; البدوي; ثم باب يف الدول واخلال
باب عن  ثم باب عن الصنائع واملعاش وأوجه الكسب  وأخرياً 

ب العلوم املختلفة واكتساهبا. ويعد كتاب املقدمة من أوائل الكت
التي اهتمت بعلم املجتمع. وأخذت املقدمة من كل علم بطرف, 
وهبذه املقدمة دخل ابن خلدون التاريخ باعتباره مؤسس علم 

م, ١٧٩٨االجتامع قبل العامل الفرنيس أوجست كونت, املولود سنة 
 .عاماً  ٤٦٩بن خلدون بـاأي بعد وفاة 

وجود  رضورة بن خلدون بعد أن فرغ مناوهذا ما عرب عنه العالمة   )٨(
فالبد من وازع يدفع بعضهم عن  ..."اإلنسان يف جمتمع; بقوله:

; راجع املقدمة "بعض, ملا يف طباعهم احليوانية من العدوان والظلم
 .٤٣ البن خلدون, ص

عد ٤ , ص١٩٩٩(أبو طالب,  قانون واحلال  − ) فالقانون يُ
أحد األفكار التي أوحت هبا ضامئر اجلامعات ودعت  − هذه 

ريخ, إىل لزومها ووجودها يف كافة األماكن وعىل مر التا
م, ١٩٩٣وهلذا قيل إن القانون هو سيد العامل (عبدالباقي, 

أنه قاعدة حياة أو  − أيضاً  − ) كام قيل عن القانون ٢٠ ص
  م,١٩٨٢جمموع احلياة اإلنسانية بكاملها (الرتمانيني, 

 ).٧ ص
يُعد رضورة حتمية; ومن ثم إذا  −واحلال هذه  −فالقانون 

إىل فوىض, وسادت انقلبت احلياة  −يف أي جمتمع  −غاب 
صبحت القوة هي احلاكمة أرشيعة الغاب, واسترش الظلم, و

والناظمة لألوضاع يف املجتمع, ومن ثم تنطبق مقولة 
حيث يملك " حيث قال: Bossuet الفيلسوف الفرنيس بوسيت

الكل فعل ما يشاء ال يملك أحد فعل ما يشاء, وحيث ال سيد 
مشار هلذه ( "فالكل سيد, وحيث الكل سيد فالكل عبيد

 ).١ ص, م١٩٧٤, املقولة لد: كرية
واملتأمل يف كل ما سبق; يلمس يف سهولة ويرس, أنه 
جيب أن يوجد قانون لينظم عالقات األفراد يف املجتمع 

(زكي,  تنظيامً حيقق اخلري للفرد, ويكفل االستقرار للجامعة
). ومن هنا يظهر أن هناك تالزم بني ٣ م, ص١٩٦٩

ن, وهذا التالزم يستدعي الوقوف عىل املجتمع والقانو
مفهوم القانون ووظيفته يف املجتمع; وهي مسألة فلسفية 

اجتاهان يف الفكر القانوين; االجتاه  − كام سنر  − يتنازعها 
األول; هو املذهب الفردي, واالجتاه الثاين; هو املذهب 
االشرتاكي, واألول يعيل مصلحة الفرد عىل اجلامعة, والثاين 

صلحة اجلامعة عىل الفرد. أما الرشيعة اإلسالمية; فقد يعيل م
اختذت خطى منطقية وأكثر جاذبية حيال بيان وظيفة 
القانون; حيث قررت أن الوظيفة األساسية للقانون هي 
إجراء توازن بني املصلحة اخلاصة (مصلحة الفرد) 
واملصلحة العامة (مصلحة املجتمع) وذلك عرب عدة وسائل 

يف القواعد الفقهية (أبو السعود,  وطرق جتد مردها
 ).٣٥ م, ص١٩٨١

بيد أن وجود قانون يف حد ذاته ال يكفي وحده, بل 
جيب أن يكون هلذا القانون مقومات وفلسفة يرتكز عليها; 

عىل سبيل  − فيجب أن يكون ذا جودة وكفاية بحيث يكون 
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٦٤
, وحيقق األمن واالستقرار يف املجتمع )٩(عادالً  –املثال 

), ويرنو إىل حتقيق الصالح ١٢ م, ص١٩٧٩(الصدة, 
العام, وهذا لن يتأتى إال بموجب غايات حمددة هيدف 
املنظم أو املرشع إىل حتقيقها من وراء ما يسنه من قواعد 

 قوانني ناظمة للسلوك يف املجتمع.
 

: غايات القانون  ثانياً
لكل علم من العلوم غاية يرنو إليها, ومن بني هذه العلوم 

نون, وغاية القانون تُعد أحد املوضوعات التي شغلت علم القا
الفكر الفلسفي منذ أمد بعيد, حيث سبق هذا الفكر ظهور 
الترشيع بوصف كونه أحد مصادر القانون يف الدولة منذ 
نشأهتا; فلقد كان للفالسفة قصب السبق يف بيان غاية القانون 

 .وحتديد أهدافه ومراميه
اية القانون من قبل والواقع أن االهتامم ببيان غ

 − الفالسفة يرتد إىل نشأة الفلسفة يف ذاهتا, فغاية القانون 
الفلسفة ذاهتا (حسن, تُعد قديمة قدم  − واحلال هذه 

شغلت فكرة غاية القانون, فالسفة  ). فلقد٨ م, ص٢٠١٦
اإلغريق اعتباراً من السفسطائيني, ومن بعدهم أرسطو 

 كام  (Villey, 1982, p. 47)ميشيل فييل وكذلك  وأفالطون,
حظيت هذه الفكرة باهتامم فالسفة العصور الوسطى, وما 

باالهتامم والعناية  − حتى اآلن  − زالت حتظى هذه الفكرة 
عىل حد سواء من قبل الفالسفة ورجال القانون 

 وما بعدها). ٦٣ م, ص١٩٦٦(األسيوطي, 
ومن املقطوع به أن القانون ليس غاية يف حد ذاته, بل هو 

مجاع إلة الغرض منها حتقيق غايات حمددة, وعىل الرغم من وسي
كل املذاهب الفلسفية عىل أن القانون يُسن إلدراك هدف معني, 
إال أن هذه املذاهب مل تتحد كلامهتا حيال حتديد هذه الغاية, 

                                                           
من اجلدير بالذكر أن مفردة العدل تستخدم غالباً بذات معنى داللة   )٩(

مفردة العدالة, سواء يف الفقه العريب أو الغريب, بيد أن مفردة العدالة 
ختتلف عن مفردة العدل يف الفقه اإلسالمي; فالعدالة يف الفقه 
اإلسالمي أعم وأشمل; مزيداً من التفاصيل; راجع: عبدالسالم 

جملة مفهوم العدل والعدالة يف الرشيعة اإلسالمية, الرتمانيني, 
 ,العدد األول ,, السنة الثانيةاحلقوق والرشيعة (الكويت)

 وما بعدها. ٢٥٧ م, ص١٩٧٨ ,صفر, الكويت/يناير

فالبعض ير أن غاية القانون تنحرص يف حتقيق العدالة, والبعض 
ادة األفراد وحتقيق أمانيهم يذهب إىل أن غاية القانون هي سع

ورفاهيتهم, والبعض يقرر أن غاية القانون تكمن يف حتقيق 
; البعض أن غاية  مصلحة اجلامعة وليس الفرد, وير أخرياً
القانون هي حتقيق األمن واالستقرار, والبعض يذهب إىل أن غاية 
القانون هي محاية الفرد وإعالء شأنه, بينام ير غالبية الفقه 

 ث واملعارص أن غاية القانون تتمثل يف عدة أمور جمتمعةاحلدي
 ).١٠ م, ص٢٠١٦حسن, ; ٧٥ م, ص١٩٧٢باتيفول, (
 

: القانون بني الغاية الفنية (القريبة) والغاية املثالية (النهائية)  ثالثاً
يُقسم الفكر القانوين املعارص غايات القانون إىل نوعني 

الفنية للقانون, أو ما رئيسيني, والنوع األول: هو الغايات 
حسبام ير  −يسمى بالغايات القريبة للقانون, وهي غايات 

 − )١٠(دولفس هارتأنجليزي هريبرت ليونال الفيلسوف اإل
أحد أنصار الوضعية القانونية, غايات عديدة, وهلذا فإنه جيب 
عىل املنظم أو املرشع أن خيتار إحد هذه الغايات, حتى يكون 

تطبيق القانون وتفسريه يف  −يف نظره  − من السهولة بمكان 
 ضوء تلك الغاية املعلنة من قبل املنظم أو املرشع.

والغايات القريبة (الفنية) يف نظر البعض, (باتيفول, 
م), ما هي يف حقيقة األمر إال جمرد أهداف قريبة تُعد ١٩٧٢
الفكر  البعض من لوصول إىل غاية أسمى, ويذهبلوسيلة 

إىل أن الغاية  (.Ferid, 1959, p. 35 et ss) القانوين املعارص
الفنية أو القريبة للقانون تكمن يف تقرير احلامية للمخاطبني 

 بالقانون.

                                                           
م, ودرس القانون يف ١٩٠٧نجلرتا عام إ يفولد هذا الفيلسوف   )١٠(

, ولكنه مل يستأجامعة  مر يف هذه وكسفورد, وبعد خترجه عمل حمامياً
املهنة إال بضع سنوات, حيث عمل بعدها حمارضاً يف قسم الفلسفة 

امعة التي خترج منها, وظل يعمل هبا حتى استقال منها عام اجلب
م, ومن أهم مؤلفاته كتاب مفهوم القانون الذي نرش عام ١٩٧٨
الشديد للوضعية  انحيازهظهر أم, ويف هذا الكتاب ١٩٦١

م, مزيداً من ١٩٩٢دينة أوكسفورد عام يف م القانونية, وقد تويف
فلسفة القانون, مفهوم القانون التفاصيل; راجع: روبرت ألكيس, 

, ترمجة كامل فريد السالك, الطبعة الثانية, منشورات ورسيانه
 وما بعدها. ٢٤٠ م, ص٢٠١٣ ,احللبي احلقوقية, لبنان



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٦٥
أما النوع الثاين من الغايات; فهو الغايات املثالية للقانون, 

 م, ص٢٠١٦(حسن, أو ما يسمى بالغايات النهائية للقانون 
بني املفكرين حيث . وهذه الغايات مل تكن حمل اتفاق )١٧

اختلفت الغاية املثالية للقانون يف الفكر القانوين الوضعي بني 
اجتاهني أو مذهبني; وهذين املذهبني مها: املذهب الفردي, 
الذي جينح إىل محاية الفرد وحريته, واملذهب االجتامعي أو 
االشرتاكي, الذي يُعيل من قيمة اجلامعة كردة فعل ملا انتهى إليه 

يف طبيعة اخلالف بني  ض, وبدون اخلو)١١(لفردياملذهب ا
هذين املذهبني, يمكن القول بأن هذين املذهبني قد عجزا عن 

 ).١٠٥ م, ص٢٠١٦إدراك الغاية املثىل للقانون (حسن, 
 

: غايات القانون بني: مذهب الوضعية القانونية, ومذهب  رابعاً
 القانون الطبيعي

واالشرتاكي عن إدراك أمام عجز كل من املذهبني الفردي 
ن ان رئيسياالغاية املثىل أو النهائية للقانون, ظهر اجتاه

ن يف فلسفة القانون, ومها: املذهب الوضعي, اومتعارض
ومذهب القانون الطبيعي, فلكل مذهب منهام منطلقاته حيال 
بيان أساس القانون, من جهة, وبيان غاية القانون, من جهة 

 ما بعدها).و ٨٥ م, ص١٩٩٧أخر (حسني, 
والواقع أن الوضعية القانونية تُعد نظرية يف القانون (قدوس, 

محاية  يفوما بعدها)  تنحرص وظيفتها الرئيسة  ٤٧ م, ص١٩٩٧
) ١٨ م, ص١٩٨١وتقديس النظام القانوين القائم (فرحات, 

دون احلاجة للتحقق عام إذا كان هذا النص يتفق مع املثل العليا 
وما بعدها). ويقوم هذا  ١١ ص م,١٩٨٦من عدمه (دياس, 

املذهب (أي الوضعية القانونية) عىل العديد من األسس, منها: 
وما بعدها) أن السلطة احلاكمة يف  ١٥ م, ص١٩٨١(فرحات, 

الفصل  , وأنه ينبغي دوماً )١٢(الدولة هي املصدر الوحيد للقانون
بني القانون واألخالق, وأنه ال وجود ملا يسمى القانون الطبيعي, 

                                                           
 الدكتور, ترمجة فلسفة القانونمزيداً من التفاصيل; راجع: هنري باتيفول,   )١١(

روسكوباوند, . وما بعدها ٨٤ سموحي فوق العادة, مرجع سابق, ص
, ترمجة صالح دباغ, ومراجعة أمحد مسلم, مدخل إىل فلسفة القانون

 وما بعدها. ٥٠ م, ص١٩٦٧ ,املؤسسة الوطنية للطباعة والنرش, لبنان
وم فلسفة القانون, مفهمزيداً من التفاصيل; راجع: روبرت ألكيس,   )١٢(

 وما بعدها. ١٩ , مرجع سابق, صالقانون ورسيانه

وأنه جيب الفصل بني القانون والقيم, ألن القيم ومنها األخالق 
, وأنه جيب النظر إىل القانون عىل أنه )١٣(غري قابله للمعرفة القانونية

نظام مغلق, وأنه جيب الفصل التام واحلاد بني القانون القائم وما 
, وقد تم توجيه عدة انتقادات هلذا )١٤(جيب أن يكون عليه القانون

املذهب, منها نظرته الضيقة إىل فكرة القانون, وربط القانون 
وفقاً للرأي الراجح بني  − بالدولة عىل الرغم من أن القانون 

, كام عيب عىل هذا املذهب )١٥(وجد قبل أن توجد الدولة − العلامء 
ادر القاعدة القانونية; حيث حيرصوها كذلك النظرة الضيقة ملص

 وما بعدها). ١٢ م, ص٢٠٠٥فقط يف الترشيع (فودة, 
أما مذهب القانون الطبيعي; فهو يقوم عىل النقيض من 

, حيث ير أن القانون ما هو إال )١٦(مذهب الوضعية القانونية
جمموعة من املثل العليا التي جيب أن يبلورها املنظم أو املرشع 

عىل سن القواعد القانونية, فهناك قواعد عدل عليا  حني إقدامه
جيب أال تغيب عن بال املنظم, وأن البعد األخالقي جيب أن 

. فيهتم )١٧(يكون أحد املكونات الرئيسة للقاعدة القانونية
                                                           

مزيداً من التفاصيل حول أزمة مفهوم القيم لد أنصار الوضعية   )١٣(
األصول الفلسفية القانونية; راجع: حسن عبدالرمحن قدوس, 

 وما بعدها. ١٠٦ , مرجع سابق, صللوضعية القانونية
علم القانون  مزيداً من التفاصيل; راجع: حممود سالم زنايت,  )١٤(

 ,)١٨, العدد رقم (جملة كلية احلقوق بجامعة أسيوطومنهجه, 
 وما بعدها. ٧١ م, ص١٩٩٦السنة 

تاريخ النظم مزيداً من التفاصيل; راجع: صويف حسن أبو طالب,   )١٥(
 م, ص١٩٩٩ ,, دار النهضة العربية, القاهرةالقانونية واالجتامعية

تاريخ النظم االجتامعية حممود عز العرب السقا, . وما بعدها ٧
. وما بعدها ٧٣ م, ص١٩٧٨ ,, بدون نارش, القاهرةوالقانونية

, الطبعة الرابعة, دار الثقافة للنرش تاريخ القانونعباس العبودي, 
متويل عبداملؤمن حممد املريس, . ٩ م, ص٢٠١٤ ,والتوزيع, عامن

لعريب, , الطبعة األوىل, دار مكتبة العامل االوجيز يف تاريخ القانون
 وما بعدها. ١٤ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧ ,الرياض

تُعد الوضعية القانونية االجتاه املتناقض متاماً مع نظرية القانون   )١٦(
الوضعية الطبيعي; مزيداً من التفاصيل; راجع: فايز حممد حسني, 

جامعة  ,, رسالة دكتوراه, كلية احلقوقالقانونية التحليلية اجلديدة
 .١٠ م, ص١٩٩٦ ,القاهرة, القاهرة

مزيداً من التفاصيل; راجع: حممود عز العرب السقا, فلسفة القانون   )١٧(
أمحد إبراهيم . م١٩٧٦ ,, القاهرةجملة مرص املعارصةالطبيعي, 

, الدار اجلامعية, مفهوم القانون الطبيعي عند فقهاء الرومانحسن, 
 .وما بعدها ٥ م, ص١٩٩٥ ,اإلسكندرية
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٦٦
 −واحلال هذه  −مذهب القانون الطبيعي من ضمن ما هيتم 

أن حتقق  , وير أن القاعدة القانونية جيب)١٨(باملثل والغايات
غايات حمددة, وبالتايل فهي ال تقف عند القانون الكائن أو 

 −عىل عكس الوضعية القانونية  −القائم, بل تنظر إىل القانون 
باعتبار ما جيب أو ينبغي أن يكون عليه, وبالتايل فإن القانون 
جيب أن يكون متطوراً ويسد النقص أو النوازل التي تظهر يف 

ي, كام أن دور القايض وفقاً هلذا املذهب حالة التغري االجتامع
ال يقترص عىل تطبيق القواعد القانونية فحسب, بل جيب أن 
, عن طريق التدخل يف حتديد املعنى  يكون له دوراً خالقاً
العادل للقواعد القانونية حال تطبيقها, وذلك نزوالً عىل إعامل 

بني  روح القانون وليس النص احلريف له, بغية حتقيق العدالة
 .)١٩(أفراد املجتمع

 
: غاية األمن أو االستقرار كأحد غايات القانون  خامساً

إىل أن املذاهب الفلسفية القانونية  −بداءة  −جتدر اإلشارة 
مل تتحد كلامهتا حيال ترتيب غايات القانون; فاملذاهب املثالية 
تركز عىل قيمة العدالة باعتبارها الغاية املثالية األساسية 
للقانون, بينام تر املذاهب الشكلية أن القيمة األساسية التي 
يسعى القانون إىل حتقيقها هي غاية األمن أو االستقرار 

 القانوين.
والواقع أن حتقيق األمن القانوين يُعد أحد الدعائم 
األساسية الواجبة الستقرار املجتمع, ولتحقيق هذا األمن 

ترشيعي ألي دولة يف العامل, متطلبات جيب توافرها يف البنيان ال
ولعل من أبرز وظائف الدولة يف الوقت الراهن التوفيق بني 

 م, ص٢٠١١املصالح املتعارضة يف املجتمع (احلنودي, 
), وذلك عن طريق توفري أمن قانوين, وهذه الوظيفة لن ١١٧

تتحقق إال من خالل سن قواعد قانونية تضبط العالقات بني 
                                                           

مزيداً من التفاصيل حول غايات القانون الطبيعي; راجع: ملحم   )١٨(
, الطبعة األوىل, قضايا الفكر السيايس, القانون الطبيعيقربان, 

 م, ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ,املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع, لبنان
 وما بعدها. ١١١

وحدة النظام القانوين مزيداً من التفاصيل; راجع: طه عوض غازي,   )١٩(
, دار "قراءة يف النظرية البحتة للقانون" لق لد هانز كلسن:املغ

 وما بعدها. ٦ م, ص١٩٩٧ ,النهضة العربية, القاهرة

لطمأنينة واستقرار األوضاع يف املجتمع األفراد بغية بث روح ا
 وما بعدها). ١٣ م, ص٢٠١٢(العيايش, 

وال يقترص األمر عىل جمرد سن قواعد قانونية لتحقيق 
األمن أو االستقرار القانوين, بل جيب أن تكون القواعد 

, تتمتع )٢٠(القانونية الصادرة عن السلطة الترشيعية يف الدولة
القاعدة القانونية بالكفاية متى بالكفاية القانونية, وتوسم 

كانت تضمن حقوق األفراد وحتمي مصاحلهم يف حال وقوع 
). كام ينبغي أن يؤخذ ٧٩ م, ص١٩٧١اعتداء عليها (عطية, 

عدم تغيري القانون كل فرتة وجيزة أو  −كذلك  −يف االعتبار 
تغيريه بصورة مفاجئة ومباغته, ألن ذلك خيل باألمن 

 ).٥٨ م, ص١٩٩٨(عيسى, واالستقرار القانوين 
 

: حتديد نطاق البحث  سادساً
موضوع غاية االستقرار أو األمن القانوين من 
املوضوعات املتشعبة; حيث يطال القواعد القانونية بنوعيها; 
املوضوعي, واإلجرائي, عىل حد سواء; وهلذا يكون من 
الصعوبة بمكان التحدث عن هذا املوضوع يف كافة القواعد 

بحث هذا  − كذلك  − كام يكون من االتساع بمكان القانونية; 
املوضوع يف نوع واحد من نوعي القاعدة القانونية برمته; 
وهلذا لن نتعرض ملوضوع غاية االستقرار أو األمن القانوين 
يف جمال القواعد القانونية املوضوعية; كام أننا لن نتطرق 

قواعد ملوضوع غاية االستقرار أو األمن القانوين يف كافة ال
يف هذا  − القانونية اإلجرائية; وإنام سيكون احلديث مقصوراً 

عىل تطبيقات غاية االستقرار أو األمن القانوين يف  − البحث 
; بوصف كون هذا )٢١(نظام املرافعات الرشعية السعودي

                                                           
تُسمى السلطة الترشيعية يف اململكة العربية السعودية بالسلطة   )٢٠(

التنظيمية, كام يُسمى القانون يف هذا البلد األمني بالنظام, راجع يف 
, عيب الشكل يف القرار اإلداريذلك: أيوب بن منصور اجلربوع, 

 .٢٠٥ ), ص١, هامش رقم (مرجع سابق
بموجب املرسوم امللكي رقم صدر نظام املرافعات الرشعية السعودي   )٢١(

هـ; ويعد هذا النظام أحد األنظمة احلاكمة ٢٢/١/١٤٣٥) وتاريخ ١(م/
للبيئة العدلية يف اململكة العربية السعودية; حيث يوجد إىل جوار هذا النظام 
عدة أنظمة أخر تأطر هلذه البيئة; كنظام املحاماة, ونظام القضاء, ونظام 

  =م, ونظام التنفيذ, ونظام اإلجراءات اجلزائية, التحكي ديوان املظامل, ونظام
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٦٧
النظام يمثل الرشيعة العامة للقواعد اإلجرائية يف النظام 

  .)٢٢(القانوين يف هذا البلد األمني
  

: دواعي اختيار موضوع البحث  سابعاً
هناك مجلة من األسباب التي دفعت الباحث الختيار موضوع 
غاية االستقرار يف نظام املرافعات الرشعية السعودي حمالً للبحث; 
ومن هذه األسباب عىل سبيل املثال ال احلرص, عدم التطرق هلذا 

  السعودية.عىل مستو اململكة العربية من قبل املوضوع بالبحث 
  

: مشكلة البحث  ثامناً
 يعترب موضوع غاية القانون من املوضوعات الشائكة يف جمال
, )٢٣(الدراسات القانونية عامة; ألنه يُعز إىل دراسة فلسفة القانون

                                                                                      
ونظام املرافعات أمام ديوان املظامل; كام توجد جلان إدارية ذات اختصاص = 

قضائي (اللجان شبه القضائية); وهذه اللجان عديدة ومتنوعة وال يتسع 
املجال لذكرها أو حرصها; وهناك مؤلفات قد تناولت هذه اللجان بالدراسة 

ومن هذه املؤلفات عىل سبيل املثال ال احلرص; راجع: عبداهللا  والتحليل;
أمحد الراشد, اللجان ذات االختصاص القضائي, منشورات مركز البحوث 

, الطبعة قضاء الظلعمر اخلويل,  هـ.١٤٠٤بمعهد اإلدارة العامة, الرياض 
أيوب بن منصور . م٢٠١٨/هـ١٤٣٩ ,الثانية, دار اإلجادة, الرياض

, الطبعة األوىل, بدون اللجان شبه القضائية يف القانون السعودياجلربوع, 
 م.٢٠١٧/هـ١٤٣٩ ,نارش, الرياض

) من نظام ٢١٨, ١٤٦لعل ما يؤكد ذلك: املادتني رقمي (  )٢٢(
) من نظام التنفيذ ٢اإلجراءات اجلزائية السعودي, واملادة رقم (

ديوان  ) من نظام املرافعات أمام٦٠, ١٣, ٥, ٤السعودي, واملواد (
 املظامل يف اململكة العربية السعودية.

فلسفة القانون ليست وليدة العرص احلديث, حيث ترتد جذورها   )٢٣(
إىل العصور القديمة, وهلذا جيب أال يفهم البعض أن فلسفة القانون 
مل تستخدم إال منذ عهد الفيلسوف األملاين هيجل, فصحيح أن هذا 

فلسفة القانون, لكن  الفيلسوف هو أول من استخدم اصطالح
فلسفة القانون وجدت قبله بكثري. والواقع أن لفلسفة القانون 
وظائف عديدة منها عىل سبيل املثال: إحداث توافق بني الفكرة 

إجياد تفسري لألنظمة السياسية والقانونية والتغري االجتامعي, 
والقانونية, وتعميق الوعي القانوين, واالرتقاء بمستو الفكر 

وين, وفهم القواعد القانونية; مزيداً من التفاصيل, راجع: فايز القان
جملة احلقوق للبحوث حممد حسني, فلسفة القانون ونظرية العدالة, 

, كلية احلقوق بجامعة اإلسكندرية, العدد القانونية واالقتصادية
 وما بعدها. ١٣٦٥ م, ص٢٠١٠الثاين لعام 

وهلذا حياول هذا البحث جتاوز هذه اإلشكالية عن طريق الغوص 
هذا يف نظام املرافعات الرشعية السعودي للوقوف عىل فلسفة 

 .النظام يف خصوص غاية االستقرار القانوين
 

: أهداف البحث  تاسعاً
هيدف هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف, منها ما 
; ومنها ما يُعد هدفاً فرعياً ينبثق عن هذا  يُعد هدفاً رئيساً
اهلدف الرئيس; ومن أهم هذه األهداف عىل سبيل املثال ال 
احلرص; ما ييل: الوقوف عىل املالمح العامة لغاية االستقرار 

وجود غاية أو األمن القانوين, والوقوف عىل أمهية 
االستقرار أو األمن القانوين يف نظام املرافعات الرشعية 
السعودي, ورصد أهم تطبيقات غاية االستقرار أو األمن 

 نظام.هذا الالقانوين يف 
 

: أمهية البحث  عارشاً
تكمن أمهية البحث يف مجلة من األمور, لعل من أمهها 

 اهتامم املنظم عىل سبيل املثال ال احلرص; ما ييل: بيان مد
السعودي بالفكر القانوين املعارص الذي ال يتعارض مع 
أحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء, والتأكيد عىل أن املنظم 
السعودي ال يبتعد عن النسق الترشيعي العام يف القانون 
املقارن وبخاصة يف جمال القواعد القانونية اإلجرائية, 

 احلفاظ عىل وكذلك إظهار حرص املنظم السعودي عىل
أصالة النظام القضائي السعودي, من جهة, واجتاهه صوب 

.التطوير والتحديث, من جهة أخر 
 

 حادي عرش: منهج البحث
سأتبع حيال دراستي يف هذا البحث كل من: املنهج 
التارخيي املقارن, واملنهج التحلييل أو االستنباطي; فاملنهج 

بيان ماهية غاية التارخيي املقارن سيكون له حمالً حيال 
االستقرار يف الفكر القانوين, أما املنهج التحلييل أو 

حتليل نصوص  − يف أثناء  −االستنباطي; فسيكون جمال إعامله 
نظام املرافعات الرشعية; خاصة التي تتعلق منها بموضوع 

 غاية االستقرار أو األمن القانوين حمل البحث.
 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٦٨
 ثاين عرش: خطة البحث
ستقرار القانوين ودوره كغاية من غايات ولبيان مفهوم اال

القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ينبغي علينا 
إىل مبحثني; يسبقهام مقدمة, وتعقبهام تقسيم هذا البحث 

ماهية غاية االستقرار يف خامتة; وسنتناول يف املبحث األول: 
ملالمح غاية ; أما املبحث الثاين; فسيخصص الفكر القانوين

 .نظام املرافعات الرشعية السعوديستقرار القانوين يف اال
 

 :املبحث األول
 ماهية غاية االستقرار يف الفكر القانوين

إىل أن غاية االستقرار ليست  − بداءة  − جيدر التنويه 
الغاية الوحيدة التي يرنو أي قانون إىل حتقيقها; فهناك غايات 

القانونية املثالية كثرية هيدف القانون إىل حتقيقها; فاملذاهب 
تعيل من قيمة العدالة بوصف كوهنا غاية أولية جيب عىل 
القانون إدراكها, وعىل خالف ذلك ير أنصار املذاهب 
الشكلية, أن قيمة االستقرار أو األمن القانوين, هي التي جيب 
أن تعلو غايات القانون دون غريها من الغايات (عيسى, 

 ).٥٩ م, ص١٩٩٨
عىل أخر جيب أال يفهم منه األخذ  ةمبيد أن إعالء قي

بقيمة قانونية واحدة, بل هي فقط جمرد ترتيب أولويات, 
وبالتايل فإن كل الغايات قد تكون حمل اهتامم املرشع أو املنظم, 
كل ما هنالك أن فلسفته قد تنرصف إىل ترتيب هذه األولويات 
, ولذلك يمكن القول إن غاية  عىل النحو الذي يراه مناسباً

موجودة يف كل املدارس القانونية  −حمل بحثنا  −االستقرار 
 بغض النظر عن موقعها بني الغايات.

عىل  منصبٌّ  −يف هذا املبحث  −ق بحثنا وحيث إن نطا
بيان ماهية غاية االستقرار يف الفكر القانوين; فإننا سنقسم هذا 
املبحث إىل أربعة مطالب متتالية: نتناول يف األول: التعريف 

اية االستقرار القانوين يف الفكر القانوين. ونعرض يف الثاين: بغ
للمقومات الالزمة لتحقيق معنى األمن أو االستقرار يف الفكر 
القانوين. وندرس يف الثالث موقع غاية االستقرار من غايات 
القانون يف الفكر القانوين. ونكرس الرابع: لبيان آليات حتقيق 

 ; وذلك عىل النحو التايل:االستقرار يف الفكر القانوين

  املطلب األول: التعريف بغاية االستقرار يف الفكر
 .القانوين

 أو  املطلب الثاين: املقومات الالزمة لتحقيق معنى األمن
 .االستقرار يف الفكر القانوين

  املطلب الثالث: موقع غاية االستقرار من غايات القانون
 .األخر يف الفكر القانوين

  الرابع: آليات حتقيق غاية االستقرار يف الفكر املطلب
 .القانوين

 
 التعريف بغاية االستقرار يف الفكر القانوين: املطلب األول

تستخدم مفردة االستقرار يف كافة مناحي احلياة; كاملناحي: 
االجتامعية, والسياسية, واالقتصادية, عالوة عىل االستقرار 

ال يمكن الفصل التام بني  القانوين, وأياً ما كان األمر; فإنه
االستقرار القانوين, واالستقرار االجتامعي, واالستقرار 

, ألن االستقرار القانوين )٢٤(السيايس, واالستقرار االقتصادي
يلزمه االستقرار يف كافة مناحي احلياة, حتى يؤيت أُكله 

 ).١٩ م, ص٢٠١٢(الطباخ, 
القاعدة كام أن االستقرار القانوين ال يعني فقط بقاء 
, يتجىل )٢٥(القانونية دون تعديل أو تطوير, فدور فلسفة القانون

يف هذا املضامر; حيث يظهر هذا الدور يف احلفاظ عىل الثوابت 
                                                           

التغيري من أجل الوي, مزيداً من التفاصيل; راجع: حازم البب  )٢٤(
. وما بعدها ٥ م, ص١٩٩٨ ,, دار الرشوق, القاهرةاالستقرار

(صفحة قضايا  ولذات املؤلف راجع مقالة بجريدة األهرام املرصية
السنة  ,)٤١٧٢٦االستقرار القانوين, العدد رقم (وآراء) املعنون ب

. م٤/٣/٢٠٠١هـ املوافق ١٤٢١من ذي احلجة  ٩األحد  ,)١٢٥(
نظر كذلك: عيل عبدالوهاب نجا, أثر عدم االستقرار االقتصادي او

− ١٩٩٠والسيايس يف النمو االقتصادي يف مرص خالل الفرتة من (
, جملة بحوث اقتصادية عربيةم) دراسة حتليلية قياسية, ٢٠١٢

 .٣٤ ص ,م)٢٠١٦−٢٠١٥) لعامي (١٣−١٢العددان (
ول ثالثة مباحث الواقع أن دراسة علم فلسفة القانون تتبلور ح  )٢٥(

), واملعرفة ه; وهي: الوجود القانوين (أساسه وجوهرةرئيس
القانونية, والقيم القانونية; مزيداً من التفاصيل; راجع: سليامن 

وما  ٧ م, ص١٩٩٩ ,, مكتبة صادر, لبنانفلسفة القانونمرقس, 
, دار املطبوعات اجلامعية, فلسفة القانونفايز حممد حسني, . بعدها

 وما بعدها. ٢٠ م, ص٢٠٠٩ ,ةاإلسكندري
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٦٩
القانونية, من جهة, لتحقيق االستقرار يف املجتمع, وإجراء 
التطوير والتعديل الالزم, من جهة أخر, بغية مواكبة القانون 

 م, ص١٩٩٩ثم التقدم (أبو طالب,  ملتطلبات العرص, ومن
وما بعدها). فالتفكري الفلسفي القانوين, ال هيتم بدراسة  ١٥٠

النصوص القانونية يف حد ذاهتا, وال بالقانون بوصف كونه 
أداة للتطبيق, وإنام هيتم بالقانون بوصف كونه ظاهرة مرتبطة 

نساين, وملا كان الفكر اإلنساين يصيبه حالة حراك بالفكر اإل
إجيايب, فإن هذا احلراك جيب أن يطال القانون بحيث يتطور 

 ).٤٠ م, ص١٩٧١بتطور املجتمع والفكر السائد فيه (عطية, 
واملتأمل يف تاريخ القانون وفلسفته, يلمس يف سهولة 
ويرس, أن غاية االستقرار القانوين كانت ذا حمل يف مجيع النظم 

كام أن  (Radbruch, 1936, pp. 87et ss)القانونية منذ القدم 
الفكر القانوين املعارص لديه نظريات عديدة بصدد تطبيق 

م, ١٩٦٧القانون بطريقة حتقق غاياته ومراميه (روسكوباوند, 
 وما بعدها). ٧٦ ص

يأطر  − يف الوقت الراهن  − والواقع أن كل نظام قانوين 
 لفكرة أو غاية االستقرار القانوين, بغية استقرار املراكز القانونية,
وهذا لن يتأتى إال إذا صيغت القواعد القانونية بطريقة واضحة 
ال لبس فيها وال غموض, بحيث يعرف كل شخص ما له من 
حقوق وما عليه من واجبات, فاملرشع أو املنظم حيال صياغته 
للقواعد القانونية جيب عليه أال يرتك للقايض تنظيم العالقات 

, بل جيب عليه أن  يسن القواعد بطريقة عامة بني األفراد ابتداءً
وجمردة ويف إطار نموذجي, بحيث يندرج حتت ظالل هذه 

ال ثم القواعد كل احلاالت التي تتفق يف الطبيعة والنوع, ومن 
السلطة التقديرية إال يف أضيق  − واحلال هذه  − يكون للقايض 

 ).٧ م, ص١٩٩٠احلدود (عشوش, 
صياغة املنظم وهبذا يظهر أن االستقرار القانوين يبدأ من 

أو املرشع للقاعدة القانونية حيث حيرص عىل صياغتها 
) بحيث ٣١٥ م, ص١٩٩٠بطريقة عامة وجمردة (تناغو,

يكون بمقدور الشخص توقع النتائج التي ترتتب عىل 
 القاعدة القانونية يف حال قيامه بترصف يندرج حتت ظالهلا

(Roubier, 1947, p. 323) تداءً بحيث يكون الشخص عاملاً اب
بحدود ما له وما عليه, وهذا ال يظهر جلياً إال يف بالد 

 ).٨٠ م, ص١٩٧١القانون املكتوب (عطية, 

ولعل شيوع غاية االستقرار القانوين, واحتالهلا الغاية 
من بني غايات القانون املختلفة  −يف بعض األحوال  − األوىل 

ن تأخذ يف أغلب بالد القانون املكتوب, مرده إىل أن هذه البلدا
بمذهب الوضعية القانونية (املذهب الشكيل) كأساس أو 

وما بعدها). وهذا  ٧ م, ص٢٠٠٥جوهر للقانون (فودة, 
القانون املكتوب, وجيعله  −كام هو معلوم  − املذهب يغلب 

 م, ص١٩٧٦املصدر األول أو الرئيس للترشيع (األسيوطي, 
 وما بعدها). ٨

 − قرار القانوين ولكي تتحقق الغاية املرجوة من االست
 − ينبغي عىل املنظم أو املرشع  −كغاية هامة من غايات القانون 

أن حيقق هذه الغاية يف البناء القانوين للدولة, أو  −يف أي دولة 
بحيث  )١٨٢ م, ص٢٠١٦يف نظامها القانوين برمته (حسن, 

يوصف هذا البناء بالكفاية القانونية, تلك الكفاية التي يتحقق 
توازن بني املراكز القانونية يف املجتمع, ومحاية بموجبها ال

املجتمع من األحكام القانونية اجلائرة وغري املتوقعة (عشوش, 
) وحتقيق االستقرار يف النشاط االقتصادي ٧ م, ص١٩٩٠

واالستثامري من خالل تأطري قواعد قانونية توصف 
, وعدم التعديل والتغيري بطريقة مفاجئة (عشوش, )٢٦(بالثبات
 .)٦ م, ص١٩٩٠

والواقع أن غاية االستقرار القانوين ال تتصف باخللود أو 
اجلمود, ألهنا تتطور وتتغري بتغري الظروف السائدة يف 
املجتمع; سواء أكانت ظروف سياسية, أو اجتامعية, أو 
قانونية; فاملتغريات والنوازل التي قد تطرأ عىل أي دولة قد 

قانونية حتت وطأة تغيري يرتتب عليها تغيري بعض الثوابت ال
الظروف; وهلذا يمكن القول مع بعض الفقهاء أن غاية 

تُعد من املرونة بمكان (حسن,  − كفكرة قانونية  − االستقرار 
 .)١٨٢ م, ص٢٠١٦

كام سلف  −وملا كانت غاية االستقرار حتتل املرتبة األوىل 
لد مذهب الوضعية القانونية, عىل اعتبار أن  −القول 

و الذي حيقق االستقرار القانوين يف أوج صوره, وأن الترشيع ه
                                                           

مزيداً من التفاصيل حول أثر االستقرار عىل االستثامر; راجع: وليد   )٢٦(
لعامري, استقرار القانون املطبق عىل االستثامر كضامن للمستثمر 

, اجلزائر, العدد جملة الباحث للدراسات األكاديميةاألجنبي, 
 وما بعدها. ٣٣٤ م, ص٢٠١٦التاسع, يونيو 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٠
الترشيع من صناعة الدولة, وأساس القانون عند أنصار هذا 

يكمن يف رضورة احرتام  −أي الوضعية القانونية  −املذهب 
 −القانون الصادر عن السلطة احلاكمة; فإن غاية االستقرار 

ايس السائد يف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام السي −واحلال هذه 
, ومن ثم فإن تغري النظام السيايس يف الدولة قد )٢٧(الدولة

تغري الوسائل التي تؤدي إىل  −يف الغالب األعم  −يرتتب عليه 
بلوغ غاية االستقرار القانوين, وذلك مرده إىل أن الدولة هي 
اجلهاز الوحيد الذي يضطلع بمهمة حتقيق االستقرار القانوين 

)  فهي التي حتدد جمال ونطاق ١٨٣ م, ص٢٠١٦(حسن, 
ووسائل أو آليات االستقرار القانوين, بام حيقق أهداف النظام 

 ).٢٧ م, ص٢٠١٢السيايس فيها (الطباخ, 
وعىل الرغم من أن األنظمة القانونية عىل اختالف 
املدارس القانونية التي تنتمي إليها تضع يف حسباهنا غاية األمن 

ال أن هذه األنظمة مل تضع تعريفاً حمدداً أو االستقرار القانوين; إ
هلذه الغاية, كام أن الفقه مل يضع تعريفاً هلذه الغاية, وقد يكون 
مرد ذلك إىل أن هذه الغاية تُعد متعددة املظاهر, ومتنوعة 

 ).٧ م, ص٢٠٠٩الدالالت, وكثرية األبعاد (غميجة, 
 وترتيباً عىل كل ما تقدم; يمكن القول بأن االستقرار أو

األمن القانوين, يقتيض وجود نوع من الثبات النسبي 
للعالقات القانونية, سواء أكانت هذه العالقات بني أشخاص 
قانونية عامة أو خاصة, بحيث تستطيع هذه االشخاص ترتيب 
أوضاعها القانونية وفقاً للقواعد القانونية القائمة وقت إجراء 

إحد  تصدر عن ملفاجآتهذه العالقات, ودون التعرض 
وما بعدها)  ٢٢ م, ص٢٠١٢سلطات الدولة (العيايش, 

ويكون من شأهنا زعزعة الثقة واالطمئنان يف الدولة وقوانينها 
 ).٥١ م, ص٢٠٠٣(العصار, 

والواقع أن هذا التصور لفكرة األمن أو االستقرار القانوين 
مقصوراً عىل عدة صور فقط; وهي: عدم  −يف نظرنا  −يُعد 

واحرتام احلقوق القانونية املكتسبة, وعدم  رجعية القوانني,

                                                           
مما ال شك فيه أنه يوجد تداخل بني القانون والسياسة, مزيداً من   )٢٧(

املدخل لدراسة العلوم التفاصيل; راجع: عبداحلي حجازي, 
 ,, اجلزء األول, مطبوعات جامعة الكويت, الكويتالقانونية
 وما بعدها. ٧٢ , ص١٩٧٢

, وأياً ما كان األمر; فإن غاية )٢٨(مباغتة الدولة لألفراد بقوانني
األمن أو االستقرار القانوين, تقتيض توافر أو وجود عدة 
مقومات أو أساسيات, منها: احلرص عىل أن تكون القاعدة 

اهبا القانونية من الوضوح بمكان, حتى يسهل فهمها واستيع
من قبل املخاطبني هبا, وأن تطبق هذه القاعدة وفقاً ملبدأ 
املساواة, وأن جتيء القاعدة القانونية خالية من عدم االتساق 
والتناقض, وأن تعلن هذه القاعدة بطريقة تضمن العلم 
 الصحيح هبا, حتى ولو كان علامً افرتاضياً وليس حقيقياً 

ما سنعرض له  وهذاوما بعدها);  ١٨ م, ص٢٠٠٩(غميجة, 
املقومات الالزمة صيل يف املطلب الثاين املعنون ببيشء من التف

 لتحقيق معنى األمن أو االستقرار يف الفكر القانوين.
ويف ختام هذا العرض املبسط ملاهية غاية االستقرار أو 
األمن القانوين, مل يتبق سو القول بأن هذه الغاية ختتلف 

الشخيص, واحلق يف األمن من عن كل من احلق يف األ
املادي, فاحلق يف األمن الشخيص, مقتضاه عدم اعتقال 
الفرد أو القبض عليه بصورة تعسفية, واحرتام مبدأ 

من القانوين, الرشعية, واألخذ بقرينة الرباءة, يف حني أن األ
تعد عليها من مرماه هو محاية العالقات القانونية من أي 

ز األمن القانوين كذلك عن كام يتميقبل سلطات الدولة; 
احلق يف األمن املادي, الذي يتعلق بحرية العمل والضامن 

 م, ص٢٠١٠االجتامعي والتضامن االجتامعي (حميسن, 
 وما بعدها). ٢٠٤

 
املقومات الالزمة لتحقيق معنى األمن أو : املطلب الثاين

 االستقرار يف الفكر القانوين
ساسيات الالزمة سنعرض فيام ييل بعض املقومات أو األ

لتحقيق معنى األمن أو االستقرار القانوين; وذلك عىل النحو 
م, ٢٠١٦حسن, ; وما بعدها ٦٠ م, ص١٩٩٨التايل (عيسى, 

 :وما بعدها) ١٨٣ص

                                                           
مزيداً من التفاصيل; راجع: عامر زغري حميسن, املوازنة بني فكرة   )٢٨(

جملة مركز من القانوين ومبدأ رجعية أثر احلكم بعدم الدستورية, األ
 ٢٠٢ م, ص٢٠١٠ ,, العدد الثامن عرش, العراقدراسات الكوفة

 وما بعدها.



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٧١
 صياغة القواعد القانونية وسنها بطريقة حمددة وواضحة −١

جيب عىل املنظم أو املرشع حيال صياغته للقواعد القانونية 
بطريقة واضحة وحمددة حتديداً دقيقاً أن يصغها 
) بحيث ال يثور معها اللبس ٤٧ م, ص١٩٦٧(روسكوباوند, 

أو الغموض, أو يرتك القانون معها عرضة لرصاعات اآلراء 
), ومن ثم جيب أن تكون ٥٧ م, ص١٩٩٨(عيسى, 

املصطلحات والرتاكيب اللغوية املستخدمة يف الصياغة 
 تمل أكثر من معنى.القانونية واضحة الداللة, وال حت

 
 التزام القايض بنصوص القانون −٢

لتحقيق االستقرار ينبغي عىل القايض االلتزام بنصوص 
القانون, وحرص سلطته التقديرية يف أضيق احلدود; بحيث 
ال يكون أمام القايض إمكانية التحكم يف اخلصوم, أو احليدة 

, فمن عن تطبيق القانون أو تعطيل حكمه, وفقاً ملا يروق له
الثابت أنه ال جيوز للقايض أن خيرج عن حكم القانون طاملا 
كانت هذه النصوص واضحة, كام ال جيوز له إمهال تطبيق 

, ألن ذلك حيدث   − وال شك  − النصوص أو طرحها جانباً
خالالً يف املراكز القانونية, وهو ما يؤدي بالقطع إىل اهتزاز إ

 − واحلال هذه  − ون غاية االستقرار القانوين; فتطبيق القان
يلزمه أن تكون هناك إرادة وقوة مستعدة لتطبيقه (عيسى, 

), وهذه اإلرادة تتمثل يف الدولة بكافة ٥٧ م, ص١٩٩٨
سلطاهتا, ومنها السلطة القضائية التي تُعنى بوضع القواعد 
القانونية موضع التطبيق, فااللتزام بتطبيق القانون وتنفيذه 

سباب حتقيق االستقرار يف يُعد أحد أ − واحلال هذه  − 
 ).١٢ م, ص٢٠١٠املجتمع  (حممود, 

 
 التعويل عىل عنرص اجلزاء الفعال يف القاعدة القانونية −٣

فاجلزاء يُعد من أهم خصائص القاعدة القانونية, وبالتايل 
يُعد من مقومات غاية االستقرار توقيع اجلزاء املناسب عىل من 

); فال ٨٠ م, ص١٩٧١خيالف القاعدة القانونية (عطية, 
وجود قاعدة قانونية بدون جزاء   −واحلال هذه  −يتصور

), ألن القول بغري ذلك جيعل ٦٢ م, ص١٩٩٨(عيسى, 
كام  −من العقاب أالقاعدة القانونية معدومة القيمة; ألن من 

 أساء األدب. −هو معلوم 

 البعد عن الثغرات القانونية يف البناء القانوين −٤
أو املرشع أن يسن القواعد القانونية بطريقة  ينبغي عىل املنظم

بالكفاية القانونية, تلك  − كام سلف القول  − يمكن وصفها 
الكفاية التي يتحقق بموجبها التوازن بني املراكز القانونية يف 
املجتمع, ومحاية املجتمع من األحكام القانونية اجلائرة وغري 

االستقرار يف النشاط ) وحتقيق ٧ م, ص١٩٩٠املتوقعة (عشوش, 
, وذلك من خالل تأطري قواعد )٢٩(االقتصادي واالستثامري

قانونية توصف بالثبات, وعدم التعديل والتغيري بطريقة مفاجئة 
 .)٦ م, ص١٩٩٠(عشوش, 

ومنها النقص يف  − فمام ال ريب فيه, أن الثغرات القانونية 
تُعد آفة من اآلفات التي يمكن أن يوسم هبا   − الترشيع 
, ومن ثم إذا وجدت, أد ذلك إىل غياب االستقرار )٣٠(القانون

القانوين أو اهتزازه عىل األقل, ومن ثم عدم استقرار املراكز 
) وقد تكون هذه الثغرات ١٨٨ م, ص٢٠١٦القانونية (حسن, 

(أو النقص يف الترشيع) غري موجودة عند نفاذ القانون, ولكنها 
                                                           

للمزيد من التفاصيل عن أثر األمن القانوين عىل التنمية; راجع:   )٢٩(
األمن القانوين والقضائي وأثرمها يف التنمية يونس العيايش, 

وما بعدها,  ٣٩ , مرجع سابق, صة واالجتامعيةاالقتصادي
علوي فاطمة, دور األمن القانوين يف دعم . وما بعدها  ٦٨وص

, اجلزائر, جملة البشاير االقتصاديةمشاريع االستثامر يف اجلزائر, 
وما بعدها.  ١٤٦ م, ص٢٠١٦املجلد الثاين, العدد الرابع, أبريل 

عىل االستثامر; راجع: وليد مزيداً من التفاصيل حول أثر االستقرار 
لعامري, استقرار القانون املطبق عىل االستثامر كضامن للمستثمر 

 وما بعدها. ٣٣٤ ص مرجع سابق,األجنبي, 
وملعاجلة هذه الثغرات أو النقص يف الترشيع, حتاول بعض   )٣٠(

الترشيعات; كالترشيع السويرسي, إعطاء القايض سلطة إكامل 
, كام حتاول بعض  النقص يف الترشيع كام لو كان منظامً أو مرشعاً

الترشيعات األخر يف سبيل جماهبة الثغرات القانونية, إعطاء سلطة 
تقديرية للقايض يف حال وجود ثغرة ترشيعية, كام جتنح بعض 

 −حال وجودها يف الترشيع  − الترشيعات لتاليف الثغرات القانونية 
عدالة كمصدر احتياطي القانون الطبيعي وقواعد ال ئإىل اعتامد مباد

لقطع الطريق أمامه يف حال عدم  يهينبغي عىل القايض الرجوع إل
وجود نص قانوين وعدم تقريره احلكم يف النزاع بحجة عدم وجود 
نص قانوين, ومن ثم عدم نكوله عن حتقيق العدالة; مزيداً من 

, النظرية العامة للقانونالتفاصيل; راجع: سمري عبدالسيد تناغو, 
 ئمبادمصطفى حممد اجلامل, . وما بعدها ٢٤١ ص سابق, مرجع
 وما بعدها. ٥٠ م, ص١٩٧٩ ,, بدون نارش, اإلسكندريةالقانون
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٧٢
طالت  − ة من نفاذه ظهرت بعد وضعه موضع التطبيق بعد فرت

 وما بعدها). ٣٩٥ م, ص١٩٤٥هذه الفرتة أو قرصت (بغدادي, 
 
التوفيق قدر الطاقة بني غاية االستقرار القانوين وغاية  −٥

 حتقيق العدالة
ال شك أن التوفيق بني غايتي االستقرار القانوين 
والعدالة قد يكون من الصعوبة بمكان يف بعض األحوال, 

يف أحوال  − املنظم حتقيق غاية االستقرار وبالتايل قد يفضل 
عىل غاية حتقيق العدالة, كام هو احلال يف حتديد سن  − حمدودة 

الرشد ببلوغ سن معينة, فهذا التحديد هيدف إىل االستقرار 
نسان راشداً قبل ولكنه قد ال حيقق العدالة, ألنه قد يكون اإل

هذه  بلوغ هذه السن, وقد ال يكون راشداً حتى بعد بلوغه
السن; وكام هو احلال يف حالة األخذ بنظام التقادم, حيث 
يغلب املنظم غاية االستقرار أو األمن القانوين عىل غاية 

 .(Levi, 1939, pp. 112 et ss) العدالة
فاملنظم ينبغي عليه أن يوفق قدر الطاقة بني قيمة 
االستقرار وقيمة العدالة, وإذا استعىص عليه األمر; فال 

تغليب قيمة االستقرار القانوين عىل قيمة العدالة  فكاك من
أما إذا استطاع التوفيق بينهام فبها  − يف بعض األحوال  − 

 − جيب أن تكون  − يف نظرنا  − ونعمت; وإن كانت الغلبة 
للعدالة عىل حساب أي قيمة أو غاية  − كقاعدة عامة 

أخر, بام يف ذلك غاية االستقرار القانوين, ألن العدالة هي 
روح القانون, وتُعد الغاية األساسية التي جيب أن يصبو أي 

, حتى يف ظل القوانني التي كانت سائدة )٣١(قانون إىل حتقيقها
 .)٣٢(يف املجتمعات القديمة

                                                           
مزيداً من التفاصيل حول أثر العدالة يف القاعدة القانونية; راجع:   )٣١(

, دار العدالة وأثرها يف القاعدة القانونيةإسامعيل نامق حسني, 
 وما بعدها. ٩ م, ص٢٠١١ ,الكتب القانونية, القاهرة

فلسفة أمحد صقر,  مزيداً من التفاصيل; راجع: مصطفى سيد  )٣٢(
, العدالة عند اإلغريق وأثرها عىل فقهاء الرومان وفالسفة اإلسالم

. وما بعدها ١٢ م, ص١٩٨٩ ,مكتبة اجلالء اجلديدة, املنصورة
العدالة من املفهوم إىل اإلجراء, دراسة حممد ممدوح عيل عبداملجيد, 

, املكتبة يف املنجز الفلسفي من السوفسطائيني حتى شيرشون
 وما بعدها. ٧ م, ص٢٠١٥ ,العرصية, املنصورة

 عدم تطبيق القانون بطريقة انتقائية −٦
قد تتوافر كل املقومات السالف بياهنا يف القاعدة القانونية, 

بطريقة انتقائية لسبب أو آلخر, فإذا لكن يتم تطبيق القانون 
إىل زعزعة املراكز  −وال شك  −حدث ذلك فإنه سيؤدي 

القانونية يف املجتمع, مما يؤثر عىل قيمة االستقرار أو األمن 
 .)٣٣(القانوين, وزوال اليقني القانوين لد غالبية أفراد املجتمع

 
 وجود أمن قضائي −٧

ترشيعية عالية;  قد يكون الترشيع جيداً ويتمتع بجودة
وجد سلطة قضائية عادلة, ففي هذه احلالة; فإن تلكن ال 

الترشيع يكون ال قيمة له من الوجهة العملية; فاألمن القانوين 
الذي يتحقق بموجب الترشيع يلزم له وجود أمن قضائي, 
حتى يكتسب ثقة الناس ويأمن األفراد عىل حقوقهم متى وقع 

ئناً من كان, كام أن األمن عليها أي اعتداء من أي شخص كا
القضائي يقتيض كذلك الوصول إىل حل يف حال عدم وجود 

, )٣٤(نص قانوين, أو وجود نص ويساوره الغموض أو النقص
; وهذا يُعد من ألزم واجبات )٣٥(أو عدم الكفاية القانونية

 .)٣٦(القايض حتى ال يكون منكراً للعدالة
                                                           

مزيداً من التفاصيل حول التطبيق االنتقائي للقانون وأثره عىل   )٣٣(
االستقرار القانوين; راجع: إسامعيل نامق حسني, التطبيق االنتقائي 

جملة جامعة التنمية للقانون وتأثريه عىل االستقرار القانوين, 
املجلد الثالث,  ,, السليامنية (إقليم كوردستان بالعراق)البرشية

 .٥٨−٣٩ صص م, ٢٠١٧حزيران العدد الثاين, 
فتحية بوغقال, األمن ومزيداً من التفاصيل; راجع: دالل لوشن,   )٣٤(

جملة الباحث القضائي بني ضامنات الترشيع وخماطر االجتهاد, 
م, ٢٠١٨يناير  ,, اجلزائر, العدد الثاين عرشللدراسات األكاديمية

 وما بعدها. ٢٥٧ ص
عبداملجيد بكر, من  مزيداً من التفاصيل,; راجع: عصمت  )٣٥(

املجلة مشكالت تفسري القانون, التفسري يف حالة فقدان النص, 
 ,)٣١, جامعة الدول العربية, العدد رقم (العربية للفقه والقضاء

غويت بن ملحه, أفكار حول . وما بعدها ١٦ م, ص١٩٦٩السنة 
املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية االجتهاد القضائي, 

 ٦١٩ م, ص١٩٩٧السنة  ,)٣الرقم ( ,)٣٥, اجلزء رقم (سياسيةوال
عبداملجيد غميجة, مبدأ األمن القانوين ورضورة األمن . وما بعدها
السنة  ,)٤٢, املغرب, العدد رقم (جملة امللحق القضائيالقضائي, 

  =نور الدين زرقون, سلطة قايض . وما بعدها ٣ م, ص٢٠٠٩



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٧٣
 إعالء مبدأ سيادة القانون −٨

االستقرار جيب أن يكون هناك احرتام للقانون من كافة لتحقيق 
, فالقانون ما هو إال تعبرياً )٣٧(سلطات الدولة, ومن كافة أفراد املجتمع

 ).٢٤٨ م, ص٢٠٠٥صادقاً عن إرادة الدولة, حكومة وشعباً (فودة, 
 
 حماربة الفساد بكافة أشكاله −٩

ة بمحاربة لعل من دواعي حتقيق االستقرار القانوين قيام الدول
الفساد بكافة أشكاله, واتباع منهج الشفافية حيال تطبيق القوانني, 

 .(Kelsen, 1934, p. 53)بغية حتقيق االستقرار القانوين 
                                                                                      

جملة دفاتر املوضوع يف اختيار القاعدة القانونية املالئمة حلل النزاع, = 
, اجلزائر, كلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة السياسة والقانون

. وما بعدها ٥ م, ص٢٠١٣قاصدي مرباح, العدد الثامن, يناير 
جملة عبدالرمحان اللمتوين, االجتهاد القضائي واألمن القانوين, 

 ٣ م, ص٢٠١٤), مايو ٤٦, املغرب, العدد رقم (ضائيامللحق الق
سحر عبدالستار إمام, آليات تدعيم دور حمكمة النقض . وما بعدها

املجلة املرصية للدراسات القانونية الفرنسية يف حتقيق العدالة, 
وما  ٥٨ م, ص٢٠١٤مارس  ,, مرص, العدد األولواالقتصادية

جتهاد القضائي يف حتقيق حامد شاكر حممود الطائي, دور اال. بعدها
, العراق, السنة جملة احلقوق باجلامعة املستنرصيةاألمن القانوين, 

 وما بعدها. ١ ص ,)٣١اإلصدار رقم ( ,)٢م, املجلد رقم (٢٠١٧
القوة القاهرة مزيداً من التفاصيل; راجع: حممد سعيد عبدالرمحن,   )٣٦(

الطبعة األوىل,  ,يف قانون املرافعات, دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة
 وما بعدها. ١٠٤ م, ص٢٠١١ ,منشورات احللبي احلقوقية, لبنان

مزيداً من التفاصيل; راجع: عبداحلميد متويل, مبدأ املرشوعية, ومشكلة   )٣٧(
جملة احلقوق للبحوث القانونية املبادئ العليا غري املدونة يف الدستور, 

 ,الثامنة, اإلسكندرية, العددان الثالث والرابع, السنة واالقتصادية
مبدأ املرشوعية وضوابط خضوع طعيمة اجلرف, . م١٩٥٩− ١٩٥٨

وما  ١٠ م, ص١٩٦٧ ,, مكتبة القاهرة احلديثة, القاهرةالدولة للقانون
, ترمجة عثامن نصريي, وتقديم حكم القانونتوم بينغهام, . بعدها

 ,السفري/ عبدالرؤوف الريدي, اهليئة املرصية للكتاب, القاهرة
م, وجتدر اإلشارة إىل أن هلذا الكتاب ثالثة أجزاء, األول يتناول ٢٠١٤

 ,ماهية حكم القانون يف بريطانيا والديمقراطيات الليربالية األخر
واجلزء الثاين, يدور حول سيادة القانون يف الوقت الراهن, أما اجلزء 
الثالث واألخري; فإنه يتضمن موضوعات عديدة منها: عنارص سيادة 

الدين اجلياليل بوزيد, أعامل . ون, وأثر اإلرهاب عىل سيادة القانونالقان
جملة السيادة ومبدأ املرشوعية وتطبيقاهتا يف اململكة, دراسة مقارنة, 

 ,)٢٥, املجلد رقم (جامعة امللك سعود (احلقوق والعلوم السياسية)
 وما بعدها. ٨٣ هـ, ص١٤٣٤/صفر م٢٠١٣يناير 

موقع غاية االستقرار من غايات القانون : املطلب الثالث
 األخر يف الفكر القانوين

الفكر االستقرار القانوين ال يُعد الغاية الوحيدة للقانون يف 
 − القانوين املعارص; فغايات القانون متعددة ومتنوعة, ولكنها ترتب 

 بحسب الفلسفة التي يتبعها املنظم أو املرشع. − كام سلف القول 
والواقع أن الفكر القانوين مل تتحد كلمته حيال ترتيب القيم 

, أنه من الصعوبة بمكان االستناد إىل )٣٨(القانونية; فري البعض
معيار موضوعي يتم عىل أساسه االختيار بني القيم أو ترتيبها 

أنه  (Batiffol, 1979, p. 394)بحسب األولوية. وير البعض, 
جيب (أوالً) ترتيب القيم القانونية بحسب ظهورها من الوجهة 

) املفاضلة بينها; وبحسب  التارخيية, ثم يأيت بعد ذلك (ثانياً
التدرج التارخيي جتيء بعض القيم وفقاً لآليت: قيمة اخلري عند 

, وقيمة احرتام )٣٩(افالطون أوالً  , وقيمة العدالة عند أرسطو ثانياً
, وقيمة السالم عند القديس أوغسطني  النظام عند شيرشون ثالثاً

, واخلري العام عند القديس توما الكويني خامساً  , وغاية )٤٠(رابعاً
, وقيمة املساواة األمن أ و االستقرار القانوين عند هوبز سادساً

 , , وغاية املنفعة العامة عند بنتام ثامناً عند جان جاك رسو سابعاً
; وهكذا.  وقيمة التضامن عند العميد دجيي تاسعاً

, أن ترتيب القيم أو الغايات من )٤١(كام ير البعض
حيث األولويات جيب أن يرتك للسلطة احلاكمة, حيث هي 
التي يرتك هلا هذا األمر بحسب الظروف واحلاجة. ويف رأي 

                                                           
كلسن, راجع : طه عوض غازي, وحدة ملعرفة املزيد عن فكر   )٣٨(

قراءة يف النظرية البحتة " النظام القانوين املغلق لد هانز كلسن:
 وما بعدها. ٧ , صمرجع سابق ,"للقانون

مزيداً من التفاصيل عن فكرة اخلري عند أفالطون; راجع: طه   )٣٩(
, دار النهضة فكرة العدالة يف فلسفة أفالطونعوض غازي, 

 وما بعدها. ٢٠ م, ص١٩٩٦القاهرة العربية, 
, تعريب املحامي/ سليم فكرة القانونراجع: دينيس لويد,   )٤٠(

الصويص, ومراجعة سليم بسيسو, مطبوعات عامل املعرفة, العدد 
 .١٤٣ م, ص١٩٨١ ,م, الكويت١٩٨١), نوفمرب ٤٧رقم (

وقد هاجم هذا الرأي  G. Radbruchي الفقيه األملاين أهذا هو ر  )٤١(
عىل أساس أن ترك زمام األمور  H. Batiffolمة الفرنيس العال

للسلطة يف الدولة له عيوب كثرية; مزيداً من التفاصيل حول هذا 
 الرأي واالنتقادات التي وجهت إليه; راجع:

H. Batiffol, Problemes de base de philosophie du droit, op. 
cit., p. 317 et ss. 
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٧٤
, أنه جيب ترتيب القيم أو الغايات عىل أساس )٤٢(البعض

النتائج التي ترتتب عليها; ووفقاً هلذا الرأي فإنه جيب 
ة عىل أساس حتقيقها ألكرب قسط من ترتيب القيم القانوني

السعادة للمخاطبني بالقاعدة القانونية, وجتنيبهم ألكرب 
 قسط من اآلالم.

وما بعدها)  ٢٦ م, ص١٩٧١كذلك ير البعض (عطية, 
أنه جيب وضع تدرج للغايات أو القيم, بحيث ترتب هذه 
القيم ترتيباً تصاعدياً عىل أساس وجود قيم أوىل باالتباع من 

ا, أو بعبارة أخر تفضيل غاية عىل أخر, وذلك من غريه
يعية وعىل خالل النقاش واحلوار بني املعنني بالسياسة الترش

 .رأسهم رجاالت القانون
وما بعدها)  ١٢٨ م, ص٢٠١٦وير البعض (حسن, 

أن ترتيب غايات القانون يُعد أمراً متوقفاً عىل النظام 
القانون, من جهة  القانوين املتبع, من جهة, واختالف فروع

أخر, فبحسب هذا الرأي; يعتمد الفكر القانوين 
األنجلوسكسوين عىل غاية االستقرار ويضعها عىل رأس 
القيم أو الغايات القانونية, أما الفكر القانوين الالتيني يف 

با الغربية; فيحبذ غاية العدالة ويضعها كأولوية, وبالد أور
أن ترتيب الغايات  − أيضاً  − كام ير صاحب هذا الرأي 

خيتلف باختالف الفرع القانوين; فغاية القانون اجلنائي 
هي العدالة,  − عىل سبيل املثال عند هذا الرأي  − األولية 

بينام الغاية األولية لقوانني املرافعات أو قوانني األعامل 
واملعامالت, هي حتقيق االستقرار القانوين; والواقع أن هذا 

, ألن النظم الالتينية كثرياً ه إطالقالرأي ليس صحيحاً عىل
, كام )٤٣(ما تغلب االستقرار القانوين عىل غاية حتقيق العدالة

غاية  − يف الكثري من األحيان  − أن القانون اجلنائي قد يغلب 
 .ستقرار عىل غاية حتقيق العدالةاال

                                                           
من قال هبذا الرأي, مزيداً من التفاصيل;  لأو بنتاميعترب جريمي   )٤٢(

القانون والقيم االجتامعية, دراسة يف الفلسفة راجع: نعيم عطية, 
 وما بعدها. ٧ , مرجع سابق, صالقانونية

مزيداً من التفاصيل حول تغليب االستقرار القانوين عىل قواعد   )٤٣(
 العدالة; راجع:

M. Levi, Quelques remarques methodologieus a propos du 
droit et de la sociabilite, op. cit., pp. 112 et ss. 

والواقع أن األغلبية من الفقهاء املعارصين يقرصون القيم 
غايات, وهي: غاية االستقرار القانوين, عىل ثالث قيم أو 

, ولعل اختيار هذه )٤٤(وغاية حتقيق العدالة, وغاية اخلري العام
القيم دون غريها مرده إىل حماولة التوفيق بني املذهب الفردي, 
الذي يُعيل من شأن الفرد عىل حساب املجتمع, واملذهب 
اجلامعي, الذي يُعيل من شأن املجتمع عىل حساب الفرد 

 ).١٢٦ م, ص٢٠١٦حسن, (
واملتأمل يف هذه الغايات الثالث جيد أن كل غاية منها 
ارتبطت بمذهب فلسفي معني; فغاية االستقرار تقع عىل رأس 

), )٤٥(الغايات القانونية عند املذهب الشكيل (الوضعية القانونية
; غاية أ, و)٤٦(وغاية العدالة هي جل اهتامم املذاهب املثالية خرياً

م, ٢٠١٦م هي حمور تركيز املذاهب الواقعية (حسن, اخلري العا
 ).١٢٨ ص

ويف ضوء ما سبق, وترتيباً عليه, يمكن القول بأن القيم 
متعددة ومتنوعة, وأهنا تُعد قيم نسبية وليست مطلقة, 

حتى يف  الختالفها من مكان إىل آخر, ومن زمان إىل آخر
واحداً يف  املكان الواحد, كام أن ترتيب الغايات القانونية ليس

كافة املجتمعات, وإن كانت الغلبة لقيمة أو غاية العدالة, 
حيث إن العدالة تُعد رأس القيم والغايات, وال يمكن ألي 
 جمتمع االستغناء عنها, كام أن اللجوء إىل الغايات األخر
ومن بينها االستقرار أو األمن القانوين قد يكون عىل سبيل 

تحقيق اعتبارات الصياغة القانونية االستثناء من قيمة العدالة ل
 العامة واملجردة, واستقرار املراكز القانونية وعدم تزعزعها.

                                                           
 مزيداً من التفاصيل راجع:  )٤٤(

H. Batiffol, Problemes de base de philosophie du droit, op. 
cit., p. 394. 

, ترمجة فلسفة القانوننظر لذات املؤلف كذلك: هنري باتيفول, او
 .٧٥ سابق, صسموحي فوق العادة, مرجع 

, دار مذاهب القانونمزيداً من التفاصيل; راجع: منذر الشاوي,   )٤٥(
السيد عبداحلميد فودة, . وما بعدها ٢٠ م, ص١٩٩١ ,احلكمة, بغداد

 وما بعدها. ٣٠ , مرجع سابق, صجوهر القانون بني املثالية والواقعية
وبخاصه  مزيداً من التفاصيل عن هذا املذهب أو عن القانون الطبيعي  )٤٦(

فكرة القانون الطبيعي حسن عبداحلميد حممود,  الكالسيكي; راجع:
, دار النهضة "األساس الديني للقانون" الكالسيكي ومفهوم القانون:

 وما بعدها. ٣٠ م, ص١٩٩٦ ,العربية, القاهرة
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٧٥
 آليات حتقيق غاية االستقرار يف الفكر القانوين: املطلب الرابع

هناك عدة آليات يتم اتباعها من قبل األنظمة القانونية 
املختلفة عىل مستو القانون املقارن, لكي حتقق غاية 

ستقرار أو األمن القانوين املرجو منها; ويمكن تصنيف اال
اآلليات التي تستخدمها املدارس أو العوائل القانونية املختلفة 
يف العامل املعارص إىل صنفني رئيسيني من اآلليات (حسن, 

وما بعدها). األول: آليات تتعلق بسن   ١٩٣م, ص٢٠١٦
ة األخذ ببعض القاعدة القانونية. والثاين: آليات تتعلق برضور

النظريات القانونية التي قد ال تستقيم مع منطق األمور; وأياً ما 
يلزم  −وقبل التعرض لبعض أطره  −كان أمر هذا التصنيف 

القول بأنه لبلوغ غاية االستقرار أو األمن القانوين; ينبغي 
من سن القاعدة القانونية وانتهاءً  بدءاً  توافر مناخ قانوين
 م, ص٢٠٠٩ا عىل أرض الواقع (غميجة, بتنفيذها وتطبيقه

 وما بعدها). ١٨
وفيام يتعلق بالصنف األول من اآلليات, وهو املتمثل يف 

; تقنية قانونية حمددةسن القواعد القانونية بموجب آليات أو 
 −فإنه ينبغي عىل املنظم أو املرشع, أن يراعي عدة أمور, منها: 

, )٤٧(ة واضحة الداللةأن يسن القواعد القانونية بطريق −أوالً 
شك حيال تطبيقها عىل أرض الواقع, وبحيث  يثوربحيث ال 

م, ٢٠١٠يتمكن املخاطبون بالقانون من فهم مراميه (حممود, 
 ).١٠ ص

اتباع منهج الصياغة  −ثانياً  −وينبغي عىل املنظم أو املرشع 
القانونية اجلامدة املحكمة حيال سن القواعد القانونية, وذلك 
بغية حتقيق االستقرار واألمن القانوين, ألن الصياغة املرنة 
تعطي جماالً واسعاً لالختالف يف الرؤ, وتفتح املجال أمام 
جهة اإلدارة والقضاء ليكون هلام دوراً تقديرياً وحتكمياً واسعاً 

 ).١٠ م, ص٢٠١٠مود, (حم
ويقصد بالصياغة اجلامدة, تلك الصياغة التي ال يرتك فيها 
جماالً للتقدير, سواء من جهة املخاطب بالقاعدة القانونية, أو 
من جهة القايض, أي جمال للتقدير مهام كانت الظروف 

                                                           
 مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٤٧(

B. Teyssié, L'impératif de sécurité juridique, in Le monde 
du droit, Ecrits rédigés en l'honneur de Jacques Foyer, 
Economica, 2008, France, pp. 985 et ss. F. Pollaud-Dulian, 
A propos de la sécurité juridique, in Revue trimestrielle du 
droit civil 2001, n°3, p. 496 et ss. 

) ١٥ م, ص٢٠١٤/هـ١٤٣٤واملالبسات (شطناوي, 
منها استخدام  وتتحقق الصياغة اجلامدة بوسائل عديدة;

األرقام احلسابية, وكذلك استخدام أساليب التحديد واحلرص 
ومن أمثلة القواعد القانونية  ).١٨٧ م, ص٢٠٠١(الزقرد, 

اجلامدة, حتديد املواعيد اإلجرائية, ومنها حتديد مواعيد 
, وكذلك  االعرتاض عىل األحكام القضائية حتديداً جامداً

ويص اإليصاء به من مجلة حتديد احلد األقىص ملا جيوز للم
 .صياغة مدد التقادم بصياغة جامدةتركته, وكذلك 

حيال سن القواعد  −ثالثاً  −كام ينبغي عىل املنظم أو املرشع 
القانونية, أن يغلب القواعد القانونية اآلمرة عىل القواعد 

 م, ص١٩٩٨القانونية املكملة يف نظامه القانوين (عيسى, 
االتفاق عىل حلول  األفراد يف), بحيث حيد من حرية ٦١

 نتها القواعد املكملة أو املفرسة.اتفاقية ختالف حلول تضم
أن يقرر رصاحة  −رابعاً  −وينبغي عىل املنظم أو املرشع 

, لغلق الباب )٤٩)(٤٨(قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون
أمام املخاطبني بالقاعدة القانونية من التحايل أو االلتفاف 

; وهلذا فإن )٥١(, بحجة عدم علمهم بنفاذ قانون معني)٥٠(عليها
من الثابت أن اجلهل بالقانون ال يعترب عذراً (السبعاوي, 

 وما بعدها). ١٩١ م, ص٢٠٠٥
                                                           

بالقواعد القانونية: (قاعدة عدم وهذا ما يطلق عليه العلم الضمني   )٤٨(
جواز االعتذار باجلهل بالقانون; أو افرتاض العلم بالقانون); وهذه 
القاعدة يرتتب عليها عدم إمكان التذرع بعدم العلم بالقانون بسبب 

ال جييد القراءة  اً املرض, أو بسبب السفر, أو بسبب كونه أمي
م بقانون الدولة والكتابة, أو بسبب كون الشخص أجنبياً وال يعل

 املوجود فيها.
مبدأ عدم جواز طه عوض غازي,  مزيداً من التفاصيل راجع:  )٤٩(

اعتبارات العدالة واعتبارات النظام,  بنياالعتذار باجلهل بالقانون 
 م, ص١٩٩٩ ,, دار النهضة العربية, القاهرةدراسة تارخيية مقارنة

 وما بعدها. ٥
اض العلم بالقانون; فالبعض يوجد خالف فقهي حول تكييف افرت  )٥٠(

يعتربه قرينة, والبعض اآلخر يعتربه حيلة; مزيداً من التفاصيل 
 ٥٩٧ سمري تناغو, مرجع سابق, ص حول هذا اخلالف; راجع:

 وما بعدها.
اجلهل بالقانون طلبة وهبه خطاب,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٥١(

م, ١٩٧٩ ,هرة, دار الفكر العريب, القاوالغلط فيه, دراسة مقارنة
 وما بعدها. ٣٠ ص



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٦
مبدأ  −خامساً  −وجيب عىل املنظم أو املرشع أال يغفل 

أو  ,(Debet, 2002, p. 195) ومبارش رسيان القانون بأثر فوري
 م, ص١٩٩٨عدم تقرير تطبيق القانون بأثر رجعي (عيسى, 

), أو بعبارة أخر عدم رجعية القواعد القانونية اجلديدة, ٥٨
 م, ص١٩٧٤إال يف حاالت الرضورة القصو (األسيوطي, 

, ألن تطبيق القانون )٥٢() كحالة القانون األصلح للمتهم٢٦٦
تقرار اجلديد عىل املايض يرتتب عليه اإلخالل باالس

, ويضعف ثقة األفراد يف الدولة والقانون (منصور, )٥٣(القانوين
 ).١١ م, ص٢٠١٠حممود, ; ٢٤ م, ص٢٠٠٩

أال يغري يف  −سادساً  −كام جيب عىل املنظم أو املرشع 
تيان هذا إ, ألن )٥٤(القانون القائم بطريقة مفاجئة أو تعسفية
                                                           

ويقصد برجعية القوانني األصلح للمتهم; انطباق قانون عىل وقائع   )٥٢(
وقعت قبل نفاذه; وذلك عىل سبيل االستثناء; ألن األصل والقاعدة 
أن القانون ينطبق بأثر فوري, وليس بأثر رجعي; ويف هذا افرتاض 

انون اجلديد. قانوين مفاده اعتبار الواقعة حدثت بعد نفاذ الق
واجلدير بالذكر أن النظرية احلديثة ال تعترب رسيان القوانني األصلح 
للمتهم, استثناءً من مبدأ عدم الرجعية, بل تعتربه تطبيقاً من 
تطبيقات األثر الفوري للقانون, وقد علل أنصار هذه النظرية ذلك, 

كم بأنه جيب التفرقة بني أمرين األول; هو الفعل. والثاين; هو احل
 ; القضائي; وطاملا أن الفعل وقع يف املايض, وأن احلكم مل يصبح باتاً
فإن املعول عليه هو احلكم وليس الفعل; بل إن األكثر من ذلك; إنه 
; ثم صدر ترشيع جديد خيفف  إذا صدر احلكم القضائي وصار باتاً

ه; أو جاء القانون العقوبة عن القانون الذي صدر احلكم يف ظل
; فإن اعتبارات اجلريمة التي صدر بشأهنا حكم قضائي اً اجلديد الغي

العدالة تقتيض تطبيق قاعدة القانون األصلح للمجرم; ومن ثم 
ختفيف العقوبة وفقاً للقانون اجلديد, أو وقف تنفيذ احلكم يف حالة 
اعتبار الفعل ال يشكل جريمة كلية يف القانون اجلديد; وذلك نزوالً 

ألن ختفيف العقوبة; أو اعتبار الفعل مل يعد عىل اعتبارات العدالة, 
يشكل جريمة يف القانون اجلديد; فيه داللة أو إشارة إىل أن املرشع 
كان خمطئاً يف التقدير; وقد صحح اخلطأ; ومن ثم جيب رفع اآلثار 

 النامجة عن هذا اخلطأ.
يف رأي البعض أن األثر الرجعي ال يمس دوماً األمن أو االستقرار   )٥٣(

 وين; مزيداً من التفاصيل; راجع:نالقا
F. Pollaud-Dulian, A propos de la sécurité juridique, op. 
cit., p. 490 et ss. 
(54) G. Radbruch, La securite en droit d,apres La theorie 

anglais, op. cit., p. 89. 
, دار الفكر العريب, فكرة القانونمحدي عبدالرمحن,  وراجع كذلك:

 وما بعدها. ٢٤ م, ص١٩٧٩ ,القاهرة

اصة يف النهج يرتتب عليه عدم استقرار املراكز القانونية, خ
القوانني املرتبطة بالتنمية االقتصادية; حيث يلعب الثبات 

 .)٥٥(الترشيعي دوراً كبرياً يف هذا املضامر
أال يبالغ يف  −سابعاً  −وينبغي عىل املنظم أو املرشع 

التدخل الترشيعي, سواء عن طريق إصدار ترشيعات جديدة 
ال يصدر , أو املبالغة يف تعديل الترشيعات القائمة, ف)٥٦(كثرية

اجلديد منها, وال يعدل القائم منها, إال إذا كانت هناك رضورة 
, )٥٧(وبرشط حدوث هذا بعد إجراء دراسات معمقة ومتأنية

حتى يكون القانون اجلديد مالئامً الحتياجات املجتمع القائمة 
 ).١١ م, ص٢٠١٠وبعيداً عن املباغتة واهلو (حممود, 

, جيب عىل املنظم أو املرشع  أن يراعي حيال  − ثامناً  − وأخرياً
سن الترشيعات مراعاة أثر التقدم التكنولوجي عىل زعزعة األمن 
القانوين, بحيث يضع ضوابط قانونية يدور يف فلكها التطور 

 .وما بعدها) ٦ م, ص٢٠٠٧التكنولوجي (منصور, 
املتمثل يف أما ما يتعلق بالصنف الثاين من اآلليات, وهو 

رضورة األخذ ببعض النظريات القانونية التي قد ال تستقيم 
مع منطق األمور; بغية حتقيق االستقرار القانوين; فإنه ينبغي 
عىل املنظم أو املرشع, أن يأخذ ببعض النظريات القانونية, 

                                                           
التغيري من أجل حازم الببالوي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٥٥(

. وما بعدها ٥ م, ص١٩٩٨ ,, دار الرشوق, القاهرةاالستقرار
ولذات املؤلف راجع مقالة بجريدة األهرام املرصية (صفحة قضايا 

السنة  ,)٤١٧٢٦وآراء) املعنون باالستقرار القانوين, العدد رقم (
. م٤/٣/٢٠٠١هـ املوافق ١٤٢١من ذي احلجة  ٩األحد  ,)١٢٥(
عيل عبدالوهاب نجا, أثر عدم االستقرار االقتصادي  نظر كذلك:او

− ١٩٩٠والسيايس يف النمو االقتصادي يف مرص خالل الفرتة من (
, جملة بحوث اقتصادية عربيةم) دراسة حتليلية قياسية, ٢٠١٢

 .٣٤ ص ,م)٢٠١٦−٢٠١٥() لعامي ١٣−١٢العددان (
مزيداً من التفاصيل حيال أثر التضخم الترشيعي عىل انعدام   )٥٦(

فلسفة منذر الشاوي,  قيمة أو غاية األمن القانوين; راجع:
. وما بعدها ٢٣٦ م, ص٢٠١٥ ,, دار الثقافة, عامنالقانون

عبداملجيد غميجة, مبدأ األمن القانوين ورضورة األمن 
 .٢٠ القضائي, مرجع سابق, ص

, نظرية القانونحممد حسني منصور,  مزيداً من التفاصيل راجع:  )٥٧(
دور املنطق فايز حممد حسني, . وما بعدها ٢٣مرجع سابق, ص 

, دار النهضة العربية, القانوين يف تكوين النظام القانوين املرصي
 .٣٠١ م, ص٢٠٠٧ ,القاهرة
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٧٧
عىل اتباع هنج  −أوالً  −ومنها: أن يعتمد املنظم أو املرشع 

, يف بعض األحيان )٥٩(املسقط, أو املكسب, سواء )٥٨(التقادم
) لتحقيق األمن القانوين الواقعي ٨١ م, ص١٩٧١(عطية, 

                                                           
حممد جرب األلفي, عوامل االستقرار  مزيداً من التفاصيل راجع:  )٥٨(

, كلية جملة احلقوقللعقد القابل لإلبطال, دراسة حتليلية مقارنة, 
 ,السنة التاسعة, الكويت ,احلقوق بجامعة الكويت, العدد األول

 وما بعدها. ١١ م, ص١٩٩٧
مزيداً من التفاصيل حول نوعي التقادم املكسب واملسقط; راجع:   )٥٩(

, الطبعة األوىل, مطابع تقادم املكسب واملسقطالحممد عبداللطيف, 
. وما بعدها ١٠ م, ص١٩٥٨ ,دار النرش للجامعات املرصية, القاهرة

, دار الفكر التقادم املكسب واملسقط يف القانونحممد أمحد عابدين, 
التقادم حممد أمحد حممد برسيم, . م٢٠٠٢ ,اجلامعي, اإلسكندرية

ون الوضعي والرشيعة املسقط للحقوق والدعاو بني القان
 ,, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة القاهرة, القاهرةاإلسالمية
جملة عيل زكي العرايب, طبيعة التقادم يف الرشيعة والقانون, . م٢٠٠٤

العدد  ,, كلية احلقوق بجامعة القاهرة, السنة الثالثةالقانون واالقتصاد
التقادم يف د حسن, عيل أمح. م١٩٣٣ ,, القاهرةم١٩٣٣يناير  ,األول

 ,, منشأة املعارف, اإلسكندريةاملواد املدنية والتجارية فقهاً وقضاءً 
, التقادم يف امللكية العقارية, دراسة مقارنةعباس طه حممد, . م١٩٨٥

 ,رسالة دكتوراه, كلية الدراسات العليا بجامعة النيلني, العراق
أحكام التقادم يف صالح عودة حشيش, . م١٩٩٨/هـ١٤١٨

, رسالة ماجستري, اجلامعة األردنية, الرشيعة اإلسالمية, دراسة مقارنة
التقادم حسن حممود عبدالدايم عبدالصمد, . م١٩٩٢ ,األردن

وإسقاطه للحقوق, دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون 
أمحد برادي, . م٢٠٠٩ ,, دار الفكر اجلامعي, اإلسكندريةاملدين

املكسب وأثره بني الرشيعة والقانون املدين  التملك عن طريق التقادم
, رسالة ماجستري, كلية العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر, اجلزائري
م. ومزيداً من التفاصيل حول دور احليازة ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ,اجلزائر

احليازة بسوء نية مصطفى أمحد عبداجلواد,  يف التقادم املكسب; راجع:
, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق رنةكسبب لكسب امللكية, دراسة مقا

عيل حممد . وما بعدها ١٢ م, ص١٩٩١ ,بجامعة القاهرة, القاهرة
احليازة يف القانونني اليمني واملرصي وآثارها ومحايتها, أمحد اليناعي, 

, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي
عبداهللا حممد إسامعيل . عدهاوما ب ١١ م, ص١٩٩٥ ,القاهرة, القاهرة

, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة أسيوط احليازة يف العقارعالم, 
محدي عبدالعزيز . وما بعدها ١٣ م, ص٢٠٠١ ,(مرص), أسيوط

احليازة ومحايتها يف القانون املدين املرصي عبدالعزيز حممد خفاجي, 
ية احلقوق , رسالة دكتوراه, كلوالفقه اإلسالمي, دراسة مقارنة
 وما بعدها. ٩ م, ص٢٠١١ ,بجامعة املنصورة (مرص); املنصورة

وما بعدها) ألن عدم األخذ  ٢٤ م, ص١٩٧٩(عبدالرمحن, 
هبذا األمر قد يرتتب عليه تزعزع املراكز القانونية وعدم 

, والواقع أن الترشيعات التي تأخذ بالتقادم تغلب )٦٠(استقرارها
 .)٦١(غاية االستقرار القانوين عىل غاية العدالة −ا الشأن يف هذ −

أن يتبع هنج  −ثانياً  −كام ينبغي عىل املنظم أو املرشع 
الشكلية القانونية, سواء الشكلية املبارشة أو غري املبارشة, 

; فعندما )٦٢(لكرتونيةإوسواء أكانت الشكلية تقليدية, أو 
ن يلتزموا بالرسمية أو يشرتط املنظم أو املرشع عىل األفراد أ

, فإن فلسفته يف ذلك (أي )٦٣(الشكلية حيال بعض الترصفات
املنظم) تكون احرتام االستقرار القانوين, وللشكلية تطبيقات 
عديدة, سواء يف القواعد القانونية املوضوعية, كالكتابة; 

) أو يف القواعد القانونية اإلجرائية; ١٩١ م, ص١٩٧٤(كرية, 
قوانني املرافعات, الذي هتدف الشكلية فيه إىل  كام هو احلال يف

عدم حتكم القايض, من جهة, ومنع األفراد من االلتفاف أو 
٦٤(التحايل عىل القانون, من جهة أخر(. 

وكذلك جيب عىل املنظم أو املرشع, لبلوغ غاية االستقرار 
يف بعض األحوال  −األخذ  −ثالثاً  −القانوين أو األمن القانوين 

 م, ص١٩٧٩ة محاية الوضع الظاهر (عبدالرمحن, بنظري −
وذلك مرده إىل عدم ترك املراكز القانونية مزعزعة إىل , )٢٧

                                                           
ال جيوز " ) من وثيقة الكويت, عىل أنه:٤٣٦نصت املادة رقم (  )٦٠(

 ."االتفاق عىل تقصري مدة عدم سامع الدعو أو إطالتها
 مزيداً من التفاصيل,; راجع:  )٦١(

M. Levi, Quelques remarques methodologieus a propos du 
droit et de la sociabilite, op. cit., pp. 112 et ss. 

سمري حامد  لكرتونية; راجع:مزيداً من التفاصيل عن الشكلية اإل  )٦٢(
التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة, دراسة عبدالعزيز اجلامل, 

 م, ص٢٠٠٦ ,, الطبعة األوىل, دار النهضة العربية, القاهرةمقارنة
 ا بعدها.وم ٢٥٤

سامل محاد  مزيداً من التفاصيل حول الشكلية ودورها; راجع:  )٦٣(
الشكلية يف العقود املدنية يف القانون األردين, دراسة الدحدوح, 

 ,, رسالة ماجستري, كلية احلقوق باجلامعة األردنية, عامنمقارنة
حممد مجال عطية عيسى, . وما بعدها ١٥ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩

ة, دراسة مقارنة بني النظم القانونية الوضعية الشكلية القانوني
, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة والرشيعة اإلسالمية

 وما بعدها. ٢٠ م, ص١٩٩٣/هـ١٤١٤الزقازيق, 
, القضاء املدين ئمبادوجدي راغب,  مزيداً من التفاصيل راجع:  )٦٤(

 وما بعدها. ١٣ م, ص١٩٨٣ ,دار الفكر العريب, القاهرة



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٨
وقد  وما بعدها) ٨١ م, ص١٩٧١آجال غري معلومة (عطية, 

, وللوضع الظاهر )٦٥(استقرت هذه النظرية قانوناً وفقهاً وقضاءً 
باحلامية ركنني, جيب توافرمها لتمتع صاحب الوضع الظاهر 

القانونية, وهذين الركنني, مها: الركن املادي, ومفاده استقرار 
املركز الفعيل لصاحب الوضع الظاهر بالقدر الذي ينطيل عىل 
الكافة بأن مركزه القانوين يُعد مركزاً قانونياً يكاد يكون 
 أما الركن املعنوي; فمؤداه توافر حسن النية لد , صحيحاً

 − . وتستند هذه النظرية )٦٦(ع الظاهراملتعامل مع صاحب الوض
 .)٦٧(إىل الواقع وليس للقانون −حال توافر ركنيها 

                                                           
لنظرية األمن القانوين واقع كبري يف القانون اإلداري; للمزيد من   )٦٥(

حممد حممد عبداللطيف أبو  التفاصيل حول هذا املوضوع; راجع:
, جملة البحوث القانونية واالقتصادية, مبدأ األمن القانويناملعاطي, 

) لسنة ٣٦, العدد رقم (جملة كلية احلقوق جامعة املنصورةمرص, 
مبدأ األمن القانوين, دراسة حتليلية يف سيد,  رفعت عيد. م٢٠٠٤

, دار النهضة العربية, ضوء أحكام القضاء اإلداري والدستوري
م. كام لنظرية محاية الوضع الظاهر تطبيقات عديدة ٢٠١١ ,القاهرة

يف كافة الفروع القانونية; سواء أكانت فروع قانون موضوعية أو 
دين فحسب; وللمزيد من إجرائية, فهي ليست نظرية يف القانون امل

ماجد راغب  التفاصيل عن تطبيقاهتا يف القانون اإلداري; راجع:
, السنة جملة احلقوقاحللو, نظرية الظاهر يف القانون اإلداري, 

ويوجد يف القانون . م١٩٨٠ ,الرابعة, العدد األول, الكويت
اإلجرائي تطبيقات عديدة هلذه النظرية, للمزيد من التفاصيل; 

حممد سعيد عبدالرمحن, نظرية الوضع الظاهر يف قانون  راجع:
املرافعات, دراسة مقارنة, منشورات احللبي احلقوقية, لبنان 

م. وللمزيد من التفاصيل حول وجود هذه النظرية يف ٢٠١٠
 القانون الدويل العام; راجع:

G. RADBRUCH, La securite en droit d,apres La theorie 
anglais, op.cit, p89.      

نظرية األوضاع عبدالباسط مجيعي,  مزيداً من التفاصيل,; راجع:  )٦٦(
وما  ٩٩ م, ص١٩٥٥ ,, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرةالظاهرة
, بدون نارش, أركان الظاهر كمصدر للحقنعامن مجعة, . بعدها
الستار عيل نجوان عبد. وما بعدها ٦٠ م, ص١٩٧٧ ,القاهرة

لقانون املدين, مصدر جديد من مصادر الوضع الظاهر يف امبارك, 
, دار اجلامعة االلتزام غري اإلرادية, دراسة حتليلية تأصيلية تطبيقية

 وما بعدها. ٨ م, ص٢٠١٥ ,اجلديدة, اإلسكندرية
املالك الظاهر, والوارث الظاهر,  من أمثلة نظرية الوضع الظاهر:  )٦٧(

 والوكيل الظاهر, والدائن الظاهر.

أن يتبنى نظرية  − رابعاً  − كام ينبغي عىل املنظم أو املرشع 
التقليل من حاالت البطالن إذا حتققت الغاية من اإلجراء, خاصة 

نه جيب يف القوانني اإلجرائية; ويف حال تبني املنظم هلذه النظرية; فإ
أن يبحث  − حال النص عىل ذلك من قبل املنظم  − عىل القايض 

كل حالة تعرض أمامه عىل حدة, ملعرفة مد حتقق الغاية من 
إىل  − واحلال هذه  − اإلجراء من عدمه; ومن ثم فال ينظر القايض 

الشكل يف حد ذاته, بل يقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها املنظم 
إىل حتقيق االستقرار  − وال شك  − وذلك مرده  ,)٦٨(قد حتققت أم ال

 يف املراكز القانونية اإلجرائية.
أن يؤكد يف نظامه  −خامساً  −وينبغي عىل املنظم أو املرشع 

القانوين عىل احرتام األحكام القضائية, حتى ولو كانت خاطئة 
), ألن االعرتاف بحجية األحكام ٥٨ م, ص١٩٩٨(عيسى, 

يضفي وال شك قيمة االستقرار القضائية واحرتامها 
, مع االحتفاظ بأحقية كل طرف من أطراف )٦٩(القانوين

اخلصومة يف االعرتاض عىل احلكم القضائي إذا ما ساوره خطأ 
 من وجهة نظره.

أال  −سادساً  −ويف اخلتام; جيب عىل املنظم أو املرشع 
, ألن من دواعي  يستعجل يف نفاذ القوانني الصادرة حديثاً

ار القانوين هتيئة املخاطبني بالقاعدة القانونية, وذلك االستقر
عن طريق معرفتهم ألحكامها بعد صدورها مبارشة وقبل 

), وتوفيق ٦٧ م, ص١٩٩٨نفاذها, لتعديل سلوكهم (عيسى, 
 أوضاعهم يف ضوء ما اشتملته من أحكام.

 
 :املبحث الثاين

 مالمح غاية االستقرار القانوين
 الرشعية السعودييف نظام املرافعات 

إىل أننا سنشري يف هذا املبحث  −بداءة  −جتدر اإلشارة 
ألهم مالمح غاية االستقرار القانوين يف نظام املرافعات 

                                                           
الوسيط يف قانون القضاء فتحي وايل,  التفاصيل راجع:مزيداً من   )٦٨(

 وما بعدها. ٤٥٧ م, ص١٩٨٠ ,, دار النهضة العربية, القاهرةاملدين
الرشوط أمحد السيد صاوي,  مزيداً من التفاصيل,; راجع:  )٦٩(

, رسالة دكتوراه من املوضوعية للدفع بحجية اليشء املحكوم فيه
 .٧ م, ص١٩٧١ ,رةكلية احلقوق بجامعة القاهرة, القاه



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٧٩
الرشعية السعودي; دون الوقوف عند اجلزئيات والفرعيات 
, وذلك مرده إىل أننا لسنا يف معرض رشح نظام  الدقيقة كثرياً

فذلك حمله املؤلفات القانونية املرافعات الرشعية السعودي, 
, ومن ثم )٧٠(العامة التي تولت هذا النظام بالرشح والتحليل

فإن دورنا يف هذا املبحث سيكون مقصوراً عىل بيان غاية 
 .)٧١(االستقرار يف هذا النظام واألنظمة املرتبطة به فحسب

                                                           
إجراءات التقايض حممود حممد هاشم,  راجع عىل سبيل املثال:  )٧٠(

 ,, مطبوعات جامعة امللك سعود, الرياضوالتنفيذ
الكاشف عبداهللا بن حممد بن سعد آل خنني, . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

, اجلزء األول, الطبعة يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي
عبداهللا بن . م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ,الرياضالثانية, مكتبة العبيكان, 

, الطبعة املبسوط يف أصول املرافعات الرشعيةعبدالعزيز الدرعان, 
بندر بن رجا الشمري, . هـ١٤٣٠ ,األوىل, مكتبة التوبة, الرياض

تطور النظام القضائي وأنظمة املرافعات يف عهد خادم احلرمني 
القضائية وفقاً لنظام الرشيفني مع دراسة حتليلية لنظرية اخلصومة 

, مطبوعات النرش العلمي هـ١٤٢١املرافعات الرشعية لعام 
عيل رمضان عيل بركات, . هـ١٤٢٣ ,بجامعة امللك سعود, الرياض

, الطبعة األوىل, الوسيط يف رشح نظام القضاء السعودي اجلديد
طلعت . م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ ,مكتبة القانون واالقتصاد, الرياض

, ط يف رشح نظام املرافعات الرشعية اجلديدالوسيحممد دويدار, 
حممود عىل . م٢٠١٥/هـ١٤٣٦ ,الطبعة الثالثة, دار حافظ, جدة

, اجلزء األول, الطبعة مبادئ املرافعات الرشعيةعبدالسالم وايف, 
حممود عيل . م٢٠١٤/هـ١٤٣٥ ,األوىل, مكتبة الرشد, الرياض

الثاين, مكتبة , اجلزء املرافعات الرشعية ئمبادالسالم وايف, عبد
حممود عمر . م٢٠١٥/هـ١٤٣٦ ,الرشد, الطبعة األوىل, الرياض

, الطبعة الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعوديحممود, 
أمحد . م٢٠١٥/هـ١٤٣٦ ,األوىل, دار خوارزم العلمية للنرش, جدة

, الطبعة األوىل, بدون نارش, نظام املرافعات الرشعيةصدقي حممود, 
أصول املرافعات هشام موفق عوض, . م٢٠١٥/هـ١٤٣٧

, الطبعة األوىل, مكتبة الرشعية يف النظام القضائي السعودي
اهللا ماجد بن سليامن بن عبد. م٢٠١٦/هـ١٤٣٧الشقري, الرياض 

, الطبعة الثالثة, بدون تيسري إجراءات التقايض والتنفيذاخلليفة, 
الوجيز يف , متويل عبداملؤمن حممد املريس. هـ١٤٣٨نارش, الرياض 

, الطبعة األوىل, دار اإلجادة نظام املرافعات الرشعية السعودي
 م.٢٠١٧/هـ١٤٣٨ ,للطباعة والنرش والتوزيع, الرياض

كنظامي املحاماة والقضاء, وبعض اللجان شبه القضائية; مزيداً من   )٧١(
قضاء الظل أو املحاكم عمر اخلويل,  التفاصيل حول هذه اللجان; راجع:

. وما بعدها ٩ م, ص٢٠١٢ ,مكتبة القانون واالقتصاد, الرياض ,املخفية
  = , منشوراتاللجان ذات االختصاص القضائيعبداهللا أمحد الراشد, 

ولنظام املرافعات أمهية بالغة يف حتقيق االستقرار القانوين, 
ذه األمهية يف أن هذا النظام يُعد أحد املكونات وتتجىل ه

, فهو الذي يضمن لألفراد )٧٢(الرئيسة للبيئة العدلية يف اململكة
, عرب أطر حمددة )٧٣(احلصول عىل حقوقهم بطريقة ناجزة وعادلة

ودقيقة ال يمكن االلتفاف عليها من قبل كل املخاطبني هبا أو 
ا القانون عىل إشاعة القائمني عىل تنفيذها, ومن ثم يساعد هذ

األمن والسالم بني أفراد املجتمع; من جهة, واستقرار املراكز 
القانونية, من جهة أخر; حيث يوفر احلامية القانونية 
للحقوق املوضوعية اخلاصة, متى وقع عليها اعتداء; وذلك 
عن طريق هذا النظام, إذ بدونه تبقى القواعد املوضوعية 

د تشيع الفوىض ومن ثم الردة إىل ساكنة وخامدة وخاملة; وق
 فراد.الوراء حيث سيادة استخدام القوة بني األ

                                                                                      
وما  ٩ هـ, ص١٤٠٤ ,مركز البحوث بمعهد اإلدارة العامة, الرياض =

الوسيط يف رشح التنظيم القضائي اجلديد أمحد صالح خملوف, . بعدها
, منشورات مركز البحوث بمعهد اإلدارة العامة سعوديةباململكة العربية ال

وما بعدها; ومزيداً من التفاصيل عن  ١٦٩ هـ, ص١٤٣٤ ,بالرياض
صالح بن عيل بن صالح الصويلح,  اللجنة املرصفية كنموذج; راجع:

, رسالة مقدمة تسوية املنازعات املرصفية يف اململكة العربية السعودية
اجستري, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الستكامل متطلبات درجة امل

 وما بعدها. ٢١ م, ص٢٠١٠/هـ١٤٣١الرياض 
هتمت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض بموضوع البيئة العدلية ا  )٧٢(

يف اململكة العربية السعودية; وقد أعدت يف هذا السياق عدداً من 
سبيل الدراسات حول هذا املوضوع; ومن هذه الدراسات عىل 

املثال: دراسة البنية الترشيعية والقضائية يف اململكة العربية 
السعودية, منتد الرياض االقتصادي األول, الغرفة التجارية 
والصناعية بالرياض. ودراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية 

 ,الدورة الثالثة, الرياض ,االقتصادية, منتد الرياض االقتصادي
سة تطور املنظومة القضائية وعنارص القوة درا. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 وجماالت التطوير والتحفيز وأثره عىل االقتصاد الوطني, منتد
دراسة . م٢٠١٥ ,الرياض االقتصادي, الدورة السابعة, الرياض

املنظومة الترشيعية ذات العالقة بالتنمية, منتد الرياض 
 م.٢٠١٧ ,االقتصادي, الدورة الثامنة, الرياض

البعض العدالة بأهنا يف بئر عميق, وأن الوصول إىل العدالة  يصور  )٧٣(
يكون بموجب سلم; وهذا السلم هو قانون املرافعات; راجع يف 

القواعد العامة للمرافعات املدنية يف القانون جليل فسطو,  ذلك:
, الطبعة األوىل, دار الثقافة, بريوت العريب املقارن, دراسة مقارنة

 .١١ م, ص١٩٧٥



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٨٠
ن نظام املرافعات يف القانون أوهلذا يمكن القول وبثقة 

املقارن, هو الذي يكفل احلامية لكافة القواعد املوضوعية 
املتعلقة بنظم القانون اخلاص; كام أنه جيب أال يغفل دور 

يئة داعمة للتنمية االقتصادية (مربوك, هذا النظام يف توفري ب
); فكلام اتسمت قواعد هذا القانون بالدقة ٩ م, ص١٩٩٥

والرسعة يف حسم املنازعات; فإن ذلك يكون ذا مردود جيد 
م, ١٩٧٩عىل حتقيق التنمية االقتصادية الناجعة (مسلم, 

), وسنعرض ملالمح غاية االستقرار أو األمن ٢٤ ص
افعات الرشعية السعودي, من خالل القانوين يف نظام املر

  كام ييل:اممطلبني, بياهن
  وجود مقومات االستقرار أو األمن املطلب األول: مد

 .القانوين يف نظام املرافعات الرشعية السعودي
  املطلب الثاين: تطبيقات أو مظاهر غاية االستقرار أو

 .األمن القانوين يف نظام املرافعات الرشعية السعودي
 

مد وجود مقومات االستقرار أو األمن : األول املطلب
 يف نظام املرافعات الرشعية السعودي القانوين

إن املتأمل يف نظام املرافعات الرشعية السعودي مجلة 
ن عرب فنيات قانونية  وتفصيالً يلمس يف سهولة ويرس أنه قد سُ
جديرة بالدراسة واالهتامم; فقد اشتمل هذا النظام عىل الكثري 

احلكم عىل مد  −بعد التعرض هلا  −قومات التي يمكن من امل
وجود مقومات االستقرار أو األمن القانوين, وسنعرض فيام 

 ييل لبعض هذه املقومات; وذلك عىل النحو التايل:
 
صياغة القواعد القانونية يف نظام املرافعات الرشعية  −١

 السعودي بطريقة واضحة
املرافعات صاغ املنظم السعودي كل نصوص نظام 

الرشعية بصورة واضحة الداللة; بحيث يستطيع املتخصص 
وغري املتخصص الوقوف عىل األحكام الواردة يف هذا النظام, 
وبحيث ال يثور معها اللبس أو الغموض; كام جاءت الالئحة 
التنفيذية هلذا النظام موضحة ما يمكن أن يستغلق فهمه, وهذا 

 ر القانوين.وال شك يُعد أحد مقتضيات االستقرا
 

حمدودية السلطة التقديرية للقايض يف نظام املرافعات  −٢
 الرشعية

مل تظهر السلطة التقديرية للقايض السعودي يف نظام 
املرافعات الرشعية إال يف أضيق احلدود, ولعل فلسفة املنظم 
من وراء ذلك تكمن يف عدم حتكم القايض يف اخلصوم, أو 

تعطيل حكمه, وفقاً ملا يروق له, احليدة عن تطبيق القانون أو 
وفقاً لنظام املرافعات  −فمن الثابت أنه ال جيوز للقايض 

أن خيرج عن حكم القانون, كام أنه ال جيوز له إمهال  −الرشعية 
دث  , ألن القول بغري ذلك حيُ تطبيق النصوص أو طرحها جانباً

املراكز القانونية, فااللتزام بتطبيق ب إخالالً  −وال شك  −
يُعد أحد أسباب حتقيق  −واحلال هذه  − )٧٤(لقانون وتنفيذها

 االستقرار يف املجتمع السعودي.
 
 تقرير عنرص اجلزاء الفعال يف القاعدة القانونية −٣

يُعد أحد أهم خصائص القاعدة  −كام هو معلوم  −اجلزاء 
, وقد اشتمل نظام املرافعات الرشعية عىل العديد )٧٥(القانونية

اإلجرائية التي تتناسب مع طبيعة هذا النظام  من اجلزاءات
) ٩ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧بوصفه نظاماً إجرائياً (عوض, 

ومن اجلزاءات التي اشتمل عليها هذا النظام جزاء السقوط, 
 ... ٧٦(لخإوجزاء البطالن, وجزاء شطب الدعو(. 
                                                           

 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١ع نص املادة رقم (راج  )٧٤(
يرتتب عىل خمالفة القاعدة القانونية توقيع جزاء مادي وحال ومنظم   )٧٥(

بمعرفة السلطة العامة يف الدولة عىل من خيالف هذه القاعدة; وهذا 
اجلزاء قد يكون جزاءً موضوعياً ذو طبيعة جنائية; وقد يكون جزاءً 

; وقد ; وقد يكون  مدنياً ; وقد يكون جزاءً دولياً يكون جزاءً إدارياً
.  جزاءً إجرائياً

ينبغي عدم اخللط بني التكييف القانوين للفعل اإلجرائي; واجلزاء   )٧٦(
اإلجرائي; ألن التكييف هو مقدمة, واجلزاء نتيجة; فعدم 
اختصاص املحكمة بنظر النزاع هو تكييف; أما اجلزاء, فهو عدم 
 , قيام املحكمة بنظر الدعو; وبطالن العمل اإلجرائي يعد تكييفاً

للعمل اإلجرائي ترتيبها لو كان لتي كان واجلزاء عدم حتقق اآلثار ا
; وعدم القبول تكييف أو وصف, واجلزاء هو امتناع اُ  ختذ صحيحاً

املحكمة عن قبول الدعو; وشطب الدعو تكييف, واجلزاء هو 
عدم السري يف إجراءات الدعو, وسقوط احلق يف اختاذ اإلجراء هو 

  = هذاوصف أو تكييف; واجلزاء هو عدم القدرة عىل اختاذ 



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٨١
يف البناء القانوين لنظام  الفجةغياب الثغرات القانونية  −٤

 لرشعيةاملرافعات ا
استطاع املنظم السعودي أن جينب نظام املرافعات الرشعية 
فكرة الثغرات أو العوار القانوين, وهلذا يمكن القول بأن هذا 
النظام يتمتع باجلودة القانونية أو بالكفاية القانونية, تلك 

القانونية يف  الكفاية التي يتحقق بموجبها التوازن بني املراكز
 .املجتمع السعودي

 
التوفيق قدر الطاقة بني غاية االستقرار القانوين وغاية  −٥

 حتقيق العدالة
مل يشتمل نظام املرافعات الرشعية عىل غاية واحدة من 
غايات القانون, بل يشتمل باإلضافة إىل غاية االستقرار 
القانوين, غايتي العدالة, واخلري العام للجامعة, وهذا ليس 

ظل بيئة إسالمية, وعندما  مستغرباً عىل نظام تم تأطريه يف
الغلبة  حيدث تعارض بني غاية وأخر يف هذا النظام; فإن

 تكون للغاية التي حتقق الصالح العام.
 
عدم تطبيق القواعد القانونية الواردة يف نظام املرافعات  −٦

 الرشعية بطريقة انتقائية
يطبق نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل كل املخاطبني 

واحدة, وفقاً ملبدأ املساواة, فال فرق يف تطبيقه بني فقري  به بآلية
; وهلذا يمكن القول بأن هذا )٧٧(وغني, وال مواطن أو مقيم

 .النظام ال يعرف االنتقائية
 

                                                                                      
, واجلزاء هو  = اإلجراء, واعتبار اخلصومة كأن مل تكن, يُعد تكييفاً

عدم السري يف إجراءات اخلصومة أمام القضاء. مزيداً من التفاصيل; 
, دار سلطة التكييف يف القانون اإلجرائيحممد نور شحاتة,  راجع:

نبيل . وما بعدها ٢١ م, ص١٩٩٣ ,النهضة العربية, القاهرة
, دار الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجاريةإسامعيل عمر, 

 وما بعدها. ١٦ م, ص١٩٩٩ ,اجلامعة اجلديدة للنرش, اإلسكندرية
) من النظام األسايس للحكم احلق يف ٤٧لقد كرست املادة رقم (  )٧٧(

التقايض; حيث أبانت هذه املادة بصورة جلية ال لبس فيها وال 
وجيزة ومعربة; أن حق التقايض مكفول  غموض, وبعبارة

 .بالتساوي للمواطنني, واملقيمني عىل أرايض اململكة

الرشعية السعودي  متتع أغلب قواعد نظام املرافعات −٧
 بالطابع اآلمر

يتميز نظام أو قانون املرافعات بالطابع اآلمر ألغلب 
ده; ولعل هذا هو الذي ارتكن عليه البعض من الفقهاء قواع

حينام قال بأن هذا القانون من نظم القانون اخلاص; عىل 
أساس لو أنه من نظم القانون العام لكانت كل قواعده آمره 

 ).٢٥ م, ص١٩٨٢نظر: النمر, ا(عكس هذا 
 
نظام قائم عىل الرسعة يف حسم املنازعات, واالقتصاد يف  −٨

 اإلجراءات
إن املتأمل يف نظام املرافعات السعودي يلمس يف الكثري من 
املواضع أنه قائم عىل فلسفة أحد مقوماهتا الرسعة يف حسم 
املنازعات بإجراءات بسيطة ومركزة وميرسة ورسيعة وبدون 
نفقات أو رسوم, وهذا مطلب ينشده الكثري من فقهاء القانون 

 .)٧٨(اإلجرائي املقارن
 
 وانب اإلنسانيةنظام يراعي اجل −٩

إن املتأمل يف نظام املرافعات السعودي جيد أنه يراعي 
) ٢٠ هـ, ص١٤٣٨الكثري من اجلوانب اإلنسانية (اخلليفة, 

وذلك يف مواضع متعددة; منها: إعطاء اخليار للزوجة, أو 
بالنفقة يف  هعلي ىاملدعي بالنفقة يف رفع الدعو عىل املدع

 , ومنها انتقال)٧٩(عليه ىموطن املدعي, أو يف موطن املدع
إىل مقر الشاهد إذا حالت ظروفه الصحية دون  القايض

 .)٨٠(دالء بشهادتهاحلضور إىل مقر املحكمة لإل
                                                           

, أصول املرافعاتأمحد مسلم,  مزيداً من التفاصيل; راجع يف ذلك:  )٧٨(
قوانني أمينة النمر, . ٢٣ م, ص١٩٧٩ ,دار الفكر العريب, القاهرة

 م, ص١٩٨٢ ,, مؤسسة الثقافة اجلامعية, اإلسكندريةاملرافعات
, اهلدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراءنبيل إسامعيل عمر, . ٦٢

م, ١٩٩٩ ,الطبعة األوىل, دار اجلامعة اجلديدة للنرش, اإلسكندرية
الوجيز يف قانون القضاء أمحد حممد حشيش, . وما بعدها ١٠ ص
 .٦٢ م, ص٢٠٠٠ ,, دار النهضة العربية, القاهرةاملدين

) من نظام ٣٩من نص املادة رقم ( راجع نص الفقرة األوىل  )٧٩(
 املرافعات الرشعية السعودي.

) من نظام املرافعات الرشعية ١٢٢راجع نص املادة رقم (  )٨٠(
 السعودي.



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٨٢
نظام تتحقق فيه الشكلية غري املفرطة كمتطلب لألمن أو  −١٠

 االستقرار القانوين
 م, ص١٩٧٤يُعد نظام املرافعات نظاماً شكلياً (كرية, 

) ألنه يشرتط للتمتع باحلامية القضائية الواردة فيه, ٨٢
رضورة اتباع شكل, أو هنج معني; وذلك بغية حتقيق 
املصلحتني العامة, واخلاصة, معاً يف آن واحد; وبالتايل إذا مل 
; فإنه  يتبع املخاطب باإلجراء الشكل املنصوص عليه نظاماً

جزاء يكون غري جدير باحلامية; ومن ثم يكون عرضة لل
سقوط احلق يف اختاذ  وأاإلجرائي; كبطالن اإلجراء, 

, أو اعتبار اإلجراء الذي مل يتخذ وفق الشكل )٨١(اإلجراء
املطلوب كأن مل يكن; والشكلية املتطلب اختاذها وفقاً 
لقانون املرافعات, هي شكلية غري مفرطة; إذ حيرص هذا 

ية (عمر, القانون دوماً عىل عدم املغاالة يف اتباع هنج الشكل
) حتقيقاً وإعامالً ونزوالً عىل ٢٦ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦

) تلك ٢٥ م, ص١٩٩٥اعتبارات العدل والعدالة (مربوك, 
االعتبارات التي تقتيض عدم ضياع حقوق األفراد بسبب 
هفوات شكلية. ومع هذا فإن الشكلية قد تكون الزمة 
ومتطلبة يف مواجهة القايض, لضامن سري مرفق القضاء عىل 

لوجه األمثل, ألن القول بغري ذلك يرتتب عليه ترك األمر ا
إىل مطلق تقدير القضاة; وهم برش, ومن ثم ختتلف 
طريقتهم يف التقدير, واحلكم واإلدراك (أبو الوفا, 

 ).١٨ م, ص١٩٩٣
                                                           

مدة " ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:١٨٧نصت املادة رقم (  )٨١(
, ويستثنى من  ٣٠االعرتاض بطلب االستئناف أو التدقيق  يوماً

أيام, فإذا مل  ١٠ذلك األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة فتكون 
يقدم املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط حقه يف طلب 
االستئناف أو التدقيق وعىل الدائرة املختصة تدوين حمرض بسقوط 
حق املعرتض عند انتهاء مدة االعرتاض يف ضبط القضية, 

عىل صك احلكم وسجله بأن احلكم قد اكتسب القطعية, والتهميش 
) من املادة (اخلامسة والثامنني ٤وذلك دون اإلخالل بحكم الفقرة (

) من نظام ١٩٤. كام نصت املادة رقم ("بعد املائة) من هذا النظام
 ٣٠مدة االعرتاض بطلب النقض " املرافعات الرشعية عىل أنه:

لصادرة يف املسائل املستعجلة , ويستثنى من ذلك األحكام ااً يوم
, فإذا مل يودع املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني اً يوم ١٥فتكون 

 ."سقط حقه يف طلب النقض

١١−  نظام حيقق االستقرار القانوين لألنظمة اإلجرائية األخر
 ذه األنظمةيف اململكة, ألنه يُعد الرشيعة العامة هل

يعترب قانون املرافعات, الرشيعة العامة للقوانني اإلجرائية 
) ألن هذا ٤١ م, ص١٩٨٢(النمر,  )٨٢(يف القانون املقارن

القانون يُعد موطناً للمبادئ اإلجرائية العامة (حشيش, 
) ومل خيرج نظام املرافعات الرشعية ٥٢ م, ص٢٠٠٠

 م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧السعودي عن هذا السياق (صدقي, 
وما بعدها) حيث ورد يف نظام التنفيذ, اإلحالة إىل تطبيق  ١٣

; وورد يف نظام اإلجراءات )٨٣(أحكام نظام املرافعات الرشعية
; حيث نص هذا النظام  اجلزائية السعودي; ما يؤكد ذلك أيضاً
رصاحة عىل تطبيق األحكام الواردة يف نظام املرافعات, فيام مل 

إلجراءات اجلزائية, رشيطة أال يتعارض يرد له حكم يف نظام ا
; كام ورد يف نظام املرافعات أمام )٨٤(مع طبيعة الدعاو اجلزائية

 .)٨٥(ديوان املظامل ما يفيد ذلك يف عدة مواضع
 

 نظام اشتمل عىل نصوص تتعلق بالنظام العام −١٢
الواقع أنه يمكن تصنيف القواعد الواردة يف نظام 

من منظور تعلقها بالنظام العام  املرافعات الرشعية السعودي
; الصنف األول; قواعد تتعلق بالنظام العام; )٨٦(إىل صنفني

خيالف أحكامها; ومن ثم ال جيوز لألفراد االتفاق عىل ما 
مطلقاً كل أمر خيالف هذه القواعد; وجيب  ناً ويقع باطالً بطال

                                                           
 لقد وصف البعض قانون املرافعات بإمام القوانني اإلجرائية; انظر:  )٨٢(

, دار النهضة الوجيز يف قانون القضاء املدينأمحد حممد حشيش, 
 .٥٢ م, ص٢٠٠٠ ,العربية, القاهرة

 ) من نظام التنفيذ السعودي.٢راجع نص املادة رقم (  )٨٣(
) من نظام اإلجراءات اجلزائية ٢١٨راجع نص املادة رقم (  )٨٤(

) من ذات النظام; حيث ١٤٦السعودي; وكذلك نص املادة رقم (
أحالت هذه املادة يف خصوص تنحي القضاة وردهم عىل تطبيق 

 .ن  بنظام املرافعات الرشعيةالشأالقواعد الواردة يف هذا 
) من نظام املرافعات ٦٠, ١٣, ٥, ٤راجع عىل سبيل املثال املواد (  )٨٥(

 أمام ديوان املظامل.
نحو نظرية حممود مصطفى يونس,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٨٦(

, عامة لفكرة النظام العام يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
وما  ١٠ م, ص١٩٩٦ ,النهضة العربية, القاهرةالطبعة األوىل, دار 

 بعدها.
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٨٣
تقرير هذا  − من تلقاء نفسها  − عىل املحكمة املختصة 

البطالن, حتى ولو مل يتمسك به أو يطلبه اخلصوم; كام جيوز 
التمسك هبذا البطالن يف أي حالة كانت عليها الدعو; ألن 
هذا يعد من قبيل الدفوع املوضوعية; ومن أمثلة هذه 

املتعلقة القواعد; أي التي تتعلق بالنظام العام; تلك القواعد 
, والنوعي للمحاكم. أما الصنف يباالختصاص الوالئ

الثاين; فهو قواعد ال تتعلق بالنظام العام; ومن ثم جيوز 
لألفراد االتفاق عىل ما خيالف أحكامها; سواء أكان هذا 
, كام ال جيوز للمحكمة املختصة أن  االتفاق رصاحة, أو ضمناً

ال خمالفة هذه تقيض من تلقاء نفسها بتقرير البطالن يف ح
القواعد; كام أن التمسك بمخالفة هذه القواعد من قبل 
اخلصوم جيب أن يتم قبل تطرق املحكمة ملوضوع النزاع; ألن 
هذا يُعد من الدفوع الشكلية; ومن أمثلة هذه القواعد; أي 
التي ال تتعلق بالنظام العام; القواعد املتعلقة باالختصاص 

) وغالبية ٢٩٧ ص م,٢٠١٢/هـ١٤٣٣املحيل (بركات, 
; ألهنا تتعلق بمصالح )٨٧(القواعد املتعلقة باإلجراءات

 ).١٨ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧اخلصوم اخلاصة (صدقي, 
 

نظام طُبق بأثر فوري كمتطلب من متطلبات األمن أو  −١٣
 االستقرار القانوين

من املبادئ األساسية يف القانون بصفة عامة مبدأ األثر 
فاألصل والقاعدة أن  ;)٨٨(يتهاالفوري للقوانني وعدم رجع

القانون ال ينطبق عىل وقائع حدثت يف املايض; أي قبل صدوره 
) وذلك إعامالً ملبدأ عدم رجعية ٩ م, ص١٩٧٤(سيف, 

القوانني; وأن القانون ينطبق عىل الوقائع التي متت بعد نفاذه; 
م, ٢٠٠٢إعامالً لقاعدة انطباق القانون بأثر فوري (الصاوي, 

                                                           
) من نظام ٤٦ومن أمثلة هذه القواعد ما قررته املادة رقم (  )٨٧(

املرافعات الرشعية السعودي, من أنه ال يرتتب عىل خمالفة مواعيد 
) بطالن صحيفة ٤٣احلضور املنصوص عليها يف املادة رقم (

.الدعو 
موضوع رسيان قوانني املرافعات من مزيداً من التفاصيل حيال   )٨٨(

حيث الزمان بوجه عام; راجع: د. أمينة النمر, قوانني املرافعات, 
وما  ٦٩م, ص١٩٨٢مؤسسة الثقافة اجلامعية, اإلسكندرية 

د. أمحد حممد حشيش, الوجيز يف قانون القضاء املدين, دار  − بعدها.
 وما بعدها. ٧٧م, ص٢٠٠٠النهضة العربية, القاهرة 

ملا كان قانون املرافعات ; ولكل قاعدة استثناء ) لكن٢٢ ص
من القوانني اإلجرائية; وحيث إن هذه القوانني تكون عرضة 

بني الفينة واألخر; فإن حتديد رسياهنا  والتحديثللتعديل 
من حيث الزمان يُعد أمراً الزماً الستقرار املراكز القانونية 

قانون تم  املتعلقة بالقضايا واخلصومات التي تنشأ يف ظل
 .)٨٩(تعديله, أو تغيريه

ومل يغفل نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد مثل 
 − هذا األمر; حيث تضمنت مواد إصداره, تقرير رسيانه 

عىل الدعاو التي مل يفصل فيها واإلجراءات  −كقاعدة عامة 
التي مل تتخذ قبل نفاذه; ومعنى هذا أن املنظم قد قرر رسيان 

أثر فوري; ووضع حداً فاصالً بني ما تم قبل نفاذ هذا النظام ب
النظام اجلديد وما تم بعد نفاذه; فاإلجراءات السابقة عىل نفاذه 
ختضع للنظام القديم, واإلجراءات التالية لنفاذه ختضع النظام 

 وما بعدها) ١٠ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧اجلديد (عوض, 
العامة  ومع هذا فقد استثنى املنظم السعودي من هذه القاعدة

 .)٩٠(بعض األمور; لرضورات ال مناص منها
                                                           

عبداملنعم عبدالعظيم  زيداً من التفاصيل حول هذا املوضوع; راجع:م  )٨٩(
, مطبوعات معهد نظام القضاء يف اململكة العربية السعوديةجرية, 

 وما بعدها. ٣٩ هـ, ص١٤٠٩اإلدارة العامة, الرياض 
القواعد املعدلة لالختصاص: إذا  )أ(ومن هذه االستثناءات اآليت:   )٩٠(

كانت اخلصومة منظورة أمام جهة أو حمكمة قضائية; وفقاً للنظام 
القديم ثم جعلها النظام اجلديد من اختصاص جهة أو حمكمة 
أخر; فإن هذا التعديل ال ينرصف إىل اخلصومات التي نشأت قبل 

هبا  صدور النظام اجلديد; إذ تظل منظورة من قبل اجلهات املختصة
وفقاً للنظام القديم; ومن ثم فال حتال إىل اجلهة أو املحكمة املختصة 
وفقاً للنظام اجلديد; ولعل هذا مرده استقرار املعامالت وعدم 

القواعد املعدلة للمواعيد: إذا كان  )ب(إضاعة الوقت واجلهد. 
بموجب مواعيد حمددة من  − وفقاً للنظام القديم  −اإلجراء منظامً 

رها, أو من حيث حساب بدايتها وهنايتها; ثم عدلت حيث مقدا
هذه املواعيد بموجب النظام اجلديد; سواء أكان هذا التعديل متعلقاً 
; فهنا  , أو انتهاءً بزيادة املوعد, أو نقصانه; أو بكيفية حسابه ابتداءً

يف الرسيان  أجيب التفرقة بني فرضني: األول: إذا كان امليعاد قد بد
امللغي, أي قبل نفاذ القانون اجلديد; فإن هذا امليعاد يف ظل القانون 

يظل حمكوماً بموجب ما هو مقرر يف النظام القديم; أما الفرض 
الثاين; فمفاده أن امليعاد مل يبدأ يف ظل رسيان النظام القديم; وبدأ يف 
الرسيان بعد نفاذ النظام اجلديد; فإن هذا امليعاد يكون خاضعاً ملا هو 

  =النصوص امللغية أو املنشئة لطرق  )ج(انون اجلديد. مقرر يف الق



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٨٤

                                                                                      
االعرتاض عىل األحكام القضائية: ومفاد هذا االستثناء أن النظام = 

من طرق االعرتاض التي كانت مقررة يف  اً لغى طريقأاجلديد إذا 
القانون امللغي (القديم); أو استحدث طريقاً جديداً للطعن 

موجوداً يف النظام امللغي; ومثال  بموجب النظام اجلديد; أي مل يكن
إلغاء طريق من طرق الطعن ما قرره نظام املرافعات الرشعية اجلديد 
من إلغاء نظام الطعن بالتمييز, الذي كان مقرراً يف ظل نظام 
املرافعات امللغي; فإذا صدر حكامً قضائياً قبل نفاذ النظام اجلديد; 

يز; فإنه يكون قابالً للطعن وكان هذا احلكم قابالً للطعن عليه بالتمي
ه بموجب النظام ئعليه بموجب هذا الطريق عىل الرغم من إلغا

اجلديد; كذلك ال جيوز الطعن عىل احلكم القضائي الصادر قبل نفاذ 
النظام اجلديد بطرق طعن مستحدثة يف النظام اجلديد; ومثال ذلك 

النظام إذا صدر حكامً قضائياً قبل نفاذ النظام اجلديد; ثم أصبح 
اجلديد نافذاً بعد صدور هذا احلكم, وكان هذا النظام متضمناً 
طريق جديد من طرق الطعن; كالطعن بالنقض يف النظام اجلديد; 
فإنه ال جيوز خضوع هذا احلكم القضائي للطعن بالنقض; ومن ثم 
يكون هذا احلكم بمنأ من هذا الطعن, وعلة ذلك عدم رسيان 

جعي لعدم والية املحكمة العليا يف طريق من طرق الطعن بأثر ر
صحة  )د(اململكة بنقض األحكام الصادرة يف ظل النظام امللغي. 

اإلجراءات املتخذة يف ظل نظام ملغي كقاعدة عامة: األصل 
والقاعدة; أن اإلجراء الذي يقع صحيحاً يف ظل القانون امللغي; 

جراء يُعد إجراءً صحيحاً كذلك يف ظل النظام اجلديد; ألن كل إ
خيضع من حيث الصحة والبطالن للقانون الذي نشأ يف ظله; ومن 
ثم يعاد اختاذ اإلجراء مرة أخر من جديد; وفقاً ألحكام القانون 
اجلديد. وقد اتبع املنظم السعودي األصل والقاعدة املتبعة يف غالبية 
الترشيعات املقارنة; حيث قرر يف نظام املرافعات الرشعية أن كل 

إجراءات املرافعات تم صحيحاً يف ظل نظام معمول به إجراء من 
, ما مل ينص عىل غري ذلك. مزيداً من التفاصيل;  يبقى صحيحاً
راجع: البند أوالً من مواد إصدار النظام املضمنة يف املرسوم امللكي 

) ٢وراجع نص املادة رقم ( هـ,٢٢/١/١٤٣٥) وتاريخ ١رقم (م/
, وراجع كذلك يف الفقه من نظام املرافعات الرشعية السعودي

, دار النهضة الوسيط يف قانون القضاء املدينفتحي وايل,  اإلجرائي:
قانون رمزي سيف, . وما بعدها ٢١ م, ص٢٠٠٧ ,العربية, القاهرة

, مطابع جامعة املرافعات املدنية والتجارية وفقاً للقانون الكويتي
أصول هشام موفق عوض, . ١٥ م, ص١٩٧٤, الكويت, الكويت

 , مرجع سابق, صرافعات الرشعية يف النظام القضائي السعوديامل
الوالية القضائية للمحكمة العليا يف شاكر بن عيل الشهري, . ١٣

, رسالة نظم القضاء السعودي ودول جملس التعاون اخلليجي
 ,دكتوراه, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض

 .١١٠ م, ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣

 وجود أمن قضائي −١٤
من املالحظ بام ال يدع جماالً للشك أن نظام املرافعات 
الرشعية السعودي مل يتضمن ما يدعو إىل القول بوجود أمن أو 

فكرة األمن  − أيضاً  −استقرار قانوين فحسب, بل تضمن 
يف هذا النظام, ومن القضائي, وهنا يتكامل األمن بنوعيه 

مظاهر األمن القضائي يف النظام القضائي السعودي, استقالل 
القضاء, ورسعة حسم املنازعات, وصدور األحكام القضائية 

 وفقاً للنظام, وجودة األحكام القضائية.
 

صياغة أغلب نصوص نظام املرافعات الرشعية بطريقة  −١٥
 جامدة

نظام املرافعات لقد صاغ املنظم السعودي أغلب نصوص 
كمة, وذلك بغية حتقيق االستقرار  الرشعية بطريقة جامدة وحمُ

 −يف الغالب  −واألمن القانوين, ألن الصياغة املرنة تعطي 
جماالً واسعاً لالختالف يف الرؤ, وتفتح املجال أمام جهة 
اإلدارة والقضاء ليكون هلام دوراً تقديرياً وحتكمياً يف بعض 

وص اجلامدة عىل سبيل املثال ال احلرص; ; ومن النصاألحيان
ظمة مواعيد االعرتاض عىل األحكام القضائية, أو املواعيد املن

 لسقوط احلق يف اختاذ اإلجراء.
 

 تقرير قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون −١٦
يف  هلقد تم نفاذ نظام املرافعات الرشعية السعودي بعد نرش

وبعد ذلك أصبح نافذاً ومن ثم  ))٩١(اجلريدة الرسمية (أم القر
, وذلك )٩٢(طُبقت قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون

مرده إىل غلق الباب أمام املخاطبني بالقاعدة القانونية من 
                                                           

) من نظام املرافعات الرشعية السعودي ٢٤٢رقم (نصت املادة   )٩١(
يعمل هبذا النظام من تاريخ نرشه يف اجلريدة " اجلديد عىل أنه:

 ."الرسمية
وهذا ما يطلق عليه العلم الضمني بالقواعد القانونية: (قاعدة عدم   )٩٢(

جواز االعتذار باجلهل بالقانون; أو افرتاض العلم بالقانون); وهذه 
عليها عدم إمكان التذرع بعدم العلم بالقانون بسبب القاعدة يرتتب 

ال جييد القراءة  اً املرض, أو بسبب السفر, أو بسبب كونه أمي
والكتابة, أو بسبب كون الشخص أجنبياً وال يعلم بقانون الدولة 

 املوجود فيها.
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٨٥
, بحجة عدم علمهم بنفاذ )٩٣(التحايل أو االلتفاف عليها

النظام; وهلذا فإن من الثابت أن اجلهل بنظام املرافعات 
 .)٩٤(ال يعترب عذراً  الرشعية السعودي

 
 توقع صدور نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد −١٧

مل يصدر نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد بني 
عشية وضحاها أو بني فينة وفينة, بل صدر بعد إعداد جيد له, 
ونستطيع القول بأنه مل يصدر بطريقة مفاجئة, فغالبية املشتغلني 

الكثري من أفراد املجتمع السعودي كانوا عىل باحلقل القانوين و
سيصدر بدالً من نظام املرافعات  اً جديد اً دراية بأن هناك نظام

تيان هذا النهج يرتتب عليه استقرار املراكز إ, ولعل )٩٥(امللغي
القانونية, لتوقع املخاطبني بالنظام صدوره قبل نفاذه بفرتة 

 ليست بالوجيزة.
 

قوط احلق يف اختاذ اإلجراء يف نظام اتباع املنظم لنهج س −١٨
 املرافعات الرشعية

مل يرتك املنظم السعودي للخصم احلق يف اختاذ اإلجراء 
حسبام يروق له, بل قرر أنه يف حالة عدم قيام املعني باإلجراء 

وال  − , وذلك مرده )٩٦(باختاذه وفقاً للنظام, سقوط حقه يف اختاذه
                                                           

يوجد خالف فقهي حول تكييف افرتاض العلم بالقانون; فالبعض   )٩٣(
ض اآلخر يعتربه حيلة; مزيداً من التفاصيل يعتربه قرينة, والبع

 ٥٩٧ سمري تناغو, مرجع سابق, ص حول هذا اخلالف; راجع:
 وما بعدها.

)٩٤(   ; مزيداً من التفاصيل حول قاعدة اجلهل بالقانون ال يُعد عذراً
,  راجع: يارس باسم ذنون السبعاوي, اجلهل بالقانون ال يعترب عذراً

) ٥العدد رقم ( ,)١٢املجلد رقم (, جملة تكريت للعلوم اإلنسانية
 وما بعدها. ١٩١ م, ص٢٠٠٥لسنة 

هـ; وقد نصت ١٤٢١نظام املرافعات الرشعية امللغي الصادر عام   )٩٥(
حيل " ) من نظام املرافعات الرشعية اجلديد عىل أنه:٢٤١املادة رقم (

هذا النظام حمل نظام املرافعات الرشعية, الصادر باملرسوم امللكي 
هـ, ويلغي ما يتعارض معه ٢٠/٥/١٤٢١) وتاريخ ٢١رقم (م/
 ."من أحكام

) من نظام املرافعات الرشعية ٦٠نصت الفقرة الثالثة من املادة رقم (  )٩٦(
إذا غاب املعارض أو وكيله عن اجللسة األوىل لنظر  )٣(" عىل أنه:

املعارضة, فتحكم املحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه يف 
= ) من ١٨٧. كام نصت املادة رقم ("ائياً املعارضة, ويعد حكمها هن

الواقعي, ألن عدم األخذ هبذا إىل حتقيق األمن القانوين  − شك 
 .األمر قد يرتتب عليه تزعزع املراكز القانونية وعدم استقرارها

 
 تقرير نظرية الوضع الظاهر يف بعض األحوال −١٩

أخذ املنظم السعودي بنظرية الوضع الظاهر يف بعض 
ها األحوال; ومن تطبيقات ذلك تقريره لدعو احليازة بوصف

حيث تُعد هذه الدعو تطبيقاً من  ,)٩٧(من الدعاو املستعجلة
تطبيقات االستقرار القانوين, ومحاية الظاهر من املبادئ 
القضائية املستقرة يف اململكة العربية السعودية, حيث جاء يف 

الظاهر معترب ما مل " املبادئ والقرارات القضائية, مبدأ مفاده:
 .)٩٨("لرديطرأ ما يرده بيقني, وال يُعدل عنه إال حلجة ساملة من ا

                                                                                      
مدة االعرتاض بطلب " نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:= 

, ويستثنى من ذلك األحكام  ٣٠االستئناف أو التدقيق  يوماً
أيام, فإذا مل يقدم املعرتض  ١٠الصادرة يف املسائل املستعجلة فتكون 

ستئناف أو اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط حقه يف طلب اال
التدقيق وعىل الدائرة املختصة تدوين حمرض بسقوط حق املعرتض 
عند انتهاء مدة االعرتاض يف ضبط القضية, والتهميش عىل صك 
احلكم وسجله بأن احلكم قد اكتسب القطعية, وذلك دون اإلخالل 

) من املادة (اخلامسة والثامنني بعد املائة) من هذا ٤بحكم الفقرة (
) من نظام املرافعات ١٩٤نصت املادة رقم ( . كذلك"النظام

, يوماً  ٣٠مدة االعرتاض بطلب النقض " الرشعية عىل أنه:
ويستثنى من ذلك األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة فتكون 

, فإذا مل يودع املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط يوماً  ١٥
 ."حقه يف طلب النقض

 )١(" من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:) ٢٠٩نصت املادة رقم (  )٩٧(
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إىل املحكمة املختصة باملوضوع 
بدعو مستعجلة ملنع التعرض حليازته أو السرتدادها, وعىل 
القايض أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسرتداد احليازة إذا اقتنع 

 يكون دليالً بمسوغاته, وال يؤثر هذا األمر عىل أصل احلق وال
عليه, وملن ينازع يف أصل احلق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا 

ال جيوز أن جيمع املدعي يف دعو احليازة بينها وبني  )٢(النظام. 
املطالبة باحلق وإال سقط ادعاؤه باحليازة, وال جيوز أن يدفع املدعى 

ق قبل عليه دعو احليازة باالستناد إىل احلق, وال تقبل دعواه باحل
الفصل يف دعو احليازة وتنفيذ احلكم الذي يصدر فيها, إال إذا 

 ."ختىل بالفعل عن احليازة خلصمه
هـ), ١٨/٢/١٤٢٦), (١٩٣/٤), (م ق د): (١٣راجع املبدأ رقم (  )٩٨(

 .٣٥ جمموعة األحكام والقرارات القضائية, ص



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٨٦
تبنى املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية نظرية  −٢٠

 التقليل من حاالت البطالن إذا حتققت الغاية من اإلجراء
نص املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية عىل 

 −, وذلك ينبئ )٩٩(الغاية من اإلجراء تتوقي البطالن إذا حتقق
 املراكز القانونية اإلجرائية.عن حتقيق االستقرار يف  −وال شك 

 
 احرتام حجية األحكام القضائية −٢١

حيرتم املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية, 
, ألن )١٠٠(األحكام القضائية, حتى ولو كان يساورها عيوب

االعرتاف بحجية األحكام القضائية واحرتامها يضفي وال 
بأحقية كل طرف شك قيمة االستقرار القانوين مع االحتفاظ 

من أطراف اخلصومة يف االعرتاض عىل احلكم القضائي إذا ما 
 ساوره خطأ من وجهة نظره.

 
 نرش األحكام القضائية −٢٢

حرصت وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية عىل 
خرها نرش األحكام آنرش جمموعة من األحكام القضائية, لعل 

هـ, وهذه ١٤٣٥هـ, و١٤٣٤القضائية الصادرة عامي 
األحكام متوفرة; سواء يف شكل مطبوعة ورقية, أو يف شكل 

لكرتوين عىل موقع الوزارة, ويُعد نرش هذه األحكام أحد إ
مظاهر غاية االستقرار القانوين, ألهنا تعطي لألفراد القدرة 

 عىل توقع األحكام التي يمكن أن تصدر يف حقهم.
 

                                                           
صت ) من نظام املرافعات الرشعية, حيث ن٥راجع نص املادة رقم (  )٩٩(

يكون اإلجراء باطالً إذا نص النظام عىل " هذه املادة عىل أنه:
هُ عيبٌ ختلف بسببه الغرض من اإلجراء, وال حيكم  ابَ بطالنه, أو شَ

 ."إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء − برغم النص عليه −بالبطالن 
), ١٣١/٣/٤٤), (م ق د): (١٦٤٩راجع املبدأ رقم (  )١٠٠(

 األحكام والقرارات القضائية, صهـ), جمموعة ٩/٨/١٣٩٩(
األصل صحة احلكم " , حيث نص هذا املبدأ عىل أنه:٤٣٠

الصادر ممن هم أهل للقضاء, ما مل يتبني أنه بُني عىل ما ال يصح 
 ) ص١٦٨٠. وراجع كذلك املبدأ رقم ("بناء األحكام عليه

األصل أن احلكم إذا " , حيث نص هذا املبدأ عىل أنه:٤٣٧
ت إصداره, ومل يظهر ما يقيض برده أو الرجوع استكمل متطلبا

 ."عنه وجب احرتامه وإعامله

 نرش املباديْ والقرارات القضائية −٢٣
أصدرت وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية مؤخراً 

ات القضائية عن الفرتة من جمموعة من املبادئ والقرار
هـ), ويؤدي نرش هذه األحكام وتلك ١٤٣٧−١٣٩١(

القرارات إىل حتقيق الشفافية, من جهة, واالستقرار القانوين, 
.من جهة أخر 

 
 نظام حيارب الصورية والكيدية −٢٤

نص نظام املرافعات الرشعية السعودي رصاحة عىل 
حماربة صورية الدعو أو كيديتها; وبناءً عليه إذا ظهر 

 عليها وجب كيدية, أوللمحكمة أن الدعو صورية, 
ليس هذا فحسب بل للمحكمة أيضاً احلكم عىل من  رفضها,

 .)١٠١(يثبت عليه ذلك بتعزير
 

 وفق ضوابط حمددة استخدام التقنيات احلديثة يف التقايض −٢٥
تدوين  −وفقاً لنظام املرافعات الرشعية السعودي  −جيوز 

, وحمارض الدعاو, )١٠٢(بيانات صحف الدعاو, والتبليغات
هلا حكم  , ويكوناً , وغري ذلك إلكرتوني)١٠٣(واإلهناءات

, وقد )١٠٤(لنظام التعامالت اإللكرتونية اً املحررات املكتوبة, وفق

                                                           
) من نظام املرافعات ٣راجع الفقرة الثانية من املادة رقم (  )١٠١(

 الرشعية.
; فإنه جيوز إجراؤه يف أي وقت دون   )١٠٢( وإذا كان التبليغ إلكرتونياً

الفقرة األوىل التقيد بالقيود الواردة يف شأن التبليغ الورقي, راجع 
) من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ٧٢من نص املادة رقم (

 الرشعية السعودي.
) من نظام املرافعات الرشعية ٧٢راجع نص املادة رقم (  )١٠٣(

السعودي, وراجع كذلك الفقرة األوىل من نص املادة رقم 
) من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية ٧٢(

 السعودي.
مزيداً من التفاصيل; راجع: نظام التعامالت اإللكرتونية الصادر   )١٠٤(

هـ, ٨/٣/١٤٢٨) وتاريخ ١٨بموجب املرسوم امللكي رقم (م/
وقد صدرت الئحته التنفيذية بموجب قرار معايل وزير الربق 

) والربيد واهلاتف (وزارة االت يف صاالت وتقنية املعلومات حالياً
دلت هـ, وقد١٤٢٩ربيع األول  هذه الالئحة يف  عُ

 ـ.ه١/١/١٤٣٥
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٨٧
كمة بحيث ال يمكن االلتفاف وضع هذا النظام ضوابط حمُ 

 .)١٠٥(عليها
) وتاريخ ١٤٣٨٨كام صدر األمر امللكي رقم (

هـ; متضمناً املوافقة عىل استعامل الوسائل ٢٥/٣/١٤٣٩
اإللكرتونية يف التبليغات القضائية; وبناءً عىل هذا األمر, 
ونزوالً عليه; فقد أصدر املجلس األعىل للقضاء, قراره رقم 

هـ; واضعاً ٢١/٤/١٤٣٩ ); وتاريخ٢١٩/٦/٣٩(
الضوابط والرشوط النظامية الواجب توافرها يف التبليغ 

. وبموجب هذا القرار يعترب التبليغ )١٠٦(القضائي اإللكرتوين
عرب الوسائل اإللكرتونية منتجاً آلثاره النظامية وتبليغاً 

 .)١٠٧(لشخص املرسل إليه, وذلك رشيطة أن يتم هذا التبليغل
ويف ضوء كل ما سبق; يمكن القول أن مقومات األمن أو 

 نظاماالستقرار القانوين كغاية من غايات القانون متوفرة يف 
املرافعات الرشعية السعودي, وسيتأكد ذلك أيضاً من خالل 
استعراض املطلب الثاين, والذي سنخصصه لتطبيقات أو 

 مظاهر غاية االستقرار يف هذا النظام.
 

تطبيقات أو مظاهر غاية االستقرار أو األمن : املطلب الثاين
 يف نظام املرافعات الرشعية السعودي القانوين

بعد أن انتهينا يف املطلب السابق من وجود غاية األمن أو 
االستقرار يف نظام املرافعات الرشعية السعودي, بقي أن نشري 
يف هذا املطلب لتطبيقات هذه الغاية يف هذا النظام, وسنعرض 

 حو التايل:بإجياز لبعض هذه التطبيقات, وذلك عىل الن

                                                           
حجية  ,أسامة بن غانم العبيدي مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٠٥(

املجلة العربية للدراسات األمنية  ,التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات
حمرم  ,)٥٦العدد رقم ( ,٢٨املجلد  ,والتدريب
متويل عبداملؤمن حممد املريس, . ١٥١ ص ,م٢٠١٢/هـ١٤٣٤

قواعد اإلثبات يف النظام القانوين د سليامن, إيامن مأمون أمحو
, الطبعة األوىل, دار اإلجادة, السعودي والقانون املقارن

 وما بعدها. ٢٢٩ م, ص٢٠١٨هـ/١٤٣٩ ,الرياض
راجع قرار املجلس األعىل للقضاء يف اململكة العربية السعودية   )١٠٦(

 .هـ٢١/٤/١٤٣٩); وتاريخ ٢١٩/٦/٣٩( رقم
/ت) وتاريخ ١٠٢٠وزير العدل رقم ( راجع تعميم معايل  )١٠٧(

 هـ.٤/٥/١٤٣٩

أوالً: تطبيقات األمن أو االستقرار القانوين يف املبادئ التي يقوم 
 عليها النظام القضائي السعودي

يقوم النظام القضائي يف أي دولة من دول العامل (أي يف 
القانون املقارن) عىل مجلة من األسس واملبادئ العامة; وهذه 
املبادئ تتسع أو تضيق من حيث عددها; بحسب فلسفة 
القانون اإلجرائي يف الدولة; ومل خيرج املنظم السعودي حيال 
هذا عام هو متبع يف القانون املقارن; حيث أورد عدة مبادئ 

 .)١٠٨(أساسية يقوم عليها النظام القضائي يف اململكة
انوين حسبام وردت يف النظام الق −واملتأمل يف هذه املبادئ 

جيد أن وجودها يُعد أعمق عام هو متبع يف القانون  −السعودي 
املقارن; ألن مصدرها الرشيعة اإلسالمية الغراء, من جهة, 
وألنه تم تكريسها والتأكيد عليها يف عدة أنظمة, من جهة 

أن هذه املبادئ حتقق غاية االستقرار  −أيضاً  −أخر; كام جيد 
حوظة, وسنعرض للبعض من أو األمن القانوين بطريقة مل

هذه املبادئ, للتأكيد عىل تكريسها لغاية األمن أو االستقرار 
 القانوين, وذلك عىل النحو التايل:

 
 مبدأ استقالل القضاء وحتقيق األمن أو االستقرار القانوين −١

تتكون اململكة العربية السعودية شأهنا يف ذلك شأن أي 
سلطة التنفيذية, ; هي: ال)١١٠(; من ثالث سلطات)١٠٩(دولة

                                                           
ضامنات نارص بن حممد اجلوقان,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٠٨(

, رسالة دكتوراه, املعهد العايل عدالة القضاء يف الفقه والنظام
 ,للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض

ل القضاء يف دول استقالفيصل بن عبداهللا الشهراين, . هـ١٤١٦
, رسالة مقدمة جملس التعاون اخلليجي, دراسة تأصيلية مقارنة

استكامالً للحصول عىل درجة املاجستري, جامعة نايف العربية 
 وما بعدها. ٦٦ م, ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ,للعلوم األمنية, الرياض

يعترب مبدأ استقالل القضاء وليد مبدأ الفصل بني السلطات; الذي ناد به   )١٠٩(
الوسيط صاوي, الأمحد السيد  الفيلسوف الشهري مونتسكييه; راجع يف ذلك:

 .٥١ , مرجع سابق, صيف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية
 السلطات الثالث يفسليامن الطاموي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١١٠(

, الطبعة الدساتري العربية ويف الفكر السيايس اإلسالمي, دراسة مقارنة
الشيخ عبدالوهاب خالف, . م١٩٧٤ ,الثالثة, دار الفكر العريب, القاهرة
 ,اق العز, القاهرةآف, الطبعة األوىل, دار السلطات الثالث يف اإلسالم

, القضاء يف اإلسالمإسامعيل إبراهيم البدوي, . م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
 وما بعدها. ١٧ م, ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ,بدون نارش, القاهرة



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٨٨
); )١١٢((الترشيعية )١١١(والسلطة القضائية, والسلطة التنظيمية

لزمها أوقد بني النظام األسايس للحكم هذه السلطات و
; بام خيدم الصالح )١١٣(صالحياهتابرضورة التعاون يف أداء 

العام; وأمام هذا التعدد يف السلطات وإمكانية التداخل فيام 
عىل تكريس مبدأ استقالل بينها; حرص املنظم السعودي 

; ومناط استقالل السلطة القضائية )١١٤(القضاء يف مواضع شتى
عن باقي سلطات الدولة ليس مفاده الفصل التام بني هذه 

; بل مؤداه اختصاص )١١٥(السلطة وباقي سلطات الدولة
بحسم كافة  −دون غريها  −السلطة القضائية وحدها 

 م, ص١٩٧٤ة (سيف, املنازعات التي يمكن أن تثور يف الدول
) سواء أكانت هذه املنازعات بني األفراد بعضهم البعض, ٢٦

                                                           
السلطة حممد عبداهللا املرزوقي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١١١(

, الطبعة األوىل, مكتبة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية
 وما بعدها. ١١ م, ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ,العبيكان, الرياض

نظيمية هو السائد يف واجلدير بالذكر أن مصطلح السلطة الت  )١١٢(
اململكة العربية السعودية, وقد يكون ذلك مرجعه التحرج من 
استخدام مصطلح السلطة الترشيعية الرتباط هذا املصطلح 

أيوب بن منصور اجلربوع,  األخري بالقوانني الوضعية, راجع:
), ١, هامش رقم (مرجع سابق عيب الشكل يف القرار اإلداري,

 .٢٠٥ ص
) من النظام األسايس للحكم, حيث ٤٤املادة رقم (راجع نص   )١١٣(

تتكون السلطات يف الدولة من: " نصت هذه املادة عىل أنه:
السلطة القضائية, السلطة التنفيذية, السلطة التنظيمية, وتتعاون 
هذه السلطات يف أداء وظائفها, وفقاً هلذا النظام وغريه من 

 ."األنظمة, وامللك هو مرجع هذه السلطات
سعود بن صالح بن حممد الطريفي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١١٤(

مقومات العدل يف رسالة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى 
, األشعري وأثرها يف القضاء يف حماكم اململكة العربية السعودية

بحث مقدم استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري, 
 ,الرياضجامعة نايف العربية للعلوم األمنية, 

 وما بعدها. ١٤٤ م, ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
استقالل السلطة حممد عصفور,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١١٥(

حممد كامل عبيد, . م١٩٦٩ ,, بدون نارش, القاهرةالقضائية
, دراسة مقارنة, مطبوعات نادي القضاة, استقالل القضاء

نجيب أمحد عبداهللا اجلبيل, . وما بعدها ٧ م, ص١٩٩١ ,القاهرة
, املكتب اجلامعي احلديث, ضامنات استقالل القضاء

 وما بعدها. ٢٦ م, ص٢٠٠٧ ,اإلسكندرية

; ومن ثم ال جيوز للسلطتني )١١٦(أو بني األفراد والدولة
التنظيمية والتنفيذية الفصل يف اخلصومات; كام ال جيوز هلام 
تعديل األحكام القضائية التي تصدرها املحاكم املختلفة; وال 

ة التدخل يف عمل القايض (مربوك, جيوز للسلطة التنفيذي
) سواء أكان هذا التدخل يف صورة ٤٥ م, ص١٩٩٥

) ويف املقابل ٢١ م, ص١٩٩٩الرتغيب, أو الرتهيب (نبيل, 
ليس من حق السلطة القضائية أن متتنع عن تطبيق القانون, أو 

أو أن  )٥١ م, ص١٩٩٣أن تعدل من قواعده (أبو الوفا, 
 .)١١٧(ت السلطة التنفيذيةتصدر قرارات تدخل يف صالحيا

ويف ضوء ذلك يمكن القول وبثقة إن مبدأ استقالل 
القضاء يُعد موجوداً بكل مقوماته ومقتضياته وأطره ومراميه 

                                                           
مزيداً من التفاصيل حيال استقالل القضاء يف اململكة بوجه عام;   )١١٦(

عبداحلميد بن عبداهللا احلرقان, احلق يف حماكمة جنائية  راجع:
جملة جامعة امللك سعود سعودية, عادلة يف اململكة العربية ال

, العدد الثاين والعرشون املجلد, (احلقوق والعلوم السياسية)
 وما بعدها. ٢٧٩ صم, ٢٠١٠, )٢(

; جيب   )١١٧( ولكي يكون تكريس مبدأ استقالل القضاء ناجعاً وفاعالً
توافر عدة مقتضيات; منها عىل سبيل املثال: عدم التدخل يف 
شؤون القضاء, واحرتام األحكام القضائية واملسارعة نحو 
تنفيذها, واختيار القضاة وفق أسس وضوابط تضمن استقالهلم, 

ري العيش الكريم قواعد تأديبية خاصة, وتوفلوخضوع القضاة 
للقايض; وكفالة االحرتام األديب له, وعدم اشتغال القضاة 

السياسة, وعدم قابلية القضاة للعزل, إال بالطريق التأديبي, ب
وعدم تقرير مزية أو معاملة خاصة ألحد أو بعض القضاة دون 
باقي القضاة, وعدم جواز نقل القايض إىل وظيفة أخر, إال 

ه, وعدم جواز خماصمة القايض بسبب برضاه, أو بسبب ترقيت
وظيفته, إال وفق الرشوط والقواعد اخلاصة بتأديبهم, وإنشاء 
جملس خاص للقضاة, وتقرير أحكام قانونية تضمن محاية القضاة 
من أنفسهم; كقواعد عدم الصالحية بنظر النزاع بقوة النظام, 
, والرد إذا كان له مقتىض بناءً عىل طلب اخلصوم أو من يمثلهم

وتنحي القايض من تلقاء نفسه إذا كان هلذا التنحي مقتىض. مزيداً 
العظيم املنعم عبدعبد من التفاصيل حول هذه املقتضيات; راجع:

, مرجع سابق, نظام القضاء يف اململكة العربية السعوديةجرية, 
أصول املرافعات هشام موفق عوض, . وما بعدها ٥٠ ص

. ٢٦ , مرجع سابق, صيالرشعية يف النظام القضائي السعود
الوسيط يف رشح التنظيم القضائي اجلديد أمحد صالح خملوف, 

 .٦٠ , مرجع سابق, صباململكة العربية السعودية



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٨٩
يف النظام القانوين السعودي; وهذا يؤكد عىل وجود تطبيق من 
تطبيقات غاية األمن أو االستقرار القانوين, يف شأن مبدأ كرسه 

عدة أنظمة قانونية; لعل من أبرزها: النظام  املنظم السعودي يف
, ونظام حماكمة )١١٩(, ونظام القضاء)١١٨(األسايس للحكم

 .)١٢٠(الوزراء
                                                           

) من النظام األسايس للحكم, حيث ٤٦راجع نص املادة رقم (  )١١٨(
القضاء سلطة مستقلة, وال سلطان " نصت هذه املادة عىل أنه:

 ."سلطان الرشيعة اإلسالميةعىل القضاة يف قضائهم لغري 
صدر نظام القضاء اجلديد يف اململكة العربية السعودية بموجب   )١١٩(

ليحل  ,هـ١٩/٩/١٤٢٨) وتاريخ ٧٨املرسوم امللكي رقم (م/
) وتاريخ ٦٤حمل نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي (م/

وإلغاء أو  ,هـ; ولعل إصدار نظام القضاء اجلديد١٤/٧/١٣٩٥
السابق يعد تقريراً من املنظم السعودي بأن النظام نسخ النظام 

ملقتضيات  ,سواء يف مجلته أو يف جزء منه ,القديم مل يعد صاحلاً 
يف كافة امليادين والقطاعات القضائية يف اململكة;  ,التقدم التنموي

 :(أم القر) ولقد نرش نظام القضاء اجلديد, يف اجلريدة الرسمية
 ,هـ٣٠/٩/١٤٢٨ ) وتاريخ اجلمعة٤١٧٠) العدد (٨٤السنة (
م. والواقع أن هذا النظام قد حرص عىل ١٢/١٠/٢٠٠٧املوافق 

قضاة, وكذا توفري تقرير مجلة من القواعد التي تضمن استقالل ال
الضامنات واملقومات الالزمة لتحقيق هذا االستقالل; ومن ذلك 
عىل سبيل املثال: ما قرره هذا النظام من أن القضاة مستقلون, وال 
سلطان عليهم يف شأن قضائهم لغري الرشيعة اإلسالمية, 
واألنظمة املرعية يف اململكة, وليس ألحد التدخل يف أعامل 

ه كذلك هذا النظام من عدم جواز عزل القايض, القضاء; وما قرر
توجب ذلك  من احلاالت التي ةإال إذا توافرت يف حقه حال

; وما قرره أيضاً هذا النظام من عدم جواز نقل القايض إىل نظاماً 
وظيفة أخر إال برضاه, أو بسبب ترقيته, ويضاف إىل كل ما 

ة بسبب سبق ما قرره ذات النظام من عدم جواز خماصمة القضا
أعامل وظيفتهم, إال وفق الرشوط والقواعد اخلاصة بتأديبهم; 

من نظام القضاء السعودي, وكذا  )٤− ١(راجع املواد من 
 ) من ذات النظام.٦٧− ٥٨نصوص املواد: (

ينطبق هذا النظام عىل أعضاء جملس الوزراء, وكذا عىل   )١٢٠(
وبة املوظفني املعينني بمرتبة وزير; وقد قرر هذا النظام; عق
 ١٠احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن 

سنوات; يف عدة حاالت; من بينها التدخل الشخيص يف 
) من نظام حماكمة ١شؤون القضاء. راجع نص املادة رقم (

) وتاريخ ٨٨الوزراء الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (
هـ, وراجع كذلك الفقرة (و) من نص املادة ٢٢/٩/١٣٨٠

 .من نظام حماكمة الوزراء) ٥رقم (

مبدأ تعدد جهات القضاء وحتقيق األمن أو االستقرار  −٢
 القانوين

تأخذ اململكة العربية السعودية بمبدأ تعدد جهات القضاء 
) يف تاريخ ٥١(م/اعتباراً من صدور املرسوم امللكي رقم 

د ديوان املظامل ١٧/٧/١٤٠٢ هـ; إذ بموجب هذا املرسوم عُ
ومما ال شك فيه أن وجود تعدد  .)١٢١(هيئة قضائية مستقلة

جلهات التقايض ينبئ عن وجود ختصص قضائي مؤسس عىل 
, كام )١٢٢(طبيعة النزاع ونوعه, وهذا التعدد يُعد ذا فائدة عظيمة

 ستقرار أو األمن القانوين.أنه يُعد تطبيقاً من تطبيقات اال
 
 مبدأ عالنية القضاء وحتقيق األمن أو االستقرار القانوين −٣

: األول: عالنية )١٢٣(ينرصف مبدأ العالنية , إىل أمرين معاً
اجللسات أثناء سري اخلصومة حتى قفل باب املرافعة; وهذا األمر 
 األصل فيه العالنية; لكن قد تر املحكمة املختصة بنظر النزاع
جعل اجللسة رسية العتبارات تقدرها املحكمة; وسواء اختذت 

. أما األمر )١٢٤(ذلك من تلقاء نفسها, أو بناءً عىل طلب اخلصوم
                                                           

مزيداً من التفاصيل حول تطور ديوان املظامل من شعبة من شعب   )١٢١(
; و خرياً اعتباره هيئة أجملس الوزراء ; إىل جعله ديواناً مستقالً

نظام القضاء عبداملنعم عبدالعظيم جرية,  قضائية مستقلة; راجع:
. بعدهاوما  ١٧٧ , مرجع سابق, صيف اململكة العربية السعودية

أيوب بن منصور اجلربوع, نظرية أعامل السيادة, دراسة حتليلية يف 
جملة احتاد ضوء قضاء ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية, 

, العدد رقم اجلامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية
 وما بعدها. ١٣ م, ص٢٠٠٨أبريل  ,)٢٧(

 التخصص القضائي, راجع:مزيداً من التفاصيل حول مزايا   )١٢٢(
, دار النهضة نحو نظام ختصص القضاءسحر عبدالستار يوسف, 

 وما بعدها. ١٧ م, ص٢٠٠٥ ,العربية, القاهرة
مزيداً من التفاصيل حول مبدأ عالنية جلسات التقايض يف   )١٢٣(

نارص بن حممد اجلوفان,  اململكة العربية السعودية; راجع:
جملة ة العربية السعودية, عالنية جلسات التقايض يف اململك

 هـ, ص١٤٢١السنة الثانية, حمرم  ,)٥, العدد رقم (العدل
 وما بعدها. ١٠

) من نظام من نظام املرافعات الرشعية ٦٤راجع نص املادة رقم (  )١٢٤(
تكون املرافعة علنية " السعودي. حيث نصت هذه املادة عىل أنه:

ىل طلب أحد من تلقاء نفسه أو بناءً ع − إال إذا رأ القايض 
إجراءها رساً حمافظة عىل النظام, أو مراعاة لآلداب  −  اخلصوم

 ."العامة, أو حلرمة األرسة



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة
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الثاين; فإنه يتعلق بعالنية النطق باحلكم; وهذا األمر جيب أن 
يكون علنياً بصورة مطلقة يف املنازعات بني األفراد; فعالنية 

ها نظر الدعاو يف جلسات مفتوحة القضاء عىل هذا النحو; مفاد
منذ بدء اخلصومة, وحتى صدور حكم فيها, وال يمنع أحد من 

) ويسمح فيها لألفراد ٤٧ م, ص١٩٧٤حضورها (سيف, 
 .)١٢٥(باحلضور دون متييز; إال إذا كان هناك مربراً هلذا املنع

وهيدف مبدأ عالنية القضاء إىل حتقيق مجلة من األمور; لعل 
يت: تقرير نوع من الرقابة الشعبية عىل عمل القايض من أبرزها; اآل

) ونرش ثقافة التقايض, وعدم حتكم ١٢١ هـ, , ص١٤٠٩(جرية, 
القايض يف أطراف اخلصومة, وضامن حسن أداء القايض لعمله, 

) وبث الثقة ٧٣ م, ص٢٠٠٢وتأكيد نزاهته (الصاوي, 
 هـ, ص١٤٣٤واالطمئنان يف عدالة املحكمة املختصة (خملوف, 

 ) وكل هذا حيقق وال شك غاية االستقرار القانوين.٤٦
بيد أن اعتناق مبدأ العالنية من قبل املنظم السعودي مل يكن 
اعتناقاً مطلقاً, حيث توجد بعض األمور التي يمكن معها القول 
بأن مبدأ عالنية القضاء يف اململكة العربية السعودية ليس مبدأً 

; إ ; بل يُعد مبدأً نسبياً ذ توجد حاالت تستدعي الرسية بدالً مطلقاً
من العالنية; وهذه احلاالت تكون فيها من املصلحة اتباع هنج 

 .)١٢٦(الرسية عىل سبيل االستثناء فيام يتعلق باجللسات فحسب

                                                           
) من العهد الدويل للحقوق املدنية ١٤وقد أشارت املادة رقم (  )١٢٥(

والسياسية; ملبدأ العالنية; بطريق مفادها متكني من يشاء من 
ا مل ير اجلمهور أو وسائل اإلعالم من حضور اجللسات; م

القايض نظر الدعو يف جلسات رسية العتبارات تتعلق بالنظام 
 أو تتعلق بحرمة احلياة اخلاصة. العامةالعام واآلداب 

ما قرره نظام املرافعات من جعل اجللسة  )١(ومن هذه احلاالت; اآليت:   )١٢٦(
رسية يف بعض األحوال; منها إذا رأي القايض من تلقاء نفسه, أو بناءً عىل 
 طلب أحد اخلصوم; عقد اجللسة بطريقة رسية; أي ال حيرضها سو
اخلصوم, أو من يمثلهم; وذلك العتبارات املصلحة العامة; كام هو احلال إذا 

افظة عىل النظام العام, أو اآلداب العامة يف اململكة, كانت الرسية هدفها املح
 )٢(رسارها يف جلسات عالنية. أأو احلفاظ عىل حرمة األرسة وعدم نرش 

للحفاظ عىل  ما قرره نظام القضاء من جعل جلسات تأديب القضاة رسية
هيبة القضاة املحالني للتأديب; وكذا النطق باحلكم الصادر يف شأن تأديب 

ما جر عليه العمل القضائي يف  )٣. (أن يكون رسياً كذلك القضاة جيب
شأن األعامل الوالئية; إذ ال يلزم أثناء ممارسة القايض هلذه األعامل أن تكون 

  =اجللسة عالنية; ومن أمثلة هذه األعامل يف النظام السعودي; تعيني الويص 

مبدأ املساواة أمام القضاء وحتقيق األمن أو االستقرار  −٤
 القانوين

عليها التنظيم يُعد مبدأ املساواة من أهم املبادئ التي يقوم 
; ألنه )١٢٧(القضائي يف أي دولة; إن مل يكن أمهها عىل اإلطالق

يشكل أول لبنة يقوم عليها أي رصح قضائي عادل (الصاوي, 
) ويقصد بمبدأ املساواة أمام القضاء متكني كل ٣٤ م, ص٢٠٠٢

شخص من اللجوء إىل القضاء (حق التقايض) أمام قاضيه 
وعدم التمييز أو التفرقة بني , للمطالبة بحقوقه; )١٢٨(الطبيعي

شخاصهم, أو مكانتهم أاملتقاضني أمام القضاء بحسب 
) وأن يتمتع ٥٤ هـ, ص١٤٣٨االجتامعية, أو أعراقهم (اخلليفة, 

مجيع املتقاضني بنفس الضامنات, وأن تطبق عليهم مجيع القواعد 
 .)١٣٠(, بصورة عامة وجمردة)١٢٩(واألسس واملبادئ املتعارف عليها

                                                                                      
ط احلصول والويل وناظر الوقف واإلذن هلم يف إجراء الترصفات التي يشرت= 

عىل إذن من القايض هبا; وكذا عزل هؤالء إذا كان هناك مسوغ أو مقتىض 
أن السامح بالعالنية جيب أال يطغي عىل السعة املثىل  )٤(إليقاع هذا العزل. 

للقاعة التي تعقد هبا جلسات املحكمة; وبالتايل إذا حرض عدد من احلضور 
القاعة; وال يعد ذلك إغفاالً أو  يبتلع سعة القاعة; فإنه جيوز منع الدخول إىل

خمالفة ملبدأ العالنية; ألن السامح بالدخول إىل القاعة دون مراعاة للسعة 
االستيعابية هلا; قد يؤدي إىل إشاعة الفوىض; ومن ثم التشويش عىل هيئة 

 املحكمة, كام قد يشكل تزاحم وتدافع احلضور إىل وجود خطر عليهم.
أمحد السيد صاوي, املساواة أمام القضاء  جع:مزيداً من التفاصيل; را  )١٢٧(

, جملة جملة القانون واالقتصاديف القانون املرصي والرشيعة اإلسالمية, 
 وما بعدها. ١٧٣ كلية احلقوق بجامعة القاهرة, السنة اخلمسون, ص

أمحد لطفي  مزيداً من التفاصيل حول هذا املوضوع; راجع:  )١٢٨(
الرباءة يف اإلجراءات نحو تدعيم مبدأ أصل السيد مرعي, 

, الطبعة األوىل, دار الكتاب اجلامعي اجلنائية, دراسة مقارنة
 .٥٢٣ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧ ,للنرش والتوزيع, الرياض

املساواة يف عيل عبدالواحد وايف,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٢٩(
. وما بعدها ١١ م, ص١٩٦٥ ,, دار املعارف, القاهرةاإلسالم

مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق عبدالغني بسيوين عبداهللا, 
 م, ص١٩٨٩ ,, الطبعة الثانية, منشأة املعارف, اإلسكندريةالتقايض

 الدساتري يف املساواة مبدأ شحاتة, زيد أبو شحاتة. وما بعدها ٢٥
وما  ١٣ م, ص٢٠٠١ ,ون نارش, القاهرةبد األوىل, الطبعة ,العربية
, منشورات مبدأ املساواة يف اإلسالمبداملنعم أمحد, فؤاد ع. بعدها

 وما بعدها. ١١ م, ص٢٠٠٢ ,املكتب العريب احلديث, اإلسكندرية
الوسيط يف رشح نظام القضاء عيل رمضان عيل بركات,   )١٣٠(

 .٤٤ , مرجع سابق, صالسعودي اجلديد



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٩١
املساواة يف اململكة مصدره وأساسه يف القرآن  وجيد مبدأ

الكريم, والسنة النبوية املطهرة, ومن بعد ذلك يف أعىل وثيقة 
قانونية فيها; حيث أطر املنظم السعودي هلذا املبدأ يف النظام 
األسايس للحكم; وقد قرر هذا النظام كفالة احلق يف 

تفرقة; ; لكل شخص دون )١٣٢(, واحلق يف التقايض)١٣١(الشكو
; وسواء أكان  , أو شخصاً طبيعياً سواء أكان شخصاً اعتبارياً

. , أو أجنبياً  وطنياً
واملتأمل يف الترشيعات الناظمة للبيئة العدلية يف اململكة; 
جيد أهنا قد حرصت عىل تقرير حق اإلنسان يف اللجوء إىل 
قاضيه الطبيعي; ويقصد بالقايض الطبيعي, جهات القضاء 

بحسم املنازعات بصفة دائمة, وبطريقة عامة صاحبة الوالية 
; فلم يعرف )١٣٣(وجمردة, ودون متييز أو تفرقة بني املتقاضني

                                                           
) من ٤٣وجيد احلق يف الشكو مصدره وأساسه يف املادة رقم (  )١٣١(

النظام األسايس للحكم; حيث قررت هذه املادة بوضوح تام حق 
كل شخص يف تقديم شكواه أو مظلمته إىل خادم احلرمني, أو إىل 
ويل العهد, كام قررت هذه املادة أيضاً حق كل شخص يف خماطبة 

 .أن كل ما يعرض له من شؤونكافة السلطات العامة يف الدولة بش
) من ذات النظام; ٤٧أما احلق يف التقايض; فقد كرسته املادة رقم (  )١٣٢(

حيث أبانت هذه املادة بصورة جلية ال لبس فيها وال غموض, 
وبعبارة وجيزة ومعربة; أن حق التقايض مكفول بالتساوي 

يف للمواطنني, واملقيمني عىل أرايض اململكة; ومن الثابت أن احلق 
التقايض; يعد حقاً من احلقوق التي ال جيوز التنازل عنها كلية, قبل 
ثبوته أو استعامله; وإن كان جيوز تقييده باالتفاق عىل عدم 
االعرتاض عىل احلكم; سواء أمام حماكم الدرجة الثانية, أو أمام 
املحكمة العليا يف الدولة. حيث جيوز بعد ثبوت احلق يف التقايض 

, ولذلك مظاهر واستعامله; ال تنازل عن هذا احلق رصاحة أو ضمناً
كثرية; منها; حق املدعي يف التنازل عن دعواه بعد رفعها, أو ترك 

) من نظام املرافعات الرشعية ٩٢دعواه; راجع نص املادة رقم (
السعودي; مع مالحظة أن ترك الدعو; ال يرتتب عليه املساس 

الدعو, وراجع كذلك باحلق املوضوعي املدعى به من قبل تارك 
) من نظام املرافعات الرشعية السعودي. ٩٣نص املادة رقم (

التنازل عن احلق يف عيد القصاص,  ومزيداً من التفاصيل; راجع:
 وما بعدها. ٨ م, ص١٩٩٥ ,, دار النهضة العربية, القاهرةالطعن

القايض صالح سامل جودة,  مزيداً من التفاصيل, راجع:  )١٣٣(
مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون  الطبيعي, دراسة

 ,, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة القاهرة, القاهرةالوضعي
 وما بعدها. ١٦ م, ص١٩٩٧

; تلك )١٣٤(املحاكم اخلاصة −واحلال هذه  −املنظم السعودي 
املحاكم التي ال يتمتع أمامها املتقايض بالضامنات املقررة أمام 

من غري القايض الطبيعي, والتي تشكل بصورة كلية أو جزئية 
القضاة, والتي ختتص بنظر منازعات معينة, أو بفئة أو طائفة 

) وهلذا ٥١ م, ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣معينة من الناس (بركات, 
قيل إن هذه املحاكم تنتهك مبدأ املساواة أمام القضاء; وكذا 

 مبدأ عدم التمييز.
وهكذا نر; أن املنظم السعودي, قد كفل احلق يف 

يعي, وكرس مبدأ املساواة بني التقايض أمام القايض الطب
أطراف اخلصومة; بطريقة عادلة مأخوذة شكالً وموضوعاً من 

, وهذا وال معني ال ينضب; أال وهو الرشيعة اإلسالمية الغراء
 شك يضفي قيمة االستقرار القانوين.

 
 مبدأ جمانية التقايض وحتقيق األمن أو االستقرار القانوين −٥

بدأً فرعياً منبثقاً عن مبدأ رئيس, يعترب مبدأ جمانية القضاء م
أال وهو مبدأ املساواة أمام القضاء, ألن القول بغري ذلك يضع 
عقبات يف الواقع العميل أمام تطبيق مبدأ املساواة, إذ قد يكون 
هذا املبدأ موجوداً بموجب نصوص واضحة الداللة, ولكنه 
يصطدم من حيث التطبيق بعقبة كؤود, مردها عدم استطاعة 

لجوء إىل القضاء; إذا كان القضاء غري جماين; ومن ثم حيرم ال
الكثري من الفقراء من ممارسة حق التقايض, وبالتايل يكون 
; وهلذا كله فإن  اللجوء إىل القضاء مقصوراً عىل القادرين مالياً
مبدأ جمانية القضاء يُعد نتيجة حتمية ملبدأ املساواة وفرضيه 

يقصد ) و١٠٦ هـ, ص١٤٠٩(جرية,  أساسية من فرضياته
بمبدأ جمانية القضاء; عدم حتمل املتقاضني بدفع املخصصات 

) أي رواتبهم ٢٢ م, ص١٩٩٩املالية للقضاة (نبيل, 
هتم, بل تتحملها الدولة بوصف كون هؤالء من وبدال

                                                           
فاروق  مزيداً من التفاصيل حول املحاكم اخلاصة; راجع:  )١٣٤(

 ,, بدون نارش, القاهرةاملحاكم اخلاصة, دراسة مقارنةالكيالين, 
أسامة حممد فتحي توفيق . بعدهاوما  ١٢ م, ص١٩٨٠

, رسالة دكتوراه, كلية املحاكم اخلاصة يف مرصالشناوي, 
. وما بعدها ١٦ م; ص١٩٩٠ ,جامعة القاهرة, القاهرة ,احلقوق

نظام القضاء يف اململكة العربية عبداملنعم عبدالعظيم جرية, 
 وما بعدها. ١٠٢ , مرجع سابق, صالسعودية



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٩٢
) شأهنم يف ذلك ٤٤ م, ص٢٠٠٢العاملني فيها (الصاوي, 

 −فالقضاة ) ٥٢ م, ص١٩٩٣شأن سائر املوظفني (أبو الوفا, 
ال يتقاضون أجورهم من املتقاضني مقابل  −واحلال هذه 

يف هذه  − الفصل يف منازعاهتم; وهبذا خيتلف القضاء احلكومي 
عن قضاء التحكيم; حيث يلتزم اخلصوم بدفع أتعاب  −النقطة 

, بمبدأ جمانية )١٣٥(املحكمني. وقد أخذ املنظم السعودي
                                                           

الدول مبدأ تقرير رسوم مقابل احلصول عىل وقد انتهجت الكثري من   )١٣٥(
حق احلامية القضائية; وقد تم تربير ذلك بمربرات لعل من أمهها; اآليت: 

ضامن حسن سري مرفق القضاء, وذلك عن طريق تدبري املبالغ  )١(
املالية التي تعني هذا املرفق عىل أداء املهام املنوطة به, ومن ثم عدم حتميل 

إثبات جدية طالب احلامية القضائية (من  )٢(لغ كبرية. ميزانية الدولة ملبا
قبل املدعي) إذ إعطاء احلامية القضائية دون مقابل قد يرتتب عليه; 
تشجيع األفراد عىل االلتجاء إىل القضاء يف كل كبرية وصغرية; وبحق 

 )٣(أو بدون حق; مما قد يشجع عىل انتشار الدعاو الكيدية. 
وتزامحها أمام مرفق القضاء, ألنه طاملا  التخفيف من تكدس القضايا

املدعي لن يدفع رسوم; فإنه سريفع دعواه, ولن خيرس شيئاً, حتى ولو مل 
أن غري القادر عىل دفع الرسوم القضائية; يمكن أن  )٤(يقىض لصاحله. 

تتحمل الدولة الرسوم بدالً منه; وذلك عن طريق تقرير ما يسمى بنظام 
سامي عبداحلميد  اً من التفاصيل; راجع:املساعدة القضائية. مزيد

م ١٩٨٣إبراهيم, رسوم التقايض يف قانون اإلجراءات املدنية 
أمينة . وما بعدها ١٩ (السوداين), دراسة حتليلية, مرجع سابق, ص

أمحد السيد صاوي, . ٦٢ , مرجع سابق, صقوانني املرافعاتالنمر, 
 , مرجع سابق, صوالتجاريةالوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية 

الوسيط يف رشح نظام القضاء السعودي عيل رمضان عيل بركات, . ٥٠
عاشور  ومزيداً من التفاصيل; راجع:. ٥٧ , مرجع سابق, صاجلديد

النظام القانوين ملساعدة غري القادرين عىل دفع املرصوفات مربوك, 
باملنصورة, , مكتبة اجلالء اجلديدة القضائية, دراسة تأصيلية مقارنة

وما بعدها. والواقع أن الرسوم  ٩ م, ص١٩٨٩ ,مرص ,املنصورة
القضائية ختتلف عن املرصوفات القضائية; فيقصد بالرسوم القضائية 

لزام املدعي بدفع مبلغ من املال إىل إدارة املحكمة املختصة, أما إ
املرصوفات القضائية; فهي جمموع املبالغ التي يتكبدها املحكوم 

ويعوض عنها من الذمة املالية للمحكوم ضده; ومنها عىل  لصاحله;
تعاب املحاماة. فالرسوم عىل هذا النحو تعد عالقة بني أسبيل املثال 

املحكمة واملدعي; أما املرصوفات القضائية; فهي عالقة بني املحكوم 
لصاحله واملحكوم ضده, كام أن توقيت دفع كل منهام يعد خمتلفاً; 

رفع الدعو, أما املصاريف; فإهنا تدفع بموجب فالرسوم تدفع وقت 
احلكم الصادر يف الدعو; كام أهنام خيتلفان من حيث مد احلق يف 

= االعرتاض عىل كل منهام; فالرسوم ال جيوز الطعن عليها; ألهنا مقررة 

القانوين, ألن الفقري , وهذا يضفي قيمة االستقرار )١٣٦(القضاء
 والغني واملواطن واملقيم يكون آمناً عىل حقوقه.

 
: آليات اختيار املوارد البرشية يف مرفق القضاء وحتقيق  ثانياً

 األمن أو االستقرار القانوين
إن املتأمل يف القانون املقارن جيد أن كافة الدول أياً كان 

أداء املوارد  انتامؤها للمدارس القانونية املختلفة; قد نظمت
البرشية يف مرفق القضاء; من جانبني: األول: بيان القواعد 
الناظمة للتعيني يف وظيفة القايض, واآلثار املرتتبة عىل هذا 
التعيني; والثاين: التأطري بموجب قواعد قانونية ملن يعاون 
القايض يف أداء املهام املنوطة به; ويف احلقيقة أن املنظم 

ن هذا النهج, ومن تطبيقات االستقرار أو السعودي مل خيرج ع
 األمن القانوين يف هذا املضامر اآليت:

                                                                                      
بموجب نصوص قانونية; أما املصاريف; فيجوز الطعن عليها. مزيداً = 

عبداحلميد إبراهيم, رسوم التقايض يف سامي  من التفاصيل; راجع:
جملة م (السوداين), دراسة حتليلية, ١٩٨٣قانون اإلجراءات املدنية 

, حوليات كلية الرشيعة بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
 وما بعدها. ١٩ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧ ,اخلرطوم

التنظيم سعود بن سعد آل دريب,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٣٦(
لقضائي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ا

, رسالة دكتوراه, املعهد العايل للقضاء بجامعة ونظام السلطة القضائية
وما  ٥٤٤ هـ, ص١٤٠٣ ,اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض

بعدها. ولعل ما يؤكد جمانية التقايض يف اململكة عىل سبيل املثال ال 
إن املتأمل يف الترشيعات السعودية احلاكمة للبيئة  )أ(احلرص; اآليت: 

العدلية; جيد أهنا جاءت خلواً من أي نص يقرر فرض رسوم عىل 
املدعي; سواء عند رفع الدعو, أو عند الطعن عىل احلكم الصادر 

إن القضاة يف اململكة  )ب(ها; بطرق الطعن العادية, أو غري العادية. في
أن  )ج(يتقاضون رواتبهم وكافة مستحقاهتم من ميزانية الدولة. 

القاعدة العامة يف النظام القانوين السعودي عدم حتمل اخلصم 
املحكوم ضده باملرصوفات القضائية; كأتعاب املحاماة, أو أتعاب 

األحكام تُبنى عىل الغالب; والنادر ال يقاس عليه; اخلرباء, وحيث إن 
فإن وجود بعض النصوص التي تقرر التزام الشخص بدفع بعض 
املرصوفات; ال تؤثر عىل كون اململكة تنتهج هنج جمانية القضاء; هذا 
من جهة, ومن جهة أخر, أن تقرير التزام املحكوم ضده 

االت حمددة, باملصاريف القضائية بموجب نصوص حمدودة ويف ح
له ما يربه; حيث قررت هذه النصوص لتحقيق العدالة, وعدم ادعاء 

 أمور غري حقيقية من قبل املدعي نكاية يف املدعى عليه.
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٩٣
 عدم تعيني القضاة عن طريق االنتخاب −١

مل تتبن البلدان املختلفة طريقة واحدة يف شأن اختيار من 
يتوىل وظيفة القضاء; فهناك من الدول من يعني القايض عىل 

من يعني القايض أساس نظام االنتخاب, وهناك من الدول 
, ومن الدول التي تأخذ بنظام )١٣٧(بمعرفة السلطة التنفيذية

االنتخاب اآلن كل من; سويرسا, وغالبية الواليات املتحدة 
والوضع  ,)٩٢ م, ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣األمريكية (بركات, 

يف اململكة أن القايض يتم تعيينه بمعرفة رئيس السلطة 
 .)١٣٩(يف اململكة أي امللك )١٣٨(التنفيذية

وحسناً فعل املنظم السعودي عندما مل يعتمد طريقة اختيار 
القضاة عن طريق االنتخاب, ألن هذه الطريقة من أهم عيوهبا 

                                                           
طرق خالد عبدالعظيم أبو غابة,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٣٧(

اختيار القضاة, دراسة مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية 
م, ٢٠٠٩ ,الكتب القانونية, القاهرة, دار والترشيعات الوضعية

الوسيط يف رشح أمحد صالح خملوف, . وما بعدها ١١ ص
, مرجع سابق, التنظيم القضائي اجلديد باململكة العربية السعودية

 ئمبادحممود عيل عبدالسالم وايف, . وما بعدها ٣٢٠ ص
وما  ٥٤ , اجلزء األول, مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية

, مرجع نظام املرافعات الرشعيةقي حممود, أمحد صد. بعدها
الوسيط يف رشح حممود عمر حممود, . وما بعدها ٣٥ سابق, ص

وما  ٦٤ , مرجع سابق, صنظام املرافعات الرشعية السعودي
 بعدها.

ومسلك املنظم السعودي هذا يف شأن تعيني القضاة ينرصف إىل   )١٣٨(
مجيع القضاة; سواء العاملني منهم يف القضاء العادي, أو العاملني 
منهم يف القضاء اإلداري; ولذلك نجد نظام ديوان املظامل قد 

حال يف النصوص الواردة يف الباب الرابع منه لنظام القضاء; فقد أ
درجات قضاة الديوان هي " ه عىل أنه:) من١٦نصت املادة رقم (

الدرجات املنصوص عليها يف نظام القضاء ويعاملون من حيث 
الرواتب والبدالت واملكافآت واملزايا معاملة نظرائهم يف نظام 

) من نظام ديوان املظامل عىل ١٧. كام نصت املادة رقم ("القضاء
م جيري تعيني قضاة الديوان وترقيتهم ونقلهم وندهب" أنه:

عارهتم والرتخيص بإجازاهتم والتفتيش عليهم إوتدريبهم و
لإلجراءات املقررة يف  هناء خدماهتم وفقاً إوتأديبهم وعزهلم و

 ."نظام القضاء
 ) من نظام القضاء السعودي عىل أنه:٤٧نصت املادة رقم (  )١٣٩(

جيري التعيني والرتقية يف درجات السلك القضائي بأمر ملكي "
املجلس األعىل للقضاء يوضح فيه توافر بناءً عىل قرار من 

 ."الرشوط النظامية يف كل حالة عىل حدة ...

عدم وجود استقرار قضائي, كام أن اتباع هذه الطريقة سيؤدي إىل 
تأقيت وظيفة القايض; ألن االنتخاب يكون لدورة زمنية حمددة, 

ربات املرتاكمة لد القايض, وهذا سيرتتب عليه عدم توافر اخل
.من جهة, كام أنه يفقد االستقرار القضائي, من جهة أخر 

 
تقرير ضامنة عدم قابلية القايض للعزل إال إذا كان هناك ما  −٢

 يدعو لذلك نظاماً 
, أو )١٤٠(ومفاد هذه الضامنة عدم فصل القايض من وظيفته

أخر غري قضائية; أو إحالته للمعاش قبل  ةنقله منها لوظيف
بلوغه السن القانونية بدون رضاه, أو حتى وقفه عن عمله; إال 
إذا كان هناك مقتىض, واهلدف من وراء تقرير هذه الضامنة هو 
محاية القايض من عسف السلطة التنفيذية, وتوفري بيئة داعمة 

م, ٢٠٠٢ لنجاح القايض بعيداً عن تأثري هذه السلطة (الصاوي,
) حتى ال ١٢٢ م, ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣بركات, ; ١٠٧ ص

 ).١٣٢ م, ص١٩٩٥يكون هدفاً للتنكيل من جانبها (مربوك, 
والواقع أن املنظم السعودي قد نص رصاحة عىل عدم 

; باستثناء املالزم القضائي, ومن )١٤١(قابلية مجيع القضاة للعزل
جيوز عزل يعني ابتداءً حتت التجربة يف غري درجة املالزم; إذ 

من يعني عىل هاتني الوظيفتني; إذا ثبت عدم صالحية من 
يشغلهام لوظيفة القضاء; فيعزل املالزم القضائي إذا مل يثبت 
جدارته خالل مدة التجربة; ومقدارها سنتني; وهذا العزل يتم 

; كام يُعزل من )١٤٢(بموجب قرار من املجلس األعىل للقضاء
درجة املالزم; إذا مل يثبت  يعني ابتداءً حتت التجربة يف غري

كفاءته خالل مدة عام; وهذا العزل ال يكون إال بموجب أمر 
; ومن ثم ال يكفي له قرار من املجلس األعىل )١٤٣(ملكي

للقضاء; ويف ضوء ذلك يمكن التقرير بأن عدم القابلية للعزل 
ينرصف فحسب إىل من تثبت أهليته وجدارته لشغل وظيفة 

 ).١٢٣ م, ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣القضاء (بركات, 
                                                           

 ) من نظام القضاء السعودي.٢راجع نص املادة رقم (  )١٤٠(
 ) من نظام القضاء السعودي.٢راجع نص املادة رقم (  )١٤١(
) من نظام ٤٤راجع نص الفقرة األوىل من نص املادة رقم (  )١٤٢(

 القضاء السعودي.
) من نظام ٤٤راجع نص الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )١٤٣(

 القضاء السعودي.



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٩٤
 التفتيش عىل القضاة لبث الطمأنينة يف نفوس الناس −٣

قرر نظام القضاء أن يكون التفتيش عىل القضاة من خالل 
; وهذه اإلدارة تنشأ )١٤٤(إدارة تسمى إدارة التفتيش القضائي
والغرض من التفتيش , حتت مظلة املجلس األعىل للقضاء

 كفاءة هؤالء القضاة, وبيان مد يكمن يف الوقوف عىل مد
حرصهم عىل أداء املهام الوظيفية املنوطة هبم, ولعل هذا 
التفتيش يبعث يف نفوس املتقاضني االطمئنان عىل حقوقهم 

من القضاة سيكون حمالً خيطئ املتنازع عليها, ألن من 
 للمساءلة.

 
إذا خرج عىل مقتضيات واجبات وظيفته مساءلة القايض  −٤

 بموجب قواعد تأديبية خاصة
جرياً عىل استقالل القايض وتوفري ضامنات له جتاه السلطة 
التنفيذية; قرر نظام القضاء عدم خضوعه لقواعد التأديب 
(املساءلة) الواردة يف نظام اخلدمة املدنية; مقرراً حيال هذا 

يؤكد عىل خصوصية األمر قواعد خاصة ملساءلته; وهذا 
وظيفة القضاء عىل الرغم من أن القضاة يعدون من املوظفني 

, يف )١٤٦(. وتتوىل االختصاص بمساءلة القضاة)١٤٥(يف الدولة
اململكة العربية السعودية, دائرة تشكل هلذا الغرض يف املجلس 

                                                           
الوسيط يف أمحد صالح خملوف,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٤٤(

, مرجع رشح التنظيم القضائي اجلديد باململكة العربية السعودية
الوسيط يف حممود عمر حممود, . وما بعدها ٣٨٥ سابق, ص

 ٧٢ , مرجع سابق, صرشعية السعوديرشح نظام املرافعات ال
الوسيط يف رشح نظام املرافعات حممود عمر حممود, . وما بعدها

 وما بعدها. ١٠٠ , مرجع سابق, صالرشعية السعودي
الوسيط يف أمحد صالح خملوف,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٤٥(

, مرجع رشح التنظيم القضائي اجلديد باململكة العربية السعودية
الوسيط يف حممود عمر حممود, . وما بعدها ٤٠٢ سابق, ص

 ٩٧ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية السعودي
 وما بعدها.

مزيداً من التفاصيل حول تأديب القضاة يف القانون املقارن;   )١٤٦(
جملس تأديب وصالحية أسامة أمحد شوقي املليجي,  راجع:

, دار ة مقارنةالقضاة (طبيعة عمله, نطاقه اإلجرائي) دراس
 وما بعدها. ١٠ م, ص٢٠٠٥ ,النهضة العربية, القاهرة

; وتسمى دائرة التأديب; وتتكون هذه )١٤٧(األعىل للقضاء
أعضاء املجلس املتفرغني, وتصدر  الدائرة من ثالثة من القضاة

قراراهتا باألغلبية, وال تكون أحكامها هنائية إال بعد موافقة 
 .)١٤٨(املجلس عليها

 
تقرير عدم صالحية القايض بنظر النزاع بقوة القانون أو  −٥

 النظام
يقصد بعدم صالحية القايض أن هناك مانع نظامي حيول 

وما بعدها)  ٢١٢م, ص ٢٠٠٧دون قيامه بنظر النزاع (وايل, 
متى توافرت يف حقه حالة من احلاالت التي نص عليها املنظم 

) ومنع القايض )١٤٩(عىل سبيل احلرص (عدم الصالحية احلتمية
هذا يقع بقوة القانون; حتى ولو مل يطلبه أحد اخلصوم; وبالتايل 
جيب عىل القايض أن يبادر من تلقاء نفسه إىل ذلك; وهلذا يُعد 

; التي يرتتب عىل )١٥٠(األمور املتعلقة بالنظام العامهذا األمر من 
خمالفتها بطالن احلكم الصادر عىل خالف هذا املنع أو احلظر; 
حتى ولو كان صادراً بناءً عىل اتفاق اخلصوم عىل التغايض عن 
سبب منع القايض من نظر النزاع; بل األكثر من ذلك حتى 

 الرغم من أن ولو كان احلكم صادراً من املحكمة العليا; عىل
أحكام هذه املحكمة ال تقبل الطعن عليها بأي طريق (بركات, 

) ومن ثم إذا صدر حكم من ١٤٤ م, ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣
إحد دوائر املحكمة العليا, وكان هذا احلكم قد اشرتك يف 
د هذا احلكم  إصداره أحد القضاة املمنوع عليه نظر النزاع; عُ

                                                           
محد بن عبدالرمحن بن حممد الغزي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٤٧(

, تأديب القضاة يف نظام القضاء السعودي, دراسة تأصيلية مقارنة
رسالة مقدمة ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري, جامعة 

 م, ص٢٠١٠/هـ١٤٣١ ,األمنية, الرياض نايف العربية للعلوم
 .وما بعدها ٥٧

 ) من نظام القضاء السعودي.٥٩راجع نص املادة رقم (  )١٤٨(
الوسيط يف طلعت حممد دويدار,  مزيداً من التفاصيل, راجع:  )١٤٩(

وما  ٨٢ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد
 بعدها.

نحو نظرية حممود مصطفى يونس,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٥٠(
, عامة لفكرة النظام العام يف قانون املرافعات املدنية والتجارية

 وما بعدها. ٧٩ مرجع سابق, ص
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٩٥
; ويتقرر بطالنه بموجب حكم م ن املحكمة العليا; ومن باطالً
١٥١(ثم جيب نظره من جديد أمام دائرة أخر(. 

 
 متكني اخلصوم من رد القايض −٦

يقصد برد القايض منعه من نظر الدعو بناءً عىل طلب 
) إذا توافرت )١٥٣((عدم الصالحية التقديرية )١٥٢(أحد اخلصوم

حالة من احلاالت التي قررها املنظم السعودي يف نظام 
 .)١٥٤(رشعيةاملرافعات ال

والواقع أن رد القايض ال يتعلق بالنظام العام; ولذلك 
جيوز للخصوم االتفاق عىل عدم تقديم طلب الرد; ويرتتب 

                                                           
 ) من نظام املرافعات الرشعية.٩٥راجع نص املادة رقم (  )١٥١(
 مزيداً من التفاصيل حول رد القايض يف القانون املقارن; راجع:  )١٥٢(

القايض يف الفقه اإلسالمي مقارناً بقانون  ردخالد حممد العمرية, 
, املرافعات املدنية والتجارية الكويتي وبعض القوانني العربية

 ١٤م, ص ٢٠٠٣ ,رسالة ماجستري, جامعة الكويت, الكويت
رد وخماصمة أعضاء اهليئات عيل عوض حسن, . وما بعدها
وما  ٧ م, ص١٩٩٩ ,, دار الفكر اجلامعي, القاهرةالقضائية
 .بعدها

مزيداً من التفاصيل حيال رد القايض يف اململكة العربية   )١٥٣(
الوسيط يف رشح نظام طلعت حممد دويدار,  السعودية; راجع:

 وما بعدها. ٩٨ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية اجلديد
) من نظام املرافعات ٩٦راجع الفقرة األوىل من  نص املادة رقم (  )١٥٤(

جيوز رد القايض  ]١[" عىل أنه: الرشعية, حيث نصت هذه املادة
إذا كان له أو لزوجته دعو مماثلة  )أ(ألحد األسباب اآلتية: 

إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع  )ب(للدعو التي ينظرها. 
أحد اخلصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعو املنظورة أمام 
القايض, ما مل تكن هذه الدعو قد أقيمت بقصد رده عن نظر 

 إذا كان ملطلقته التي له منها ولد, أو  )ج(املنظورة أمامه. الدعو
ألحد أقاربه, أو أصهاره إىل الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام 
القضاء مع أحد اخلصوم يف الدعو, أو مع زوجته, ما مل تكن 

إذا كان  )د(هذه اخلصومة قد أقيمت أمام القايض بقصد رده. 
لقايض قد اعتاد مؤاكلة أحد أحد اخلصوم خادماً له, أو كان ا

 اخلصوم أو مساكنته, أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعو
إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة  )هـ(أو بعده. 

يرتتب عىل  ]٢[يرجح معها عدم استطاعته احلكم بدون حتيز. 
 ."تقديم طلب الرد وقف الدعو إىل حني الفصل فيه

; كام أن )١٥٥(عىل هذا االتفاق سقوط حق اخلصوم يف طلب الرد
القايض ال يلتزم من تلقاء نفسه ببيان توافر حالة من حاالت 

حالة من حاالت الرد الرد يف حقه; وال يرتتب عىل وجود 
بطالن احلكم الصادر من القايض, طاملا مل يتمسك اخلصوم 

 بطلب الرد.
 
 عدم جواز امتناع القايض عن نظر الدعو إال ملربر نظامي −٧

القضاء يف قضية معروضة  عنال جيوز للقايض االمتناع 
وطلب  عليه إال إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب الرد

, وعليه أن خيرب مرجعه املبارش لإلذن له بالتنحي اخلصوم رده
 .)١٥٦(ويثبت هذا كله يف حمرض خاص حيفظ يف املحكمة

 
االهتامم بالوضع النظامي ألعوان القضاة من العاملني يف  −٨

 املحاكم
إذا كانت األحوال الوظيفية ألعوان القضاة قد وجدت 
مصدرها يف نظام اخلدمة املدنية, ونظام القضاء; فإن اختصاصاهتم 
وواجباهتم قد نظمت بموجب نصوص واردة يف نظام املرافعات 
الرشعية; والالئحة املنظمة ألعامهلم; وقد صدرت هذه الالئحة 

 .)١٥٧(ام القضاءللامدة الواحدة والثامنون من نظ نفاذاً إ
 
وضع تأطري تنظيمي ألعوان القضاة من غري العاملني يف  −٩

 املحاكم
يُعد من أعوان القضاة من غري العاملني باملحاكم; 

, وقد وضع املنظم )١٥٨(املرتمجون, واملحامون, واخلرباء
                                                           

) من الالئحة ٩٦ة األوىل من نص املادة رقم (راجع الفقر  )١٥٥(
 التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي.

 ) من نظام املرافعات الرشعية.٩٧راجع نص املادة رقم (  )١٥٦(
) ٥٠٣٣٥صدرت هذه الالئحة; بموجب قرار وزير العدل رقم (  )١٥٧(

هـ;; بالتنسيق مع رئيس املجلس األعىل ٨/٧/١٤٣٥وتاريخ 
 ) من نظام القضاء.٨١إعامالً لنص املادة رقم (للقضاء; 

يعد من " ) من نظام القضاء السعودي عىل أنه:٨١نصت املادة رقم (  )١٥٨(
أعوان القضاء كتاب الضبط, وكتاب السجل, والباحثون, 
واملحرضون, واملرتمجون, واخلرباء, وأمناء الرس, ونحوهم, وتصدر 

مع رئيس املجلس األعىل الئحة بقرار من وزير العدل بعد االتفاق 
 ."للقضاء تبني القواعد واإلجراءات املنظمة ألعامهلم



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٩٦
السعودي هلؤالء األعوان أطراً قانونية تؤدي إىل خدمة مرفق 

ثقة الناس, ومن ثم حتقيق االستقرار , مما يسفر عنه )١٥٩(العدالة
 القانوين.

 
: االختصاص القضائي وغاية األمن أو االستقرار القانوين  ثالثاً

إن املتأمل يف قواعد االختصاص القضائي يف اململكة 
العربية السعودية بصفة عامة, وقواعد االختصاص الواردة يف 

يرس نظام املرافعات الرشعية بصفة خاصة, يلمس يف سهولة و
أن هذه القواعد واضحة, وتدعو إىل االستقرار أو األمن 

 القانوين, والدليل عىل ذلك اآليت:
 
ت بني جهات القضاء توزيع االختصاص بحسم املنازعا −١

 بطريقة واضحة
هتدف قواعد االختصاص الوالئي إىل توزيع االختصاص 
بنظر املنازعات عىل اجلهات القضائية يف الدولة; وهي يف 

) )١٦٠(كة: القضاء العام, وديوان املظامل (القضاء اإلدارياململ
واللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي (اللجان شبه 
القضائية); وما يدخل يف اختصاص جهة من هذه اجلهات 
الثالث جيب أال يدخل يف اختصاص جهة أخر, وهذا 
التحديد الدقيق لالختصاص بنظر املنازعات يبعث عىل 

 .)١٦١(االستقرار
                                                           

, وعدم : إمكانية ردهمومن هذه األطر عىل سبيل املثال ال احلرص  )١٥٩(
 بأعامل تتعلق بمصالح أقارهبم حتى الدرجة الرابعة. قيامهم

مزيداً من التفاصيل حول اختصاصات ديوان املظامل يف اململكة   )١٦٠(
أيوب بن منصور اجلربوع, اختصاص  ية السعودية; راجع:العرب

, العدد رقم جملة العدلديوان املظامل بوصفه جهة قضاء إداري, 
 وما بعدها. ٢١٢ هـ, ص١٤٣٢رجب  ,)٥١(

دون " ) من نظام القضاء السعودي عىل أنه:٢٥نصت املادة رقم (  )١٦١(
لفصل يف إخالل بام يقيض به نظام ديوان املظامل, ختتص املحاكم با

مجيع القضايا, وفق قواعد اختصاص املحاكم املبينة يف نظام 
. نصت املادة رقم "املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية

ختتص املحكمة اإلدارية " ) من نظام ديوان املظامل عىل أنه:١١(
العليا بالنظر يف االعرتاضات عىل األحكام التي تصدرها حماكم 

ية, إذا كان حمل االعرتاض عىل احلكم ما يأيت: االستئناف اإلدار
  =خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية, أو األنظمة التي ال  )أ(

وضع آليات حلسم التنازع يف االختصاص القضائي  −٢
 الوالئي

وضع املنظم السعودي اآلليات والقواعد التي يتم من 
خالهلا حسم التنازع يف االختصاص القضائي الوالئي; ويظهر 

) من ٣٠−٢٧ذلك جلياً من خالل مطالعة نصوص املواد (من 
نظام  ) من١٥نظام القضاء السعودي, وكذا نص املادة رقم (

 ديوان املظامل.
 

                                                                                      
تتعارض معها أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها, بام يف ذلك = 

خمالفة مبدأ قضائي تقرر يف حكم صادر من املحكمة اإلدارية 
صدوره عن  )ج(صدوره عن حمكمة غري خمتصة.  )ب(العليا. 

اخلطأ يف تكييف الواقعة, أو  )د(حمكمة غري مكونة وفقاً للنظام. 
فصله يف نزاع خالفاً حلكم آخر سبق أن صدر  )هـ(يف وصفها. 

 .تنازع االختصاص بني حماكم الديوان )و(بني طريف الدعو" .
تتوىل حماكم " ) من ذات النظام عىل أنه:١٢كام نصت املادة رقم (

ارية النظر يف األحكام القابلة لالستئناف الصادرة االستئناف اإلد
من املحاكم اإلدارية, وحتكم بعد سامع أقوال اخلصوم وفق 

) من ١٣. وكذلك نصت املادة رقم ("اإلجراءات املقررة نظاماً 
ختتص املحاكم اإلدارية بالفصل يف اآليت: " ذات النظام عىل أنه:

نظم اخلدمة املدنية  الدعاو املتعلقة باحلقوق املقررة يف )أ(
والعسكرية والتقاعد ملوظفي ومستخدمي احلكومة واألجهزة 
ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة أو ورثتهم واملستحقني 

دعاو إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها ) ب(عنهم. 
ذوو الشأن, متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص, أو وجود 

, أو عيب يف السبب, أو خمالفة النظم واللوائح, عيب يف الشكل
أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها, أو إساءة استعامل السلطة, بام يف 
ذلك القرارات التأديبية, والقرارات التي تصدرها اللجان شبه 
القضائية واملجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها 

املتصلة بنشاطاهتا, ويعد  − وما يف حكمها  − مجعيات النفع العام 
يف حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ 

) ج(قرار كان من الواجب عليها اختاذه طبقاً لألنظمة واللوائح. 
دعاو التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعامل 

الدعاو املتعلقة بالعقود التي تكون جهة ) د(جهة اإلدارة. 
الدعاو التأديبية التي ترفعها اجلهة ) هـ(إلدارة طرفا فيها. ا

طلبات تنفيذ  )ز(املنازعات اإلدارية األخر.  )و(املختصة. 
. أما اجلهة الثالثة; "األحكام األجنبية وأحكام املحكمني األجنبية

وهي اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي; فهي متعددة 
 املقام. وكثرية ويصعب حرصها يف هذا



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٩٧
القضائي الوالئي  ارتباط القواعد املنظمة لالختصاص −٣

 بالنظام العام
تتعلق قواعد االختصاص الوالئي, أو الوظيفي كام حيلو 
لبعض رجاالت الفقه اإلجرائي أن يسموه; بالنظام العام; وبالتايل 
ل ال جيوز جلهة قضائية, أو غري قضائية, أن تنظر نزاع قضائي يدخ

يف اختصاص جهة قضائية أخر, حتى ولو اتفق اخلصوم عىل 
جدر ; ألن اجلهة التي حددها املنظم لنظر النزاع هي األ)١٦٢(ذلك

بنظر النزاع; وبالتايل فإن خمالفة هذه القواعد تؤدي إىل توقيع جزاء 
إجرائي مفاده أن ما تتخذه أي جهة قضائية من إجراء أو إصدار 

اختصاصها, يكون هو والعدم سواء; ومن ثم حكم قضائي يف غري 
 .)١٦٣(يُعد باطالً بطالناً مطلقاً 

 
وضع آليات واضحة حلسم التنازع يف االختصاص النوعي  −٤

 بني حماكم الدرجة األوىل
لقد وضع املنظم السعودي آليات واضحة حلسم التنازع 
أو التدافع يف االختصاص النوعي الذي يمكن أن يثور بني 

                                                           
مزيداً من التفاصيل حول تعلق قواعد االختصاص الوالئي أو   )١٦٢(

حممود مصطفى  الوظيفي بالنظام العام يف القانون املقارن; راجع:
نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام يف قانون املرافعات يونس, 

 وما بعدها. ٤٠ , مرجع سابق, صاملدنية والتجارية
أمحد أبو الوفا,  حول هذا املوضوع بوجه عام; راجع:مزيداً من التفاصيل   )١٦٣(

فتحي . وما بعدها ٤١٥ , مرجع سابق, صاملرافعات املدنية والتجارية
أمحد السيد . وما بعدها ٣٢٣ , مرجع سابق, صقانون القضاء املدينوايل, 

, مرجع الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجاريةصاوي, 
, مرجع سابق, أصول املرافعاتأمحد مسلم, . اوما بعده ٣٧٦ سابق, ص

 , مرجع سابق, صقوانني املرافعاتأمينة النمر, . وما بعدها ٢٨٩ ص
قانون املرافعات املدنية والتجارية وفقاً رمزي سيف, . وما بعدها ٥٩٣

عاشور مربوك, . وما بعدها ١٣٠ , مرجع سابق, صللقانون الكويتي
نبيل . وما بعدها ٤٣٨ مرجع سابق, ص, الوسيط يف قانون القضاء املدين

, مرجع الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجاريةإسامعيل عمر, 
الوجيز يف قانون القضاء أمحد حممد حشيش, . وما بعدها ١٧٣ سابق, ص

ومزيداً من التفاصيل حول . وما بعدها ٣٢٩ , مرجع سابق, صاملدين
نظام أمحد صدقي حممود,  هذا املوضوع يف النظام السعودي; راجع:

حممود عمر . وما بعدها ١٧٧ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية
, مرجع الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعوديحممود, 

أصول املرافعات هشام موفق عوض, . وما بعدها ٢٠٤ سابق, ص
 وما بعدها. ١٦٩ ص وما بعدها, و ١٣١ , مرجع سابق, صالرشعية

الدرجة األوىل التابعة للقضاء العام, أو بني هذه املحاكم حماكم 
 .)١٦٤(وكتابات العدل

 
 وضع آليات حلسم التنازع يف االختصاص املكاين −٥

لقد أبان نظام املرافعات الرشعية آلية حسم التنازع أو 
التدافع يف االختصاص املكاين; إذ قرر املنظم أنه عند وجود 

فإن  − إجياباً أو سلباً  −املكاين هذا التنازع يف االختصاص 
; )١٦٥(الدعو حتال إىل املحكمة العليا للفصل يف هذا التنازع
; )١٦٦(ويكون قرار املحكمة العليا يف هذا الشأن ملزماً وهنائياً 

سواء أكان التنازع يتعلق بمحاكم الدرجة األوىل, أو بمحاكم 
 الدرجة الثانية (حماكم االستئناف).

 
لتحديد املحكمة املختصة مكانياً بنظر  وضع معيار واضح −٦

 النزاع
من خالهلا يمكن وضع املنظم السعودي القواعد التي 

حتديد املحكمة املختصة مكانياً بنظر النزاع, حيث عقد 
حكمة موطن املدعى مل − كقاعدة عامة  −االختصاص املكاين 

 عليه, وذلك تأسيساً عىل قاعدة األصل براءة الذمة.
 
دم تعلق قواعد االختصاص املكاين بالنظام النص عىل ع −٧

 العام كقاعدة عامة
بداءة جيب أن نالحظ أن قواعد االختصاص املكاين تتعلق 

; وهلذا; فهي ال تتعلق )١٦٧(بمصالح اخلصوم بالدرجة األوىل
ولكن هذه القاعدة ليست  −كقاعدة عامة  −بالنظام العام 

                                                           
) من الالئحة ١٨١) ونص املادة رقم (٧٨ص املادة رقم (راجع ن  )١٦٤(

التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية, وراجع كذلك تعميم رئيس 
/ت) الصادر ١٠٢٤املجلس األعىل للقضاء املكلف رقم (

 هـ بشأن قواعد التوزيع الداخيل للدعاو.٥/٥/١٤٣٩بتاريخ 
لرشعية ) من نظام املرافعات ا٤٠راجع نص املادة رقم (  )١٦٥(

 السعودي.
) من الالئحة التنفيذية لنظام ٤٠/٢راجع نص املادة رقم (  )١٦٦(

 املرافعات الرشعية السعودي.
نحو نظرية حممود مصطفى يونس,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٦٧(

, عامة لفكرة النظام العام يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
 وما بعدها.  ٤٠مرجع سابق, ص



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٩٨
واعد مطلقة حيث توجد بعض احلاالت التي يكون فيها ق

االختصاص املكاين متعلقة بالنظام العام عىل سبيل 
 .)١٦٨(االستثناء

 
 وضوح قواعد االختصاص بنظر املنازعات املستعجلة −٨

نزوالً عىل اعتبارات عديدة اهلدف منها احلفاظ عىل بعض 
احلقوق عىل وجه الرسعة; ألن ترك أمر النظر فيها إىل القضاء 

وخيمة قد يتعذر تداركها املوضوعي; قد يرتتب عليه آثار 
لسبب أو آلخر; فقد حرصت كافة الترشيعات عىل تنظيم 
قضاء يسمى بالقضاء املستعجل (احلامية القضائية الوقتية); 

; )١٦٩(للفصل يف املنازعات التي خيشى عليها من فوات الوقت
                                                           

أمحد  مزيداً من التفاصيل حول هذا املوضوع بوجه عام; راجع:  )١٦٨(
 ٤١٥ , مرجع سابق, صاملرافعات املدنية والتجاريةأبو الوفا, 
 , مرجع سابق, صقانون القضاء املدينفتحي وايل, . وما بعدها

الوسيط يف رشح قانون صاوي, الأمحد السيد . وما بعدها ٣٢٣
. وما بعدها ٣٧٦ سابق, ص , مرجعاملرافعات املدنية والتجارية

وما  ٢٨٩ , مرجع سابق, صأصول املرافعاتأمحد مسلم, 
 ٥٩٣ , مرجع سابق, صقوانني املرافعاتأمينة النمر, . بعدها

قانون املرافعات املدنية والتجارية وفقاً رمزي سيف, . وما بعدها
عاشور . وما بعدها ١٣٠ , مرجع سابق, صللقانون الكويتي

 ٤٣٨ , مرجع سابق, صقانون القضاء املدينالوسيط يف مربوك, 
الوسيط يف قانون املرافعات نبيل إسامعيل عمر, . وما بعدها

أمحد حممد . وما بعدها ١٧٣ , مرجع سابق, صاملدنية والتجارية
 ٣٢٩ , مرجع سابق, صالوجيز يف قانون القضاء املدينحشيش, 
نظام ومزيداً من التفاصيل حول هذا املوضوع يف ال. وما بعدها

, نظام املرافعات الرشعيةأمحد صدقي حممود,  السعودي; راجع:
الوسيط حممود عمر حممود, . وما بعدها ١٧٧ مرجع سابق, ص

 , مرجع سابق, صيف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي
, أصول املرافعات الرشعيةهشام موفق عوض, . وما بعدها ٢٠٤

 وما بعدها. ١٦٩ ص وما بعدها, و ١٣١ مرجع سابق, ص
أمحد  مزيداً من التفاصيل حول هذا املوضوع بوجه عام; راجع:  )١٦٩(

 ٣٥٩ , مرجع سابق, صاملرافعات املدنية والتجاريةأبو الوفا, 
 , مرجع سابق, صقانون القضاء املدينفتحي وايل, . وما بعدها

الوسيط يف رشح قانون صاوي, الأمحد السيد . وما بعدها ٢٩١
. وما بعدها ٣١٨ , مرجع سابق, صوالتجاريةاملرافعات املدنية 

وما  ٢٤٧ , مرجع سابق, صأصول املرافعاتأمحد مسلم, 
=  ٣٥٣ , مرجع سابق, صقوانني املرافعاتأمينة النمر, . بعدها

وقد نظم املنظم السعودي نظر املنازعات املستعجلة يف نظام 
 .)١٧٠(قة واضحةاملرافعات الرشعية بطري

 
وضع قواعد ملواعيد احلضور يف الدعاو املستعجلة  −٩

 بطريقة تتناسب مع طبيعتها
خفض املنظم موعد احلضور يف الدعاو املستعجلة; نظراً 
لطبيعتها; وقد حددها بأربع وعرشين ساعة, وجيوز يف حالة 
الرضورة القصو نقص هذا املوعد بأمر من املحكمة 

ساعة يشرتط: أن  ٢٤نقص املوعد عن ; ويف حال )١٧١(املختصة
حيصل التبليغ للخصم نفسه يف حالة نقص املوعد, أو لوكيله 
يف الدعو نفسها; وأن يكون بإمكانه الوصول إىل املحكمة يف 

; وأن يكون نقص املوعد بإذن من املحكمة )١٧٢(املوعد املحدد
 املختصة.

 
: األمن أو االستقرار القانوين يف   نظرية الدعورابعاً

إن املتأمل يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ورشحه 
عن طريق الفقه اإلجرائي يلحظ أن نظرية الدعو هلا جمال 
                                                                                      

قانون املرافعات املدنية والتجارية رمزي سيف, . وما بعدها= 
 عاشور. وما بعدها ٧٧ , مرجع سابق, صوفقاً للقانون الكويتي

 ٣٥٤ , مرجع سابق, صالوسيط يف قانون القضاء املدينمربوك, 
الوسيط يف قانون املرافعات نبيل إسامعيل عمر, . وما بعدها

أمحد حممد . وما بعدها ٢٣١ , مرجع سابق, صاملدنية والتجارية
 ٣٤٥ , مرجع سابق, صالوجيز يف قانون القضاء املدينحشيش, 
هذا املوضوع يف النظام  ومزيداً من التفاصيل حول. وما بعدها

نظام املرافعات الرشعية, أمحد صدقي حممود,  السعودي; راجع:
أصول هشام موفق عوض, . وما بعدها ٢٢٣ , صمرجع سابق

 وما بعدها. ١٧٣ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية
مزيداً من التفاصيل حول الدعاو املستعجلة يف ظل نظام   )١٧٠(

تركي بن حممد بن  امللغي; راجع:املرافعات الرشعية السعودي 
الدعاو املستعجلة يف الفقه والنظام, دراسة عبداهللا البسام, 
, رسالة مقدمة استكامالً للحصول عىل درجة تطبيقية مقارنة

 ,املاجستري, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض
 وما بعدها. ٢٩ م, ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

 ن نظام املرافعات الرشعية السعودي.) م٢٠٧راجع نص املادة رقم (  )١٧١(
) من الالئحة التنفيذية لنظام ٢٠٧/٢راجع نص املادة رقم (  )١٧٢(

 املرافعات الرشعية السعودي.



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

٩٩
واسع النطاق يف احلفاظ عىل املراكز القانونية وحتقيق غاية 

 والدليل عىل ذلك اآليت:االستقرار, 
 
 اعتامد الدعو كوسيلة للمطالبة باحلقوق −١

اآلن من جلوء الفرد إىل السلطة القضائية يف  ال مناص
الدولة للمطالبة بحقه, أو طرح ادعائه أمامها لتحقيقه 
والوقوف عىل مد صحة ما يدعيه; وهذا اللجوء أصبح 
الطريق الوحيد خاصة بعد أن وىل العهد الذي كان يقتص 

, والدعو تُعد )٥ م, ص١٩٨٦الفرد فيه حقه بنفسه (عطية, 
 بة القضائية يف اململكة العربية السعودية.وسيلة املطال

 
 تقرير عدم سامع الدعو يف بعض األحوال −٢

يقصد بعدم سامع الدعو مرور املدة الزمنية التي جيب أن 
يبارش صاحب احلق فيها الدعو; فإذا مل يبارشها خالل هذه املدة 

وإذا رفعها جاز للمدعي عليه )١٧٣(املحددة سقط حقه يف الدعو ;
                                                           

ومن أمثلة عدم سامع الدعو بمرور مخس سنوات يف اململكة   )١٧٣(
 العربية السعودية ما قرره نظام الرشكات من عدم سامع دعو

كة املسامهة بعد مرور مخس مساءلة أعضاء جملس إدارة رش
سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي وقع فيها الفعل الضار; 

مل يكن اخلطأ املوجب للمساءلة ناجتاً عن غش أو تزوير;  ما
وكذلك ما ورد يف ذات النظام (أي نظام الرشكات) بشأن عدم 
جواز سامع الدعو املتعلقة بعدالة تقدير احلصص يف الرشكة 

املسؤولية املحدودة بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ  ذات
شهر الرشكة وقيدها يف السجل التجاري, راجع: الفقرة الثالثة 

الفقرة ) من نظام الرشكات السعودي, و٧٨من نص املادة رقم (
) من نظام الرشكات السعودي. ١٥٧الثانية من نص املادة رقم (

نوات يف النظام ومن أمثلة عدم سامع الدعو بمرور ثالث س
راجع يف القانوين السعودي; عدم سامع دعو العيب يف املبيع, 

ذلك عىل سبيل املثال: احلكم الصادر من املحكمة العامة بأهبا يف 
) والقايض بعدم أحقية املدعي يف ٣٤٦٩١٩٨القضية رقم (

استبدال سيارته بسيارة أخر من املدعى عليه مليض مدة ثالث 
لرشاء; ألن استعامل املشرتي للسيارة هذه سنوات عىل تاريخ ا

املدة دون املطالبة باستبداهلا يسقط حقه يف خيار العيب; ومن ثم 
ال تسمع دعواه; وقد تم تأييد هذا احلكم من قضاء حمكمة 
الدرجة الثانية (حمكمة االستئناف بمنطقة عسري) بموجب القرار 

هـ; مزيداً من ٦/٣/١٤٣٥) وتاريخ ٣٥١٦٩٣٧٥رقم (
  =تفاصيل عن هذا احلكم; راجع; جمموعة األحكام القضائية ال

) ٢١ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩الدفع بعدم قبوهلا للتقادم (هاشم, 
أن الذي يتقادم هو الدعو إىل وحري باإلشارة يف هذا السياق 

وليس احلق املوضوعي; ألن هذا احلق ال يسقط بالتقادم أو بميض 
 وما بعدها). ٤٨٢ م, ص١٩٩٥املدة (مربوك, 

 
 حتديد عنارص الدعو بطريقة واضحة −٣

عنارص; هي: أشخاص الدعو, وحمل للدعو ثالثة 
الدعو, وسبب الدعو; وحتديد عنارص الدعو له أمهية 

) ويرتتب عليه نتائج قانونية ٨٤ م, ص٢٠٠٧(وايل,  بالغة
 بعنارص الدعو; إذ ال جيوز له أن كثرية; منها: تقييد القايض

 م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦يقيض بغري مما طلب منه (عمر, 
أن تقوم خصومتان قضائيتان ) ومنها: عدم جواز ٢٢٨

متعارصتان بالنسبة لنفس الدعو (عوض, 
) ومنها: عدم جواز صدور ٢١٩ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧

حكامن قضائيان يف دعو واحدة; ومنها: تقييد خصومة 
االستئناف بعنارص الدعو; أو ما يعرف باألثر الناقل 

; ومفاده عدم جواز تغيري موضوع الدعو, أو )١٧٤(لالستئناف

                                                                                      
الصادرة عن مركز البحوث بوزارة العدل السعودية لعام = 

 وما بعدها. ٢٣٢) ص٤٢, الرقم التسلسيل (١هـ, ج١٤٣٥
وعدم سامع الدعو الناشئة عن الكمبيالة جتاه قابلها بعد ميض 

رقم  راجع نص املادةثالث سنوات من تاريخ االستحقاق; 
كام ال تسمع ) من نظام األوراق التجارية السعودي. ٨٤(

الدعو بمرور عام, ومن أمثلة ذلك يف النظام القانوين 
السعودي; ما ورد يف نظام السوق املالية السعودي يف حالة إيداع 
شكو لد اهليئة; فإن ما ورد يف هذه الشكو ال يسمع بعد 

بأن الشاكي قد أدرك مرور سنة من التاريخ الذي يفرتض فيه 
راجع نص  احلقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية ملخالفة;

وكذلك ما ) من نظام السوق املالية السعودي. ٥٨املادة رقم (
ورد يف نظام العمل السعودي بشأن عدم سامع دعو العامل عىل 
صاحب العمل ألمر يتعلق بالعمل, أو املطالبة بحق من احلقوق 

يف نظام العمل, أو الناشئة عن عقد العمل ذاته; املنصوص عليها 
;  ١٢إذا مر عىل الواقعة التي يتأذ منها العامل  راجع نص شهراً

 ) من نظام العمل السعودي.٢٢٢املادة رقم (
نطاق النزاع يف حممد نور شحاته,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٧٤(

 ,لقاهرة, دار النهضة العربية, ااالستئناف يف املواد املدنية
 وما بعدها. ٨ م, ص١٩٨٨



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٠٠
خاصها أمام حماكم الدرجة الثانية أي حماكم االستئناف أش

); ومنها: انتفاء الوالية ١٢٠ م, ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥(وايف, 
القضائية, أو التنازع السلبي, أو اإلجيايب بشأهنا; إذ تلعب 
عنارص الدعو دوراً مهامً يف حسم هذا التنازع أياً ما كانت 

ستقرار صورته, وكل هذا وال شك يتحقق معه معنى اال
 القانوين والقضائي يف آن واحد.

 
٤− اشرتاط توافر املصلحة لقبول الدعو 

, )١٧٥(لقد قرر املنظم السعودي رضورة توافر املصلحة
ومن ثم ال يقبل أي طلب, أو دفع ال تكون )١٧٦(لقبول الدعو ;

 .)١٧٧(لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومرشوعة
 
 املحتملاالعتداد باملصلحة املبنية عىل الرضر  −٥

ألصل والقاعدة أن تكون املصلحة قائمة; أي موجودة ا
وقت رفع الدعو; وتكون املصلحة قائمة إذا وقع رضر 
بالفعل عىل صاحب احلق; ومن ثم تنشأ له مصلحة قائمة 
وحالة يف إزالة هذا الرضر والتعويض عنه إذا كان له مقتىض; 

حق وبناءً عىل ذلك ال تقبل دعو مطالبة بدين غري مست
 األداء, أو مل حيل أجل سداده.

وإذا كان ما سبق يُعد األصل العام; إال أن املنظم 
السعودي قد استثنى من هذا األصل بعض األمور; وذلك 
لتوقي وقوع رضر حمتمل; حيث جاء الشطر األخري من الفقرة 
األوىل من املادة الثالثة من نظام املرافعات الرشعية السعودي; 

                                                           
مزيداً من التفاصيل حول رشط املصلحة يف نظام املرافعات   )١٧٥(

صالح اللحيدان,  بن حممد بن عبداهللا الرشعية امللغي; راجع:
رشط املصلحة يف دعو احلقوق يف نظام املرافعات الرشعية 

, رسالة مقدمة استكامالً السعودي, دراسة تأصيلية تطبيقية
عىل درجة املاجستري, جامعة نايف العربية للعلوم  للحصول

 وما بعدها. ٤٠ م, ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ,األمنية, الرياض
عبداهللا بن  مزيداً من التفاصيل حيال رشط املصلحة; راجع:  )١٧٦(

رشوط أطراف الدعو يف الفقه نارص بن عبداهللا العرجاين, 
 بعدها.وما  ١٧٠ , مرجع سابق, صونظام املرافعات الرشعية

) من نظام املرافعات ٣راجع الفقرة األوىل من نص املادة رقم (  )١٧٧(
 الرشعية السعودي.

; )١٧٨(... ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة" التايل:عىل النحو 
 أو حمدق, رضر لدفع االحتياط إذا كان الغرض من الطلب;

 ."ق خيشى زوال دليله عند النزاع فيهحل االستيثاق
 ,ويف ضوء ذلك; فإن املنظم السعودي قد قرر قبول الدعو
حتى ولو كان الرضر مل يقع بالفعل, ولكنه حمتمل الوقوع; ويكون 
; أي وشيك وحمتمل الوقوع; إذا دلت القرائن املعتربة  الرضر حمدقاً

; كام تقبل الدعو; كذلك إذا كان الغرض )١٧٩(عىل قرب وقوعه
حلق خيشى زوال دليله عند النزاع, ولو يف غري  منها; االستيثاق

حضور اخلصم اآلخر; مثل طلب املعاينة إلثبات حالة, أو إثبات 
 .)١٨٠(شهادة خيشى فواهتا, وذلك بموجب دعو مستعجلة

 
تنظيم دعو حتقيق اخلطوط األصلية: (دعو توثيق  −٦

 دليل)
ومفادها هذه الدعو أن هناك ورقة عرفية بحوزة شخص 

هذه الورقة حق هلذا الشخص جتاه شخص آخر; وخيشى  وتثبت
نكار املدين باحلق الثابت فيها عند حلول أجل املطالبة إحاملها من 

به; أو خيشى من وفاة املدين ونكران ورثته للمديونية; فيقوم 
الدائن املوجود بحوزته هذه الورقة (العرفية) برفع دعو تسمى 

صدور هذا املحرر العريف  دعو حتقيق اخلطوط األصلية إلثبات
; بغية االطمئنان إىل حقه وخشية نكرانه يف املستقبل, )١٨١(من املدين

 أو عند حلول أجل االستحقاق.
                                                           

كان من األحر استخدام عبارة الرضر املحتمل أو الدعاو الوقائية   )١٧٨(
بدالً من عبارة املصلحة املحتملة; ألن الرضر هو الذي حيتمل وقوعه 

 حتتمل.أو عدم وقوعه; أما املصلحة; فهي قائمة وال 
) من الالئحة التنفيذية لنظام ٣/٢راجع نص املادة رقم (  )١٧٩(

 املرافعات الرشعية السعودي.
) من الالئحة التنفيذية لنظام ٣/٣راجع نص املادة رقم (  )١٨٠(

 املرافعات الرشعية السعودي.
) من نظام ١٤٨وقد نُظمت هذه الدعو بموجب نص املادة رقم (  )١٨١(

ي; وقد جاء نص هذه املادة عىل النحو املرافعات الرشعية السعود
جيوز ملن بيده ورقة عادية أن خياصم من تتضمن هذه الورقة " التايل:

حقاً عليه ليقر هبا ولو كان االلتزام الوارد فيها غري مستحق األداء 
وقت االختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقاً لإلجراءات املعتادة لرفع 

فعىل املحكمة أن تثبت إقراره,  الدعو, فإذا حرض املدعى عليه فأقر
 ."وإن أنكر فتأمر املحكمة بتحقيقها وفقاً لإلجراءات السالف ذكرها
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١٠١
 تقرير دعو التزوير األصلية: (دعو هدم دليل) −٧

وفحواها أن هناك شخص يدعي بموجب مستند مزور أنه 
صاحب حق لد شخص آخر; فيعلم هذا األخري هبذا 
االدعاء; فيقوم برفع دعو يطالب فيها بإثبات تزوير هذا 
املستند بغية عدم احتجاج خصمه عليه, أو عىل ورثته من بعده 

, ومن ثم يتحقق االستقرار القانوين  .)١٨٢(هبذا املحرر مستقبالً
 
تنظيم دعو قطع النزاع: (دعو وقائية لدرء ما قد يقع  −٨

 من رضر أو مطالبة)
(الرضر  )١٨٣(أن هناك رضر وشيك الوقوع ومفاد هذه الدعو

) وكونه حمدق يعني أن بوادره قد الحت يف األفق; )١٨٤(املحدق
ومثاله: قيام شخص بإشاعة أو زعم أمر عىل خالف احلقيقة 
(ككونه دائن لشخص ما); فيقوم صاحب املصلحة يف دفع هذه 
اإلشاعة برفع دعو قضائية, وقد جر الفقه اإلجرائي عىل 

دعو قطع النزاع (وتسمى يف الفقه اإلسالمي تسميتها ب
); حيث يطالب فيها إحضار املشيع أو الزاعم )١٨٥(بالدعو املقلوبة

إىل جملس القضاء إلثبات صحة ما يشيعه, أو أن يكف هنائياً عن 

                                                           
نظم املنظم السعودي هذه الدعو بموجب نص املادة رقم   )١٨٢(

) من نظام املرافعات الرشعية السعودي; حيث نصت هذه ١٥٥(
أن  جيوز ملن خيشى االحتجاج عليه بورقة مزورة" املادة عىل أنه:

خياصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسامع احلكم 
لإلجراءات املعتادة لرفع  اً حيفة; وفقبتزويرها, ويكون ذلك بص

الدعو, وتراعي املحكمة يف حتقيق هذه الدعو القواعد 
 ."واإلجراءات السالف ذكرها

 ) من الالئحة التنفيذية٣نصت الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )١٨٣(
يقبل الطلب إذا كان غرض " لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه:

صاحبه منه دفع رضر حمدق تدل القرائن املعتربة عىل قرب 
 ."وقوعه

نصت الفقرة األوىل من نص املادة الثالثة من نظام املرافعات   )١٨٤(
 فيه لصاحبه تكون ال دفع أو طلب أي يقبل ال" الرشعية عىل أنه:

 إذا املحتملة املصلحة تكفي ذلك ومع ,مرشوعة قائمة مصلحة
 أو حمدق, رضر لدفع االحتياط الطلب من الغرض كان

 ."فيه النزاع عند دليله زوال خيشى حلق االستيثاق
وهذه الدعو ال تسمع عند مجهور العلامء; أما عند احلنابلة;   )١٨٥(

فالبعض منهم يقبلها; أما الغالبية منهم; فال يقبلون هذه 
 ثم جيب عىل القايض عدم سامعها.الدعو; ومن 

هذه اإلشاعة وتلك الزعم; فإن عجز عن إثبات ما يشيعه, أو 
كم بعدم  حقيته فيام يشيع قبل املدعي; ومن ثم يمتنع أمزاعمه, حُ

 .)١٨٦(شاعه ومل يفلح يف إثباتهأعليه يف املستقبل املطالبة بام 
 
 محاية الوضع الظاهر ومن تطبيقاته دعاو احليازة −٩

تنقسم الدعاو العينية العقارية بحسب اهلدف املقصود 
منها إىل دعاو حق, ودعاو حيازة; ويقصد بدعاو احلق; 

الدعاو التي يكون موضوعها املطالبة بملكية عقار, أو تلك 
 تقرير, أو نفي حق عيني وارد عىل عقار; أما دعاو

; فهي تلك الدعاو التي يكون اهلدف منها محاية )١٨٧(احليازة
, بغض النظر عن كون احلائز مالكاً )١٨٨(احليازة العقارية يف ذاهتا

وتعد الدعو ; )١٨٩(للعقار حمل احليازة, أو غري مالك له
العقارية املتعلقة باحليازة من الدعاو املستعجلة بنص نظام 

; ومن ثم جيوز محايتها محاية )١٩٠(املرافعات الرشعية السعودي
 .)١٩١(وقتية بموجب دعو مستعجلة

                                                           
دعو قطع النزاع أمحد معتوق الزهراين,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٨٦(

, رسالة مقدمة استكامالً يف نظام املرافعات الرشعية السعودي
ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري, جامعة نايف العربية للعلوم 

 بعدها.وما  ٢٧ م, ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ,األمنية, الرياض
يقصد باحليازة سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غريه عىل يشء   )١٨٧(

مادي; ظاهراً عليه بمظهر املالك أو صاحب حق عيني آخر; بأن 
يبارش عليه األعامل التي يبارشها عادة صاحب احلق; راجع نص 

 ) من القانون املدين الكويتي.٩٠٥املادة رقم (
, مرجع سابق, رشعيةأصول املرافعات الهشام موفق عوض,   )١٨٨(

 .٢٢٥ص
ال ينطبق هذا التعريف عىل دعاو احليازة الواردة عىل منقول;   )١٨٩(

إعامالً ونزوالً عىل قاعدة احليازة يف املنقول سند احلائز; وهذه 
القاعدة قائمة عىل قرينة بسيطة ومن ثم جيوز إثبات عكسها; 

رشعية ) من نظام املرافعات ال١٥٨وهذا ما قرره نص املادة رقم (
حيازة املنقول قرينة " السعودي; حيث نصت هذه املادة عىل أنه:

بسيطة عىل ملكية احلائز له عند املنازعة عىل امللكية, وجيوز 
 ."للخصم إثبات العكس

أصول هشام موفق عوض,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٩٠(
حممود . وما بعدها ٢٢٥ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية

, اجلزء األول, املرافعات الرشعية ئمبادم وايف, عيل عبدالسال
 وما بعدها. ١٤٣ مرجع سابق, ص

 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.٢٠٦راجع نص املادة رقم (  )١٩١(



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٠٢
 − يف الغالب  − والعلة من محاية احليازة تتبلور يف كون احلائز 

يته نزوالً هو صاحب احلق; وحتى إن مل يكن كذلك; فيجب محا
عىل رضورة املحافظة عىل الوضع الظاهر وعدم شيوع الفوىض 
واالضطراب; وذلك فضالً عن أن حيازة احلق العقاري تُعد 

). ٢٥٥ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦قرينة عىل متلكه (عمر, 
وللحيازة عنارص وأوصاف; فيجب أن يتوافر يف احليازة 

) مها: العنرص ٦٢ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩عنرصان (هاشم, 
ملادي (السيطرة املادية عىل اليشء حمل احليازة), والعنرص ا

املعنوي (ظهور احلائز بمظهر املالك), كام للحيازة أوصاف جيب 
توافرها حتى تنال احلامية القانونية; فيجب أن تكون احليازة 

 مستمرة, وهادئة, وظاهرة, وخالية من االلتباس.
 

 ين يف نظرية اخلصومةخامساً: تطبيقات األمن أو االستقرار القانو
لألمن أو االستقرار القانوين مظاهر عديدة يف نظام 
املرافعات الرشعية السعودي, ومن ذلك عىل سبيل املثال ال 

 احلرص, ما ييل:
 
 كيفية بدء اخلصومة وبيان أطرافهاحتديد  −١

تبدأ اخلصومة بمجرد تقديم صحيفة الدعو إىل املحكمة 
 . ويقصد بأطراف اخلصومة كل من: املختصة نوعياً ومكانياً

عليه, أي اخلصوم; فاخلصوم هم أطراف  ىاملدعي, واملدع
اخلصومة; سواء أكانوا من اخلصوم منذ بداية اخلصومة; أو من 
الغري الذين حيملون وصف اخلصوم بعد انطالق اخلصومة عن 

 .)١٩٢(طريق التدخل يف اخلصومة, أو اإلدخال فيها
 
 حيث موضوعهايد نطاق اخلصومة من حتد −٢

األصل والقاعدة أن موضوع اخلصومة يتحدد بداءة  إذا كان
بالطلبات التي حيددها املدعي يف الئحة, أو صحيفة, أو عريضة 
دعواه (الطلب األصيل أو االفتتاحي للخصومة); إال أن 
موضوع اخلصومة قد يتسع بعد البدء فيها; أو بعبارة أدق يف أثناء 

                                                           
مزيداً من التفاصيل حيال التدخل واإلدخال يف اخلصومة وفقاً   )١٩٢(

 )٨١− ٧٩ية السعودي; راجع: املواد من (لنظام املرافعات الرشع
 من هذا النظام.

; سواء من قبل )١٩٣(طلبات عارضةسريها; وذلك متى قدمت 
. من هنا يتضح الفارق بني )١٩٤(عليه, أو الغري ىاملدعي, أو املدع

; )١٩٥(الطلب األصيل, أو االفتتاحي وبني الطلبات العارضة
فاألول يقدم منذ افتتاح اخلصومة, أما الثاين; فيقدم يف أثناء سري 

 ).١١٥ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩اخلصومة (هاشم, 
قرير الطلبات العارضة وإمكانية قبوهلا اهلدف من ت ويكمن

يف أثناء سري اخلصومة; يف عدة أمور; منها: مجع شتات املسائل 
املرتبطة ببعضها البعض يف دعو واحدة, ومنع تضارب 
األحكام القضائية حيال املوضوعات املرتبطة, وحتقيق مصالح 

 اخلصوم وإرساء العدالة بينهم.
 
 النعقاد اخلصومة أو التبليغ تطلب اإلعالن −٣

إذا كانت اخلصومة تنشأ بمجرد املطالبة القضائية أمام 
املحكمة املختصة من قبل املدعي أو من يمثله, إال أن انعقاد 

; )١٩٦(اخلصومة ال يتم إال إذا أتصل علم املدعى عليه باخلصومة
                                                           

الوسيط يف طلعت حممد دويدار,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )١٩٣(
 ٥١٧ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد

الوسيط يف رشح نظام املرافعات حممود عمر حممود, . وما بعدها
 , وما بعدها.٣٢٤ , مرجع سابق, صالرشعية السعودي

مد سلطة املحكمة آدم وهيب النداوي,  ع:مزيداً من التفاصيل; راج  )١٩٤(
وما بعدها. ٣١ , مرجع سابق, صاملدنية يف تعديل نطاق الدعو 

مزيداً من التفاصيل حول الطلبات العارضة يف نظام املرافعات الرشعية   )١٩٥(
الطلبات العارضة يف نظام حممد بن عبدالرمحن العريني,  امللغي; راجع:

, رسالة دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنةاملرافعات الرشعية السعودي, 
مقدمة استكامالً للحصول عىل درجة املاجستري, جامعة نايف العربية 

 وما بعدها. ١٨ م, ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ,للعلوم األمنية, الرياض
نبيل إسامعيل  مزيداً من التفاصيل حول انعقاد اخلصومة; راجع:  )١٩٦(

جرائية يف قانون سقوط وتصاعد وانتقال وحتول املراكز اإلعمر, 
الطبعة األوىل, دار اجلامعة اجلديدة للنرش,  ,(كيفيته وآثاره) املرافعات

خريي عبدالفتاح السيد . وما بعدها ٦٤ م, ص١٩٩٩ ,اإلسكندرية
, رسالة اإلعالن القضائي وضامناته يف القانون املقارنالبتانوين, 

م, ٢٠٠٥ ,مرص ,دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة الزقازيق, الزقازيق
, أصول املرافعات الرشعيةهشام موفق عوض, . وما بعدها ٢٢ ص

الوسيط يف حممود عمر حممود, . وما بعدها ٣٥٤ مرجع سابق, ص
, ٣٨٩ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية السعودي

 وما بعدها.
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١٠٣
. ويف مجيع )١٩٧(وذلك عن طريق إعالنه إعالناً صحيحاً 

الضوابط املتعلقة باإلعالن كام بينها  األحوال, إذا مل يتم مراعاة
النظام; فإن اإلعالن يُعد قابالً للبطالن; رشيطة أن يتمسك به 
 , من قرر البطالن ملصلحته, ألن هذا البطالن يُعد بطالناً نسبياً

.  وليس مطلقاً
 
 إلجراء التبليغ زمنيٍّ  وضع حدٍّ  −٤

نزوالً عىل اعتبارات حسم املنازعات بطريقة رسيعة 
لزم املنظم السعودي القائم عىل أيق االستقرار القانوين لتحق

يوماً عىل األكثر من  ١٥التبليغ, بأن يعلن املعني بالتبليغ خالل 
تاريخ رفع الدعو, إال إذا كان حدد لنظر الدعو جلسة تقع 
يف أثناء هذا املوعد; فعندئذ جيب أن يتم التسليم قبل 

 .)١٩٨(اجللسة
 
 باحلضور أمام املحكمة املختصة حتديد مواعيد التكليف −٥

 ;ال تنعقد اخلصومة إال إذا تم تبليغ املدعى عليه بالدعو
فإذا تم ذلك انعقدت اخلصومة; وكُلف املدعى عليه باحلضور 
إىل املحكمة املختصة لسامع دفوعه ومتكينه من الرد عىل ما 

دعاه عليه املدعي; وهذا التكليف يقع يف الفرتة من تاريخ ا
, وموعد انعقاد اجللسة التي يكلف باحلضور فيها; التبليغ

; ألنه )١٩٩(يُعد من املواعيد الكاملة − وموعد التكليف باحلضور 
 جيب أن ينقيض كامالً قبل احلضور للجلسة املحددة.

                                                           
 عرب املنظم السعودي عن اإلعالن بمفردة التبليغ.  )١٩٧(
) من نظام املرافعات الرشعية السعودي; ٤٣(راجع نص املادة رقم   )١٩٨(

بحسب  − يقوم املحرض أو املدعي " حيث نصت هذه املادة عىل أنه:
بتسليم صورة صحيفة الدعو إىل املدعى عليه خالل  −  األحوال

عىل األكثر من تسليمها إليه, إال إذا كان قد حدد لنظر  يوماً  ١٥
الدعو جلسة تقع يف أثناء هذا املوعد, فعندئذٍ جيب أن يتم 

 ."التسليم قبل اجللسة وذلك كله مع مراعاة موعد احلضور
تنقسم املواعيد وفقاً للفقه اإلجرائي يف القانون املقارن, إىل ثالثة   )١٩٩(

ملواعيد الناقصة, كمواعيد الطعن, أنواع من املواعيد; وهي: ا
واملواعيد الكاملة, كمواعيد التكليف باحلضور أمام املحكمة 
املختصة, واملواعيد املرتدة, كميعاد إيداع مذكرة الدفاع; مزيداً 

متويل عبداملؤمن حممد املريس, مرجع  من التفاصيل; راجع:
 .وما بعدها ٢٧٢ سابق, ص

 وغياهبم ةاخلصومأطراف تنظيم أحكام حضور  −٦
يُعد احلضور أمام املحكمة املختصة, أحد الواجبات 

قع عىل عاتق أطراف اخلصومة (هاشم, اإلجرائية التي ت
), إذ جيب عىل اخلصوم, أو من ١٤٣ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩

يمثلهم; رضورة احلضور أمام املحكمة املختصة بنظر 
; فاملدعي جيب عليه احلضور ملتابعة ما يدعيه; كام )٢٠٠(النزاع

جيب عىل املدعى عليه احلضور حتى يتمكن من إبداء دفوعه 
 م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧(صدقي,  ياملدعودفاعه يف مواجهة 

بيد  وما بعدها) ٣٨٦ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧عوض, ; ٢٥٦
; إذ قد يتخلف أطراف )٢٠١(أن األمر قد ال يسري كام ينبغي

, وقد أطر )٢٠٢(اخلصومة, أو البعض منهم عن حضور اجللسات
املنظم السعودي هلذه املسألة تأطرياً قانونياً واضحاً يدعو إىل 

 .)٢٠٣(رارحتقيق غاية االستق
                                                           

نظام املرافعات الرشعية السعودي ) من ٤٩نصت املادة رقم (  )٢٠٠(
يف اليوم املعني لنظر الدعو حيرض اخلصوم بأنفسهم " عىل أنه:

أو من ينوب عنهم, فإذا كان النائب وكيالً تعني كونه ممن له حق 
 ."التوكل حسب النظام

النظام القانوين ملثول عاشور مربوك,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٠١(
دين (احلضور والغياب) دراسة حتليلية اخلصوم أمام القضاء امل

 ,مرص ,, الطبعة األوىل, مكتبة اجلالء اجليدة, املنصورةمقارنة
 وما بعدها. ١٦ م, ص١٩٨٨

الوسيط يف طلعت حممد دويدار,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٠٢(
 ٤٥٤ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد

الوسيط يف رشح نظام املرافعات حممود عمر حممود, . وما بعدها
 , وما بعدها.٤٠٨ , مرجع سابق, صالرشعية السعودي

إذا غاب املدعي عن جلسة من جلسات الدعو; ومل يتقدم بعذر   )٢٠٣(
تقبله املحكمة; فتشطب الدعو, وله بعد ذلك أن يطلب استمرار 
النظر فيها بحسب األحوال, وعند ذلك حتدد املحكمة جلسة لنظرها 

بذلك املدعى عليه, فإن غاب املدعي كذلك, ومل يتقدم بعذر وتبلغ 
تقبله املحكمة; فيتم شطب الدعو وال تسمع بعد ذلك إال بقرار من 

جر املنظم أاملحكمة العليا. أما إذا غاب املدعى عليه; فقد 
إذا  )أ(السعودي حيال حكم غياب املدعى عليه, عدة أحكام, هي: 

األوىل; ومل يكن تبلغ لشخصه أو وكيله غاب املدعى عليه عن اجللسة 
يف الدعو نفسها; فيؤجل النظر يف الدعو إىل جلسة الحقة يبلغ هبا 
املدعى عليه, فإن غاب عن هذه اجللسة دون عذر تقبله املحكمة, ومل 
يكن تبلغ لشخصه, أو وكيله; فتحكم املحكمة يف الدعو, ويعد 

  =ا تبلغ املدعى عليه إذ )ب(حكمها يف حق املدعى عليه غيابياً. 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٠٤
 حتديد املواعيد اإلجرائية حتديداً دقيقاً  −٧

يقصد باملواعيد اإلجرائية املهل التي حيددها املنظم الختاذ 
اإلجراء حيال خصومة; سواء قبل بدئها, أو خالل رسياهنا, أو 

; وتعترب املواعيد اإلجرائية أحد مظاهر )٢٠٤(بعد انقضائها كاملة
; وهتدف هذه املواعيد إىل )٢٠٥(الشكلية يف نظام املرافعات الرشعية

                                                                                      
لشخصه, أو وكيله يف الدعو نفسها بموعد اجللسة, أو أودع هو, = 

أو وكيله مذكرة بدفاعه لد املحكمة قبل اجللسة املحددة لنظر 
الدعو ومل حيرض, أو حرض املدعى عليه يف أي جلسة ثم غاب, 
فتحكم املحكمة يف الدعو, ويعد حكمها يف حق املدعى عليه 

إذا مل حيرض املدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة  )ج( حضورياً.
معروف أو مكان إقامة خمتار يف اململكة بعد إعالنه, فتحكم املحكمة 

إذا ختلف  )د(. يف الدعو, ويعد حكمها يف حق املدعى عليه غيابياً 
املدعى عليه يف املسائل الزوجية, واحلضانة, والنفقة, والزيارة, ومن 
عضلها أولياؤها, فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جرباً; وذلك نزوالً 
عىل اعتبارات إنسانية جديرة باحلامية. وأخرياً; إذا تعدد املدعى 
عليهم, وكان بعضهم قد بلغ لشخصه, وبعضهم اآلخر مل يبلغ 

وتغيبوا مجيعاً, أو تغيب من مل يبلغ لشخصه, وجب عىل  لشخصه,
تأجيل نظر الدعو إىل  − يف غري الدعاو املستعجلة  − املحكمة 

جلسة تالية; ويتوىل املدعي تبليغ من مل يبلغ لشخصه من الغائبني, 
 مرده إىل احلفاظ عىل وحدة  − يف هذه احلالة  − ولعل تأجيل الدعو

يُعد احلكم يف الدعو يف حق من تبلغ  اخلصومة; ويف مجيع األحول
من املدعى عليهم حكامً حضورياً; راجع نصوص املواد: املادة رقم 

) من ٥٧) من نظام املرافعات الرشعية السعودي, واملادة رقم (٥٥(
) من نظام ٥٨نظام املرافعات الرشعية السعودي, واملادة رقم (

 املرافعات الرشعية السعودي.
, أصول املرافعاتأمحد مسلم,  تفاصيل; راجع:مزيداً من ال  )٢٠٤(

مواعيد آمال أمحد الفزايري, . وما بعدها ٤٤٢ مرجع سابق, ص
, حماولة الكشف عن نظرية عامة − املرافعات: دراسة حتليلية 

 ,رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة اإلسكندرية, اإلسكندرية
يد مواععبداحلميد الشواريب, . وما بعدها ١٤ م, ص١٩٧٧

 ,, مؤسسة الثقافة اجلامعية, اإلسكندريةاإلجراءات القضائية
 وما بعدها. ٨ م, ص١٩٨٧

مزيداً من التفاصيل حول املواعيد يف نظام املرافعات الرشعية   )٢٠٥(
عبداخلالق بن عبداهللا بن عبداخلالق الغامدي,  امللغي; راجع:

مواعيد وإجراءات الدعو قبل صدور احلكم يف نظام املرافعات 
, رسالة مقدمة الرشعية السعودي, دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

استكامالً للحصول عىل درجة املاجستري, جامعة نايف العربية 
 .وما بعدها ٦٠ م, ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ,للعلوم األمنية, الرياض

; األول: عدم تعطل اخلصومة; والثاين: احرتام  حتقيق أمرين معاً
 ).٤٤١− ٤٤٠ صص  م,٢٠٠٢حقوق الدفاع (الصاوي, 

 
 النص عىل اجلزاءات اإلجرائية −٨

ال تستقيم القاعدة القانونية إذا جاءت خلواً من اجلزاء يف 
حال خمالفتها; ألهنا واحلال هذه افتقرت إىل أحد أهم 
خصائصها; أال وهي خاصية كوهنا مصحوبة بجزاء مادي 
وحال ومنظم توقعه السلطة العامة عىل من خيالف أحكام هذه 

ع عىل القاعدة; واجلزاءات اإلجرائية فحواها وجود جزاء يوق
; ألن وضع إجراءات ومواعيد )٢٠٦(من خيالف قاعدة إجرائية

دون أن تكون مشفوعة بجزاء ال حيقق الغاية منها (صدقي, 
) ومن اجلزاءات اإلجرائية عىل ٢٦٥ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧

شطب الدعو, والسقوط, وسبيل املثال ال احلرص: البطالن, 
 .)٢٠٧(كأن مل تكناعتبار الدعو وتاركاً لدعواه,  ياعتبار املدعو
 
 تقرير جزاء البطالن ووضع وسائل للحد منه −٩

البطالن هو جزاء إجرائي يوقع يف حال عدم االتباع التام, 
; ويؤدي البطالن إىل عدم )٢٠٨(أو اجلزئي للعمل اإلجرائي

                                                           
البطالن يف قانون عبداحلكم فودة,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٠٦(

, الطبعة الثانية, دار املطبوعات والتجاريةاملرافعات املدنية 
أمحد . وما بعدها ٣١ م, ص١٩٩٣ ,اجلامعية, اإلسكندرية

, دار اجلامعة التمسك بالبطالن يف قانون املرافعاتهندي, 
أيمن . وما بعدها ٨ م, ص١٩٩٩ ,اجلديدة للنرش, اإلسكندرية

, رسالة اجلزاء اإلجرائي يف قانون املرافعاتأمحد رمضان, 
 ,سكندرية, اإلسكندريةوراه, كلية احلقوق بجامعة اإلدكت

أصول هشام موفق عوض, . وما بعدها ٢٦ م, ص٢٠٠٣
حممود . وما بعدها ٣٣٨ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية

, الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعوديعمر حممود, 
 , وما بعدها.٣٠٧ مرجع سابق, ص

النظرية العامة محد سليامن الرشيدي,  اجع:مزيداً من التفاصيل; ر  )٢٠٧(
, رسالة دكتوراه, كلية للجزاء اإلجرائي يف قانون املرافعات

 وما بعدها. ١١ م, ص٢٠١٢ ,احلقوق بجامعة القاهرة, القاهرة
التمسك بالبطالن يف أمحد هندي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٠٨(

 ,اإلسكندرية, دار اجلامعة اجلديدة للنرش, قانون املرافعات
 .١٣ م, ص١٩٩٩



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

١٠٥
كام  .ختذ صحيحاً اُ ترتيب اآلثار التي يرتبها عليه النظام لو كان 

شأنه يف ذلك شأن غالبية املرشعني يف  −وضع املنظم السعودي 
وسائل من شأهنا احلد من تقرير البطالن  −القانون املقارن 

وتفادي وقوعه يف بعض احلاالت; مثل: عدم احلكم بالبطالن 
) ٥إذا حتققت الغاية من اإلجراء; وذلك وفقاً لنص املادة رقم (

يث نص الشطر األخري من هذه من نظام املرافعات الرشعية; ح
 −برغم النص عليه  −... وال حيكم بالبطالن " املادة عىل أنه:

 ."إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء
 

 تقرير جزاء سقوط احلق يف اختاذ اإلجراء −١٠
مل يرتك املنظم لألفراد مكنة استعامل احلق اإلجرائي يف أي 

ستعامهلم هلم; بل قيدهم يف سبيل ا يرتاءوقت حسبام 
حلقوقهم اإلجرائية بمدد حمددة ينبغي اختاذ اإلجراء وفقاً هلا; 

; كان جزاء )٢٠٩(فإذا مل يُتخذ اإلجراء حسب ما رسمه املنظم
; ومن أمثلة جزاء )٢١٠(ذلك سقوط احلق يف اختاذ اإلجراء

سقوط  السقوط يف نظام املرافعات الرشعية السعودي; اآليت:
وسقوط احلق يف  ,)٢١١(ةاحلق يف التمسك بالدفوع الشكلي

وسقوط احلق , )٢١٢(التدخل يف اخلصومة بعد قفل باب املرافعة
                                                           

التمسك بسقوط أمحد هندي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٠٩(
, دار النهضة العربية, , دراسة مقارنة"مهة اخلصوم"اخلصومة 
رجب حممد أمحد مرعي, . وما بعدها ٣٣ م, ص١٩٩١, القاهرة

احلق اإلجرائي: نشأته وانقضاؤه, وقواعده وتطبيقاته يف قانون 
رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة عني شمس, , املرافعات
 وما بعدها. ١٨ م, ص٢٠٠٩ ,القاهرة

سقوط احلق يف نبيل إسامعيل عمر,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢١٠(
وما  ٣٣ , مرجع سابق, صاختاذ اإلجراء يف قانون املرافعات

سقوط اخلصومة يف قانون املرافعات طلعت حممد دويدار, . بعدها
, رسالة دكتوره, كلية احلقوق والتجارية دراسة مقارنةاملدنية 

 وما بعدها. ١١ م, ص١٩٩٢ ,سكندرية, اإلسكندريةبجامعة اإل
 ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:٧٥نصت املادة رقم (  )٢١١(

الدفع ببطالن صحيفة الدعو أو بعدم االختصاص املكاين "
النزاع نفسه أمامها أو بإحالة الدعو إىل حمكمة أخر لقيام 

أو لقيام دعو أخر مرتبطة هبا, جيب إبداؤه قبل أي طلب 
أو دفاع يف الدعو أو دفع بعدم القبول, وإال سقط احلق فيام 

 ."مل يبد منها
 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.٨١راجع نص املادة رقم (  )٢١٢(

وسقوط  ,)٢١٣(يف إبداء الطلبات العارضة بعد قفل باب املرافعة
وسقوط , )٢١٥(, وسقوط احلق يف اإلثبات)٢١٤(احلق يف املعارضة

وسقوط االعرتاض  ,)٢١٦(احلق يف االعرتاض باالستئناف
وسقوط احلق يف االعرتاض , )٢١٧(باالستئناف بعد قبوله

 ,)٢١٩(وسقوط احلق يف الطعن بالتامس إعادة النظر ,)٢١٨(بالنقض
٢٢١)(٢٢٠(وتقرير جزاء شطب الدعو(. 

 
 تاركاً لدعواه يالنص عىل اعتبار املدع −١١

بتعجيل دعواه يف خالل  ييتقرر هذا اجلزاء إذا مل يقم املدع
 .)٢٢٢(أيام من تاريخ انتهاء مدة وقف اخلصومة اتفاقياً  ١٠

 
 تقرير اعتبار الدعو كأن مل تكن −١٢

دت  إذا شطبت الدعو ومل يقم أحد اخلصوم بتعجيلها; عُ
الدعو كأن مل تكن وتزول كافة اآلثار التي كانت قد ترتبت 

; ويرتتب هذا )٢٢٤(; أي كأهنا مل ترفع من األساس)٢٢٣(عليها
اجلزاء دون حاجة إىل صدور حكم من املحكمة املختصة بذلك 

 ).١٧٠ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩(هاشم, 

                                                           
 عية السعودي.) من نظام املرافعات الرش٨٢راجع نص املادة رقم (  )٢١٣(
 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.٦٠راجع نص املادة رقم (  )٢١٤(
 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١٤٥راجع نص املادة رقم (  )٢١٥(
 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١٨٧راجع نص املادة رقم (  )٢١٦(
 ية السعودي.) من نظام املرافعات الرشع١٩٠راجع نص املادة رقم (  )٢١٧(
 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١٩٤راجع نص املادة رقم (  )٢١٨(
) من نظام املرافعات ٢٠١+٢٠٠راجع نيص املادتني رقم (  )٢١٩(

 الرشعية السعودي.
شطب الدعو, دراسة أمحد هندي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٢٠(

النهضة العربية, , دار مقارنة يف القانون املرصي والقانون الفرنيس
 وما بعدها. ١١ م, ص١٩٩٣ ,القاهرة

 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.٥٥راجع نص املادة رقم (  )٢٢١(
 .) من نظام املرافعات الرشعية السعودي٨٦راجع نص املادة رقم (  )٢٢٢(
اعتبار اخلصومة حممود حممد هاشم,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٢٣(

م, ١٩٨١ ,جامعة عني شمس, القاهرة, مطبوعات كأن مل تكن
 وما بعدها. ٩ ص

اعتبار عبدالتواب عبدالسالم مبارك,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٢٤(
, رسالة دكتوراه, كلية اخلصومة كأن مل تكن يف قانون املرافعات

 .وما بعدها ١١ م, ص٢٠٠١ ,احلقوق بجامعة القاهرة, القاهرة



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٠٦
 خلصومةاتقرير جزاء وقف  −١٣

; عىل  جيوز للمحكمة املختصة وقف اخلصومة وقفاً جزائياً
; وذلك متى رأت أنه أخل بام كلفته به يسبيل العقوبة للمدع

من واجبات; كعدم قيامه بإعادة إعالن املدعى عليه (هاشم, 
 ).١٥٦ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 
 اخلصومةوضع ضوابط لوقف  −١٤

; بحيث )٢٢٥(يقصد بوقف اخلصومة ركودها بصورة مؤقتة
; فاخلصومة )٢٢٦(ال جيوز اختاذ أي إجراء فيها طوال مدة وقفها

ذت  وهي يف حالة وقف تُعد قائمة ومجيع اإلجراءات التي اختُ
تُعد سليمة من الوجهة القانونية  −قبل الوقف  −حياهلا 

;  , لكنها تكون خارج نطاق)٢٢٧(ومنتجة آلثارها اخلدمة مؤقتاً
ولوقف اخلصومة ثالثة أسباب; هي الوقف بناءً عىل اتفاق 

, والوقف بناءً )٢٢٨(أشهر ستةأطراف اخلصومة ملدة ال تتجاوز 
عىل أمر من املحكمة, والوقف بقوة النظام كام هو احلال يف 

 حالة رد القايض أو التنازع يف االختصاص.
                                                           

حممد بيومي, وقف الدعو يف فقه  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٢٥(
جملة املرافعات وقضائه, وذلك باعتباره أحد عوارض اخلصومة, 

وما  ٥ العدد األول, ص ,)٢٤, السنة (إدارة قضايا احلكومة
, الطبعة الثانية, دار ركود اخلصومة املدنيةأمحد مليجي, . بعدها

 وما بعدها. ١٧ م, ص١٩٩١ ,النهضة العربية, القاهرة
وقف الدعو, مجال مبارك صالح,  داً من التفاصيل; راجع:مزي  )٢٢٦(

, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة دراسة مقارنة
 وما بعدها. ١٩ م, ص٢٠٠٦ ,سكندرية, اإلسكندريةاإل

الوسيط يف طلعت حممد دويدار,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٢٧(
 ٥٤٤ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد

, أصول املرافعات الرشعيةهشام موفق عوض, . وما بعدها
 وما بعدها. ٤١١ مرجع سابق, ص

 ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:٨٦نصت املادة رقم (  )٢٢٨(
جيوز وقف الدعو بناءً عىل اتفاق اخلصوم عىل عدم السري فيها "

مدة ال تزيد عىل ستة أشهر من تاريخ إقرار املحكمة اتفاقهم, وال 
يكون هلذا الوقف أثر يف أي موعد حتمي قد حدده النظام إلجراء 

. وإن طلب أحد اخلصوم السري يف الدعو قبل انتهاء املدة ما
بموافقة خصمه. وإذا مل يعاود اخلصوم املتفق عليها, فله ذلك 

السري يف الدعو يف األيام العرشة التالية لنهاية األجل عد املدعي 
 ."تاركاً دعواه

 األخذ بنظام انقطاع اخلصومة −١٥
صومة إذا ما تصدع ركنها الشخيص املتعلق تنقطع اخل

بأطرافها; بسبب راجع إىل إحد احلاالت التي نص عليها 
; وتكمن احلكمة يف )٢٢٩(النظام; ويقع االنقطاع بقوة النظام

تقرير االنقطاع يف استحالة سري الدعو والفصل فيها يف 
مواجهة شخص غري موجود فيها لوفاته أو لفقده ألهلية 

لزوال صفة من يمثله باستثناء املحامي; إذ ال  التقايض, أو
تنقطع اخلصومة بوفاة املحامي, أو عزله, أو تنحيه; ألن ذلك 

 م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦سباب االنقطاع (وايف, أليس من 
عن  − عىل هذا النحو  −) وخيتلف وقف اخلصومة ٢٢٧

انقطاعها; فالوقف يقع ألسباب ال تتعلق باخلصوم; أما 
باجلانب الشخيص للخصوم (صدقي,  االنقطاع; فيتعلق

 ).٣١٦ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧
 

تقرير الرتك التام للخصومة: (صورة من صور االنقضاء  −١٦
 املبترس للخصومة)

عن دعواه  ييقصد بالرتك التام للخصومة تنازل املدع
القائمة أمام حمكمة مع احتفاظه بأصل احلق املوضوعي الذي 

عنها; ومفاد ذلك أن رفعت عىل أساسه الدعو املتنازل 
التنازل يتعلق باخلصومة فقط دون املساس باحلق الثابت 

; ومن ثم جيوز لصاحب احلق املوضوعي رفع دعو )٢٣٠(فيها
حال قيامه برفع دعو  −جديدة; وال جيوز الدفع ضد املدعي 

. )٢٣١(بعدم جواز نظر الدعو لسبق الفصل فيها −جديدة 
قد تكمن يف أسباب ولعل الغاية من تقرير ترك اخلصومة 

قد ترسع يف رفعها بسبب عدم  يعديدة; لعل منها: أن املدع
                                                           

أصول هشام موفق عوض,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٢٩(
 وما بعدها. ٤٢٦ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية

الوسيط يف ر, طلعت حممد دويدا مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣٠(
 ٥٦٧ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد

 وما بعدها.
 ئمبادحممود عيل عبدالسالم وايف,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣١(

, الطبعة األوىل, اجلزء الثاين, مرجع سابق, املرافعات الرشعية
أصول املرافعات هشام موفق عوض, . وما بعدها ٢٤٩ ص

 وما بعدها. ٤٣٣ مرجع سابق, ص, الرشعية



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

١٠٧
وجود دليل إثبات يف حوزته, أو أنه تراجع عنها حتى ال يورث 
الضغينة بينه وبني املدعى عليه أو فقدان صداقة هذا األخري; 

 .)٢٣٢(أو صدور نظام جديد غري من آليات املطالبة باحلق
 

: دور اإلثبات  القضائي يف حتقيق األمن أو االستقرار سادساً
 القانوين

ملا كان من الثابت أنه ال يكفي ادعاء شخص بحق معني; 
رضورة امتالك بينة تؤيد  −إىل جوار هذا االدعاء  −بل يلزم له 

صحة ما يدعيه, وال أمهية للحق إذا عجز من يطلبه عن إقامة 
عوزه الدليل; الدليل عليه, ألن احلق املدعى به يف هذه احلالة ي

) ٥٥٠ م, ص٢٠٠٢وهلذا يكون هو والعدم سواء (الصاوي, 
 − ومن ثم ال يمكن للقايض أن حيكم به; فمسألة اإلثبات 

; ألن عدم )٢٣٣(ال تقل أمهية عن وجود احلق ذاته − واحلال هذه 
القدرة عىل إثبات مصدر احلق يؤدي إىل عدم االعرتاف به أمام 

احلقيقة والواقع; فالدليل  القضاء, حتى ولو كان موجوداً يف
هو قوام حياة احلق; واحلق بدون دليل يُعد يف عداد املعدوم 

ومنها النظام السعودي  −; هلذا حرصت الترشيعات )٢٣٤(حكامً 
عىل تنظيم إجراءات اإلثبات أمام القضاء العادي بحيث يتم  −

السري عىل هداها أمام القضاء بصفة عامة, والقضاء العادي 
 بصفة خاصة.

والواقع أن وضع قواعد لإلثبات القضائي يُعد من األمور 
الالزمة لتحقيق األمن أو االستقرار القانوين, إذ بدونه تضيع 
احلقوق ومن ثم ال تستقر املراكز القانونية, ومن تطبيقات 
االستقرار القانوين يف جمال طرق اإلثبات يف نظام املرافعات 

 الرشعية السعودي, اآليت:
                                                           

) من ١٤٨راجع يف ذلك الفقرة الثالثة من نص املادة رقم (  )٢٣٢(
الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي; حيث 

للمدعي ترك دعواه واملطالبة بتنفيذ " نصت هذه الفقرة عىل أنه:
رشة الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقاً ألحكام املادة اخلامسة ع

 ."من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية
قانون حمسن عبداحلميد البيه,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣٣(

اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية وفقاً لقانون اإلثبات وقانون 
 .٥ م, ص٢٠١٣ ,, بدون نارش, املنصورةلكرتوينالتوقيع اإل

النظرية العامة عبدالسيد تناغو, سمري  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣٤(
 .٤ م, ص١٩٩٩ ,, منشأة املعارف, اإلسكندريةيف اإلثبات

 اإلثباتحرص طرق  −١
جيب أن يتم اإلثبات بموجب إحد الطرق التي حيددها 
القانون; وهذه الطرق أو تلك الطرائق حمددة عىل سبيل 
احلرص; ومن ثم فإنه جيب أن يلتزم هبا القايض واخلصوم عىل 
حد سواء; وبالتايل ال جيوز االتفاق عىل خمالفة ذلك; فال يصح 

عىل استبعاد  − )٢٣٥(يةيف اخلصومة املدن −االتفاق بني اخلصوم 
طريقة من طرق اإلثبات; وال االتفاق عىل إضافة وسيلة إثبات 
مل يقررها املنظم; وقد يرتتب عىل التقيد بالطرق املحددة من 
قبل املنظم يف اإلثبات التباعد بني احلقيقة القضائية, واحلقيقة 

 .)٢٣٦(الواقعية
 
 تقرير مبدأ حياد القايض يف اإلثبات −٢

القايض يف اإلثبات بحسب املذهب املعمول خيتلف دور 
به يف الدولة; وهلذا إذا كان هذا املذهب هو مذهب اإلثبات 
احلر أو املطلق; فإن دور القايض يكون كبرياً يف جمال 
اإلثبات; وإذا كان املذهب املعتمد هو املقيد; فإن دور 
; أما إذا كان املذهب  القايض يف اإلثبات يكاد يكون حمدوداً

تمد هو املذهب املختلط; فإن دور القايض يكون مقيداً املع
٢٣٧(تارة; وغري مقيد تارة أخر(. 

وجتدر اإلشارة إىل أننا ال نقصد بمبدأ حياد القايض هنا 
التي  البدهييةعدم حتيزه خلصم دون آخر; ألن هذا من األمور 

 −; ولكن يقصد هبذا املبدأ )٢٣٨(جيب أن يتحىل هبا كل قايض
قرص دور القايض عىل تقدير ما يقدمه اخلصوم  −كقاعدة عامة 

من أدلة يف ضوء القانون, ومن ثم ال جيوز للقايض نزوالً أو 
                                                           

وهذا عىل خالف اإلثبات يف املجال التجاري; حيث املبدأ السائد   )٢٣٥(
 يف هذا املجال حرية اإلثبات.

اإلثبات  ئمبادجالل عيل العدوي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣٦(
 ,, دار النهضة العربية, القاهرةيف املسائل املدنية والتجارية

 .١٣ م, ص١٩٩٩
القواعد أسامة شوقي املليجي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣٧(

 , مرجع سابق, صاإلجرائية لإلثبات يف املواد املدنية والتجارية
١٥. 

يدار, طلعت دو ; راجع:حول هذا املوضوع مزيداً من التفاصيل  )٢٣٨(
, دار اجلامعة اجلديدة, تطور احلامية الترشيعية ملبدأ حيدة القضاة

 .وما بعدها ٩ م, ص٢٠٠٩ ,اإلسكندرية



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٠٨
القاعدة أن جيمع أدلة أخر; كام ليس للقايض أن  هإعامالً هلذ

يقيض بعلمه الشخيص, وجيب عليه أال يقيض يف النزاع دون أن 
بب ; وجيب عليه يف هذا املضامر أن يس)٢٣٩(يسمع اخلصوم

حكمه; فيدون يف احلكم كيف توصل إىل ما انتهى إليه, وحتديد 
الوقائع واألدلة التي أسس عليها هذا احلكم بصفة عامة; ويف 
جمال اإلثبات; فالقاعدة العامة عدم لزوم تسبيب األحكام 

 .)٢٤١(; ما مل يكن هذا احلكم من األحكام القطعية)٢٤٠(فيه
; بل يُعد  واحلقيقة أن مبدأ حياد القايض ليس مبدأ مطلقاً

; حيث جيوز للقايض يف بعض احلاالت القيام بدور  مبدأ نسبياً
; مثل توجيه اليمني )٢٤٢(إجيايب حيال بعض طرق اإلثبات

املتممة, واألمر بتكليف اخلصم باحلضور للمحكمة 
الستجوابه, واحلكم بندب خبري أو أكثر, والسامع إىل 

قيقة معلقاً عىل ; وذلك مرده إىل عدم ترك كشف احل)٢٤٣(الشهادة
إرادة أطراف اخلصومة وحدهم, واحلرص عىل استقرار 
احلقوق, وسد باب التحايل أمام أصحاب الكيد وهواة 

 .)٢٤٤(املطل
                                                           

ال "قاعدة إبراهيم نجيب سعد,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٣٩(
 ,, منشأة املعارف, اإلسكندرية"حتكم دون سامع اخلصوم

 وما بعدها. ٩ م, ص١٩٨١
تسبيب األحكام نبيل إسامعيل عمر,  راجع: مزيداً من التفاصيل;  )٢٤٠(

, دار اجلامعة القضائية يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
أسامة شوقي . ١٠٧ م, ص٢٠٠١ ,اجلديد للنرش, اإلسكندرية

, القواعد اإلجرائية لإلثبات يف املواد املدنية والتجاريةاملليجي, 
 .٤٣ مرجع سابق, ص

تسبيب عزمي عبدالفتاح عطية,  جع:مزيداً من التفاصيل; را  )٢٤١(
, دار الفكر األحكام وأعامل القضاة يف املواد املدنية والتجارية

أسامة شوقي . وما بعدها ١٣٦ م, ص٢٠٠٣ ,العريب, القاهرة
, القواعد اإلجرائية لإلثبات يف املواد املدنية والتجاريةاملليجي, 

 .٤٥ مرجع سابق, ص
نظام عابد فايد عبدالفتاح فايد,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٤٢(

وما  ٣١ , مرجع سابق, صاإلثبات يف املواد املدنية والتجارية
 بعدها.

قانون حمسن عبداحلميد البيه,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٤٣(
 .٣٤ , مرجع سابق, صاإلثبات يف املواد املدنية والتجارية

النظرية , سمري عبدالسيد تناغو مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٤٤(
 .٢١ , مرجع سابق, صالعامة يف اإلثبات

 تقرير مبدأ املواجهة أو املجاهبة بالدليل −٣
; )٢٤٥(بكل دليل يقدم ضده علامً  ومفاده أن حياط اخلصم

يواجه به  , أن يبني حكمه عىل دليل مل)٢٤٦(وال جيوز للقايض
; كام أنه جيب إعالن )٢٤٧(اخلصم املعني للرد عليه أو نفيه

اخلصم الغائب وقت اختاذ إجراء اإلثبات بام تم (وايل, 
) وذلك حتى يكون عىل بينة من أمره ٥٧١ م, ص٢٠٠٧

واختاذ ما يتناسب ومصلحته حيال هذا اإلجراء; وهذا يُعد 
قرار املراكز , من جهة, وإعامالً الست)٢٤٨(تكريساً حلق الدفاع

.القانونية, من جهة أخر 
 
 تأطري مبدأ عدم جواز قضاء القايض بعلمه الشخيص −٤

ال جيوز للقايض أن يقيض بناءً عىل وقائع عرفها بصفة 
حتى ولو كان  )٥٥٦ م, ص٢٠٠٢شخصية (الصاوي, 

شاهدها بعيني رأسه; ألن دور القضاء يف اخلصومة ليس 
ول بغري ذلك يؤدي إىل اعتبار تقديم الشهادة فيها; كام أن الق

ومن ثم يكون ألطراف  ,علم القايض دليالً يف القضية
اخلصومة احلق يف مناقشة هذا الدليل, وبالتايل ينزل القايض 

خصامً وحكامً يف آن واحد,  ; ويكون)٢٤٩(إىل منزلة اخلصوم
 وهذا ال جيوز.

                                                           
التزام القايض مزيداً من التفاصيل; راجع: عيد القصاص,   )٢٤٥(

باحرتام مبدأ املواجهة, دراسة حتليلية مقارنة يف قانون املرافعات 
, رسالة دكتوره, كلية احلقوق  بجامعة املرصي والفرنيس
 بعدها. وما ٢٣ م, ص١٩٩٢ ,مرص ,الزقازيق, الزقازيق

عزمي عبدالفتاح, واجب القايض يف  مزيداً من التفاصيل, راجع:  )٢٤٦(
جملة حتقيق مبدأ املواجهة باعتباره أهم تطبيق حلق الدفاع, 

 م, ص١٩٨٧أغسطس −, السنة العارشة, يوليواملحامي الكويتية
 وما بعدها. ٩

قانون حممد حسني منصور,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٤٧(
 .٢٠ جع سابق, ص, مراإلثبات

حق الدفاع أمام سعيد خالد عيل,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٤٨(
, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة عني شمس, القضاء املدين

 وما بعدها. ٣٨ م, ص١٩٩٦ ,القاهرة
امتناع القايض نبيل إسامعيل عمر,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٤٩(

 ,جلامعة اجلديدة, اإلسكندرية, دار اعن القضاء بعلمه الشخيص
 وما بعدها. ٧ م, ص٢٠٠٤



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

١٠٩
 −كقاعدة عامة  −تأصيل مبدأ عدم جواز اصطناع اخلصم  −٥

 لنفسه دليالً 
من املبادئ املستقرة نظاماً وقضاءً مبدأ عدم جواز اصطناع 

; وهذه  −كقاعدة عامة  −الشخص  دليالً لنفسه يكسبه حقاً
; والقول بغري ذلك )٢٥٠(قاعدة منطقية تفرضها طبيعة األشياء

يؤدي إىل قيام الشخص بتقديم أدلة ومهية, خاصة إذا كان هذا 
اخلربة; وإعامالً هلذا الشخص من األشخاص أصحاب الذمم 

أن يكون  املبدأ إذا اشرتط القانون الكتابة لإلثبات, فال جيوز
الدليل الذي يقدمه اخلصم ورقة صادرة منه, أو حمررات دوهنا 

وإنام جيب أن تكون هذه الكتابة صادر من اخلصم الذي  بنفسه,
مواجهته; كام إذا اشرتط القانون البينة  يتم التمسك بالكتابة يف

يقدمه اخلصم جمرد  ثبات; فال جيوز أن يكون الدليل الذيلإل
أقوال وادعاءات مرسلة, ومن ثم فال حيق للخصم أن يشهد 

;  .لنفسه ضد خصمه والواقع أن هذا املبدأ ال يُعد مبدأ مطلقاً
حيث ورد بشأنه بعض االستثناءات املحدودة العتبارات 

دفاتر حجة ; إذ تكون هذه ال)٢٥١(خاصة; مثل الدفاتر التجارية
 ; وذلك متى توافرت رشوط حمددة.)٢٥٢(لصالح صاحبها

 
حرص طرق اإلثبات ووضوحها يف نظام املرافعات الرشعية  −٦

 السعودي
أورد املنظم السعودي أدلة اإلثبات وإجراءاهتا يف نظام 

; وتتمثل هذه األدلة يف ثامنية طرق; هي: )٢٥٣(املرافعات الرشعية
اليمني, واملعاينة, وضائي, اإلقرار القواستجواب اخلصوم, 

 .الكتابة, والقرائنواخلربة, والشهادة, و
 

                                                           
النظرية سمري عبدالسيد تناغو,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٥٠(

 .٢٧ , مرجع سابق, صالعامة يف اإلثبات
قانون حممد حسني منصور,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٥١(

 .٢٢ , مرجع سابق, صاإلثبات
الدفاتر زينب السيد سالمة,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٥٢(

التجارية ودورها يف اإلثبات يف النظام السعودي والقانون 
, منشورات مركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية بجامعة املقارن

 وما بعدها. ١٢٥ م, ص١٩٩٢/هـ١٤١٣امللك سعود, الرياض 
 من أورد املنظم السعودي إجراءات اإلثبات يف الباب التاسع  )٢٥٣(

 ).١٥٨إىل  ١٠١عية (املواد من الرش افعاتاملر نظام

 األخذ باليمني احلاسمة كطريقة من طرق االثبات −٧
تضمن نظام املرافعات الرشعية السعودي اليمني بوصف 
كوهنا إحد وسائل اإلثبات; واملتأمل يف هذا النظام يلحظ يف 

نظمت اليمني مل تسم, أو سهولة ويرس أن املواد النظامية التي 
; ومع ذلك فقد غلب عىل هذه املواد )٢٥٤(تصنف أنواع اليمني

صفة اليمني احلاسمة عىل الرغم من أن املنظم مل يرصح بذلك; 
وقد تضمنت فقرة يف الالئحة التنفيذية هلذا النظام عىل نوع من 

 .)٢٥٥(أنواع اليمني حتت مسمى يمني االستظهار
قضائية تنقسم بدورها إىل يمني ومن املعلوم أن اليمني ال

; ويقصد باليمني احلاسمة تلك اليمني )٢٥٦(حاسمة ويمني متممة
التي يوجهها أحد أطراف اخلصومة إىل اخلصم اآلخر; 
 ,وسميت باليمني احلاسمة; ألنه يرتتب عليها حسم النزاع

; وتُعد )٢٥٧(وهي يمني حيتكم فيها اخلصم إىل ضمري خصمه
 .)٢٥٨(اقعة قانونيةترصفاً قانونياً وليست و

يف  − ويتم اللجوء إىل هذا النوع من اليمني أي احلاسمة 
عند افتقار أحد اخلصوم إىل دليل يؤيد ما يدعيه;  − الغالب األعم 

ومن ثم فال يكون أمامه إال املجازفة عن طريق توجيه اليمني 
; وهلذا يمكن أن )٢٥٩(احلاسمة واالحتكام إىل ذمة اخلصم وضمريه

يقال أن اليمني احلاسمة تُعد دليل من ال دليل له (صدقي, 
                                                           

 الرشعية املرافعات نظام من) ١١٥− ١١١راجع نصوص املواد (  )٢٥٤(
 .السعودي

) من الالئحة ١١١نصت الفقرة اخلامسة من نص املادة رقم (  )٢٥٥(
للدائرة " التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي; عىل أنه:

حكمها ألحد اخلصمني عند أن توجه يمني االستظهار وما يف 
 ."االقتضاء ولو مل يطلب اخلصم ذلك

الوسيط يف صاوي, الأمحد السيد  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٥٦(
 ٥٨٦ , مرجع سابق, صرشح قانون املرافعات املدنية والتجارية

القواعد اإلجرائية لإلثبات يف أسامة شوقي املليجي, . وما بعدها
 وما بعدها. ١٩٠ مرجع سابق, ص ,املواد املدنية والتجارية

قانون حممد حسني منصور,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٥٧(
 .٢٢٤ , مرجع سابق, صاإلثبات

أمحد صدقي  مزيداً من التفاصيل حيال اليمني احلاسمة; راجع:  )٢٥٨(
 ,, دار النهضة العربية, القاهرةالقضاء باليمني احلاسمةحممود, 
 وما بعدها.١٠ م, ص١٩٩٧

قانون حممد حسني منصور,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٥٩(
 .٢٢٤ , مرجع سابق, صاإلثبات



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١١٠
) وتسمى هذه اليمني كام يبني من ٣٧٧ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧

; ألهنا تؤدي إىل حسم النزاع بصورة )٢٦٠(سمها باليمني احلاسمةا
هنائية; فإذا حلف من وجهت إليه تم احلكم له وخرس من وجهها 

عد إقراراً ضمنياً باحلق املطالب به ومن ثم دعواه; كام أن النكول يُ 
يقىض به خلصمه; وجيوز ملن وجهت له اليمني احلاسمة أن يردها 
عىل اخلصم الذي وجهها أي يُطلب منه هو احللف; فاليمني 

تُعد ملكاً للخصوم وليس للقايض;  − واحلال هذه  − احلاسمة 
 أي سلطة − إذا قُررت  − ومن ثم ال يملك القايض حياهلا 

 تقديرية; كام ال يملك توجيهها ألحد اخلصوم من تلقاء نفسه.
 
 استعانة املحكمة بأهل اخلربة −٨

من الثابت أن القايض ال يعرف كل يشء; فمعرفته وثقافته 
; وهلذا كان )٢٦١(تكاد تكون حمصورة يف الثقافة الرشعية والقانونية

احلياتية من الالزم وجود من يعينه من اخلرباء يف كافة املجاالت 
, من خالل تقديم الرأي الفني يف بعض )٢٦٢(عىل أداء مهامه

; وذلك من قبل أناس تتوافر لدهيم املعرفة العلمية )٢٦٣(األمور
                                                           

اختلف الفقه القانوين حيال الطبيعة القانونية لليمني احلاسمة; فمنهم   )٢٦٠(
من ير أهنا تُعد نوعاً من أنواع الصلح, ومنهم من قال بأهنا تُعد عقد 

من التحكيم عن  , ومنهم من ذهب إىل أهنا تُعد أقربإجباريصلح 
القضاء أمحد صدقي حممود,  الصلح; مزيداً من التفاصيل; راجع:

 وما بعدها.١٠ , مرجع سابق, صباليمني احلاسمة
الوسيط يف رشح صاوي, الأمحد السيد  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٦١(

 وما بعدها. ٥٨٩ , مرجع سابق, صقانون املرافعات املدنية والتجارية
, مرجع اإلثبات يف املواد املدنية والتجاريةتوفيق حسن فرج,   )٢٦٢(

 .١٨٦ سابق, ص
آمال  مزيداً من التفاصيل حول دور اخلربة يف اإلثبات; راجع:  )٢٦٣(

, رسالة دكتوراه, مرجع اخلربة يف املسائل اجلنائيةعبدالرحيم عثامن, 
دور اخلبري الفني عيل الشحات احلديدي, . وما بعدها ١١ سابق, ص

. وما بعدها ١٥ مرجع سابق, ص ,يف اخلصومة (دراسة مقارنة)
, مطبعة اخلربة يف املواد املدنية والتجاريةحممود مجال الدين زكي, 

اخلربة يف نظام صالح بن حسن بن ربيع, . ٢٢ م, ص١٩٩٠ ,القاهرة
, رسالة ماجستري, جامعة امللك املرافعات الرشعية السعودي

عبدالقادر الشيخيل, . وما بعدها ١١ م, ص٢٠٠٥ ,عبدالعزيز, جدة
. وما بعدها ١٦٥ , مرجع سابق, صاخلربة يف العملية القضائية

, العدد جملة العدلالشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي, مرجع سابق, 
 وما بعدها. ١٨٢ هـ, ص١٤٢٠رجب  ,)٣رقم (

والفنية, ويطلق عىل هؤالء مسمى اخلرباء, كام يطلق عىل أعامهلم 
تقترص عىل األمور  − واحلال هذه  − ; فاخلربة )٢٦٤(مسمى اخلربة

, أو الوصول إليها )٢٦٥(لقايض اإلملام هباالفنية التي يصعب عىل ا
 .)٢٦٧(; وبالتايل هي غري متخيلة يف املسائل القانونية)٢٦٦(بنفسه
لقد أطر املنظم السعودي, األحكام الناظمة للخربة يف نظام و

, ويف الالئحة املنظمة ألعامل أعوان )٢٦٨(املرافعات الرشعية
نظام املرافعات  ; ولقد وردت القواعد القانونية الواردة يف)٢٦٩(القضاة

بشأن أعامل اخلربة, يف إطار إجراءات اإلثبات أمام املحاكم; أما ما 
ورد يف الالئحة املنظمة ألعامل أعوان القضاة بخصوص اخلربة; 
فيتعلق باإلجراءات املنظمة ألعامل اخلرباء; سواء أكانوا من خرباء 

خلرباء , أو من ا)٢٧١(, أو من خرباء األجهزة احلكومية)٢٧٠(وزارة العدل
من غري منسويب األجهزة احلكومية, املدرجة أسامؤهم يف القائمة 

 .ل إدارة اخلربة يف وزارة العدلاملعدة من قب
 
 ثبات باخلربةحتديد بعض املواعيد اإلجرائية يف معرض اإل −٩

لزام اخلصم بإيداع أمانة اخلبري واألصل أن امللتزم بإيداع إك
املحكمة; فإذا مل يودع اخلصم هذه األمانة هو اخلصم الذي حتدده 

                                                           
الوسيط يف رشح نظام القضاء عيل رمضان عيل بركات,   )٢٦٤(

 .١٨٢ ع سابق, ص, مرجالسعودي اجلديد
القواعد أسامة شوقي املليجي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٦٥(

 , مرجع سابق, صاإلجرائية لإلثبات يف املواد املدنية والتجارية
 وما بعدها. ٢٢١

أصول اإلثبات حممد حسن قاسم,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٦٦(
 ,احلقوقية, بريوت, منشورات احللبي يف املواد املدنية والتجارية

 .٣٠٧ م, ص٢٠٠٣
قانون حممد حسني منصور,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٦٧(

 .٢٤٧ , مرجع سابق, صاإلثبات
) من نظام املرافعات ١٣٨− ١٢٨راجع نصوص املواد أرقام (  )٢٦٨(

 الرشعية.
) من الالئحة املنظمة ٢٦−١٦راجع نصوص املواد أرقام (  )٢٦٩(

 ألعامل أعوان القضاة.
) من نظام ١٢٨جع الفقرة الرابعة من نص املادة رقم (را  )٢٧٠(

 املرافعات الرشعية.
) من نظام ١٢٨نصت الفقرة الثالثة من نص املادة رقم (  )٢٧١(

للمحاكم أن تستعني باألجهزة " املرافعات الرشعية عىل أنه:
 ."احلكومية للحصول عىل اخلربة املتوافرة لد منسوبيها
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١١١
املبلغ املكلف بإيداعه يف األجل املحدد وهو مخسة أيام; جاز 
للخصم اآلخر أن يقوم بإيداع هذا املبلغ, وذلك خالل مخسة أيام 

; وذلك )٢٧٢(من انتهاء املهلة املحددة للخصم امللزم بإيداعها أساساً 
وإذا مل دون اإلخالل بحقه إذا حكم له يف الرجوع عىل خصمه; 

يودع املبلغ أي من اخلصمني, وكان الفصل يف القضية يتوقف عىل 
حتى يودع )٢٧٣(قرار اخلربة; فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعو ;

; رشيطة أن تسبب قرار الوقف; ويمكن للخصوم )٢٧٤(املبلغ
االعرتاض عىل هذا القرار; وفقاً لطرق االعرتاض املقررة 

بعد وقف الدعو بإيداع السلفة ; وإذا قام أحد اخلصوم )٢٧٥(نظاماً 
(أمانة اخلبري) فيتم استئناف السري فيها يف الضبط نفسه, ويتم 

 إبالغ اخلصوم بذلك وفقاً إلجراءات التبليغ.
وكقيام املحكمة بدعوة اخلبري املختار للحضور إليها خالل 
األيام الثالثة التالية إليداع املبلغ; وتبني له مهمته وفقاً ملنطوق 

لتكليف ثم تُسلم له صورة منه إلنفاذ مقتضاه. وكتحديد قرار ا
مهلة العتذار اخلبري إذا كان من غري العاملني يف املحكمة, وذلك 
خالل األيام الثالثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه, حيث 
جيوز له أن يطلب من املحكمة إعفاءه من أداء املهمة التي كلف 

 حكمة خبرياً آخر بدالً منه.هبا; ويف هذه احلالة تعنيّ امل
وكتحديد موعد لبدء اخلبري يف عمله, فإذا مل يعتذر أو مل يرد 
فإنه جيب عليه أن حيدد لبدء عمله تارخياً ال يتجاوز األيام 
العرشة التالية لتسلمه قرار التكليف وأن يبلغ اخلصوم يف 

                                                           
) من نظام ١٢٩املادة رقم ( نصت الفقرة األوىل من نص  )٢٧٢(

متهل الدائرة اخلصم مدة مخسة أيام " املرافعات الرشعية عىل أنه:
إليداع السلفة قبل اختاذ اإلجراء بنقل اإليداع إىل اخلصم اآلخر, 

ويمهل املدة نفسها قبل إيقاف الدعو". 
جتدر اإلشارة إىل أن حكم قانون اإلثبات املرصي حيال عدم دفع   )٢٧٣(

املكلف بإيداع أمانة اخلبري يف خزانة املحكمة املختصة يف اخلصم 
خالل املهلة التي حتددها تلك املحكمة يرتتب عليه شطب 

) من قانون اإلثبات ١٣٧الدعو; راجع نص املادة رقم (
املرصي; وهذا األمر خيتلف كام رأينا مع احلكم الوارد يف نظام 

هذا النظام وقف املرافعات الرشعية السعودي; حيث اجلزاء يف 
 الدعو وليس شطبها.

 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١٢٩راجع نص املادة رقم (  )٢٧٤(
) من الالئحة ١٢٩راجع الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )٢٧٥(

 التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.

موعد مناسب بمكان االجتامع وزمانه, وجيب عىل اخلبري أن 
باملوعد قبل االجتامع بمدة ال تقل عن سبعة أيام, ما مل يبلغهم 

; ويكون )٢٧٦(يتفق اخلصوم رصاحة أو ضمناً عىل خالف ذلك
تبليغ اخلصوم مبارشة من قبل اخلبري بموجب كتاب مسجل; 
وإذا تعذر ذلك; فيكون التبليغ عن طريق املحكمة حسب 

; ويف حال غيبة أحد اخلصوم أو كلهم; )٢٧٧(إجراءات التبليغ
فإنه جيب عىل اخلبري أن يبارش أعامله; رشيطة أن يكون اخلصوم 

 .)٢٧٨(قد تم دعوهتم من قبله عىل الوجه الصحيح
وكذلك املهلة التي جيب عىل اخلبري أن يودع يف إدارة املحكمة 
تقريره وما يلحق به من حمارض األعامل وما سلم إليه من أوراق; 

; وجيب عىل )٢٧٩(ومرافقاتهوحيق للخبري االحتفاظ بصور من تقريره 
اخلبري كذلك أن يبلغ اخلصوم هبذا اإليداع خالل األربع والعرشين 

عىل  )٢٨٠(الساعة التالية حلصول اإليداع وذلك بكتاب مسجل
العنوان املسجل يف صحيفة الدعو; وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ 

 .)٢٨١(عن طريق املحكمة, حسب إجراءات التبليغ
 

 عىل الكتابة يف جمال اإلثبات التعويل كثرياً  −١٠
لقد أوىل املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية 
السعودي اجلديد, اإلثبات بالكتابة عناية خاصة; حيث 
خصص هلذه الوسيلة من وسائل اإلثبات عدداً من املواد 

; وهذا إن دل عىل يشء فإنام )٢٨٢(النظامية تقدر بسبع عرشة مادة
املنظم هبذه الوسيلة; ولعل اهتامم املنظم  يدل عىل مقدار اهتامم

هبذه الوسيلة سواء أكانت بموجب حمرر رسمي أو حمرر 
                                                           

) من الالئحة ١٣٤راجع الفقرة األوىل من نص املادة رقم (  )٢٧٦(
 ة لنظام املرافعات الرشعية.التنفيذي

) من الالئحة ١٣٤راجع الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )٢٧٧(
 التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.

 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١٣٤راجع نص املادة رقم (  )٢٧٨(
) من الالئحة ١٣٦راجع الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )٢٧٩(

 م املرافعات الرشعية.التنفيذية لنظا
 ) من نظام املرافعات الرشعية السعودي.١٣٦راجع نص املادة رقم (  )٢٨٠(
) من الالئحة ١٣٦راجع الفقرة األوىل من نص املادة رقم (  )٢٨١(

 التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.
 الرشعية املرافعات نظام من) ١٥٥− ١٣٩راجع املواد (من   )٢٨٢(

 .السعودي



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١١٢
عادي; قد يكون مرده إىل أهنا حتتل املكانة األوىل بني وسائل 
اإلثبات يف الوقت الراهن; نظراً لسهولة حتريرها وحفظها 
وعدم ارتباطها من حيث بقائها وخلودها بمن قام بتوقيعها, 

 .)٢٨٣(تساع نطاقها, وشيوع وذيوع استعامهلاوا
 

 األخذ باإلثبات بموجب القرائن الستقرار األوضاع −١١
القرينة هي وسيلة يلجأ إليها كل من املنظم والقايض 

; أو استنباط واقعة )٢٨٤(الستنباط أمر غري معلوم من أمر معلوم
) من خالل واقعة (معلومة) ثابتة بالفعل )٢٨٥(غري ثابته (جمهولة

, أو ترجيح املظنة, أو تغليب )٢٨٦(بناءً عىل الغالب من األحوال
رفت بأهنا استنتاج الواقعة )٢٨٧(ما هو راجح الوقوع ; كام عُ

 .)٢٨٨(املطلوب إثباهتا من واقعة أخر قام عليها دليل إثبات
                                                           

األفراد من  يالكتابة يف أهنا تُعد توثيقاً للحقوق وحتم وتكمن أمهية  )٢٨٣(
النكران واجلحود واالختالف يف الكمية والزمن, وجتنب أصحاب 

نسان; كالنسيان, أو احلقوق املخاطر التي قد حتيق أو تعرتض اإل
 − واحلال هذه  − فالكتابة فقدان الذاكرة, أو غياب الوعي, أو املوت; 

والضبط كام يقول العرب: اخلط أحد تتميز عن اللفظ بالثبات 
حممد  مزيداً من التفاصيل; راجع: اللسانني وحسنة أحد الفصاحتني.

, مرجع وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالميةمصطفى الزحييل, 
توثيق الدين إبراهيم عبداللطيف إبراهيم العبيدي, . ٤١٧ سابق, ص

اإلسالمية  , مطبوعات دائرة الشؤونوأثره يف حفظ حقوق الطرفني
وما  ١٤ للعمل اخلريي, حكومة ديب, اإلمارات, بدون تاريخ, ص

 اإلثبات يف الفقه يف وحجيتها املحرراتعبداهللا أمحد فروان, . بعدها
 .١٤١ , مرجع سابق, صاليمني والقانون اإلسالمي

, اجلزء رسالة اإلثباتأمحد نشأت,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٨٤(
نظام عابد فايد عبدالفتاح فايد, . ١٣٥ صالثاين, مرجع سابق, 

 .١٧٩ , مرجع سابق, صاإلثبات
القواعد اإلجرائية أسامة شوقي املليجي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٨٥(

 .٥١ , مرجع سابق, صلإلثبات يف املواد املدنية والتجارية
اإلثبات يف  ئمبادجالل العدوي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٨٦(

 .٥١ , مرجع سابق, صاملسائل املدنية والتجارية
مزيداً من التفاصيل حيال تعريف القرينة; راجع: الشيخ   )٢٨٧(

. ٩١٤ , اجلزء الثاين, صاملدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا, 
, وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالميةحممد مصطفى الزحييل, 

 .٤٨٩ مرجع سابق, ص
, نظرية اإلثبات يف املواد املدنية والتجاريةتاح الشهاوي, قدري عبدالف  )٢٨٨(

 .٢١٤ م, ص٢٠١٢ ,دار النهضة العربية, الطبعة األوىل, القاهرة

القرينة إما أن تكون قرينة نظامية; أو تكون قرينة قضائية; و
, والقرينة )٢٨٩(ا املنظموتكون القرينة نظامية إذا نص عليه

القانونية عىل نوعني مها: األول: القرينة القانونية القاطعة أي 
التي ال تقبل إثبات العكس; والثاين: القرينة القانونية البسيطة. 
أما القرينة القضائية; فهي تلك القرينة التي يستخلصها 

; وقد أجاز املنظم السعودي )٢٩٠(القايض يف أثناء نظر النزاع
أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعو, أو مناقشة يض للقا

اخلصوم أو الشهود لتكون مستنداً حلكمه, أو ليكمل هبا دليالً 
ناقصاً ثبت لديه ليكون هبام معاً اقتناعه بثبوت احلق إلصدار 

; رشيطة أن تكون هلذه القرينة التي يستنبطها القايض )٢٩١(احلكم
 .)٢٩٢(منطوق حكمهاداللة توضحها املحكمة يف 

 
تقرير سقوط احلق يف اإلثبات بالورقة حمل النزاع يف حال  −١٢

 كلف باإلثبات عن احلضور بغري عذرختلف اخلصم امل
عىل اخلصم أن حيرض يف املوعد الذي يعينه القايض لتقديم 
ما لديه من أوراق املقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك, وإذا 

ت بغري عذر, جاز احلكم بسقوط ختلف اخلصم املكلف باإلثبا
حقه يف اإلثبات بالورقة حمل النزاع, وإذا ختلف خصمه جاز 

 .)٢٩٣(اعتبار األوراق املقدمة للمقارنة صاحلة هلا
 

: دور األحكام القضائية يف حتقيق األمن أو االستقرار  سابعاً
 القانوين

سواء يف أروقة  −احلكم القضائي الذي يقال عنه دوماً 
أنه يُعد عنواناً للحقيقة فيام يقيض  −بني القانونيني  املحاكم, أو

                                                           
القرائن القانونية يسن حممد حييى,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٨٩(

 م, ص١٩٩٠ ,, دار النهضة العربية, القاهرةوحجيتها يف اإلثبات
 وما بعدها. ٩

دروس يف قانون , ىعبدالودود حيي مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٩٠(
 .١٣٠ , مرجع سابق, صاإلثبات

 ) من نظام املرافعات الرشعية.١٥٦راجع نص املادة رقم (  )٢٩١(
) من الالئحة ١٥٦راجع نص الفقرة األوىل من نص املادة رقم (  )٢٩٢(

 التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية; حيث نصت هذه الفقرة عىل
 ."إذا استنتجت الدائرة قرينة وجه داللتها" أنه:

 من نظام املرافعات الرشعية. )١٤٥٩راجع نص املادة رقم (  )٢٩٣(



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

١١٣
تطبيقات كثرية يف جمال األحكام  , ولالستقرار القانوين)٢٩٤(به

القضائية, وسنعرض فيام ييل لتطبيقات االستقرار القانوين يف 
 جمال األحكام القضائية, وذلك عىل النحو التايل:

 
 وضع ضوابط إلصدار احلكم القضائي −١

احلكم القضائي بني عشية وضحاها وال بني ال يصدر 
الفينة والفينة; وإنام يصدر بعد مراحل وعرب إجراءات 

د تنتهي هناية ; فاخلصومة تنشأ وتنعقد وتسري وق)٢٩٥(وقواعد
;  طبيعية بصدور حكم قضائي فيها; وقد تنقيض انقضاءً مبترساً

هاء الطبيعي; ولكي يصدر والذي هيمنا يف هذا السياق االنت
بد له من إجراءات نظامية; درج الفقه اإلجرائي عىل م الاحلك

 − ; فيجب )٢٩٦(تسميتها بإجراءات إصدار األحكام القضائية
م خيلو أعضاء املحكمة (الدائرة) قفل باب املرافعة; ث −بداءة 

 .)٢٩٧(خرياً حترير احلكمأللمداولة, ثم النطق باحلكم, و
 
 رضورة النطق باحلكم يف جلسة عالنية −٢

املداولة وما تسفر عنه ال يؤدي إىل إصدار احلكم; ألنه قد 
يتم عدول أحد القضاة عن رأيه بعد املداولة; وهذا العدول قد 
يرتتب عليه جعل األغلبية يف جانب بعد أن كانت يف جانب 
آخر; أو صريورة احلكم باألغلبية بعد أن كان باألمجاع, أو 

من الوجهة  تتشعب اآلراء. ولذلك فإن احلكم ال يصدر
كونه عمل إجرائي أو شكيل (وايل, بوصف  −النظامية 
إال إذا تم النطق به شفاهة يف جلسة  −) ٦٧٧ م, ص٢٠٠٧

                                                           
أصول املرافعات, أمحد مسلم,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٩٤(

 ,, دار الفكر العريب للنرش, القاهرةالكتاب الثاين يف التقايض
 .٦٧٧ م, ص١٩٧٧

إصدار عبدالقادر سيد عثامن,  ; راجع: مزيداً من التفاصيل  )٢٩٥(
, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق بجامعة عني احلكم القضائي
 وما بعدها. ١٦ م, ص١٩٨١ ,شمس, القاهرة

أصول هشام موفق عوض,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٩٦(
 وما بعدها. ٤٥٦ , مرجع سابق, صاملرافعات الرشعية

قانون املرافعات املدنية رمزي سيف,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٩٧(
وما  ٣٨٠ , مرجع سابق, صوالتجارية وفقاً للقانون الكويتي

 بعدها.

, )٢٩٩(مع أسبابه ة, أو بتالوة منطوق)٢٩٨(ةعلنية بتالوة منطوق
; وهذا املبدأ ينطبق  ومبدأ عالنية النطق باحلكم يُعد مبدأ مطلقاً

 ل اجللسات السابقة رسية.يف مجيع األحوال, حتى ولو كانت ك
 
من  اً يوم ٢٠رضورة حترير احلكم خالل مدة ال تتجاوز  −٣

 تاريخ النطق به
جيب عىل املحكمة أن تصدر صكاً للحكم الذي أصدرته 

 .)٣٠٠(يوماً من تاريخ النطق به ٢٠خالل مدة ال تتجاوز 
 
 رضورة تسبيب احلكم −٤

بُني  جيب أن يشتمل احلكم عىل األسباب واحليثيات التي
, )٣٠٢(; وجيب أن تكون هذه األسباب واضحة)٣٠١(عليها

                                                           
جتدر اإلشارة إىل أن النطق باحلكم الصادر يف شأن تأديب القضاة جيب أن   )٢٩٨(

نصت املادة  يكون رسياً كذلك; ومن ثم ال تنطبق عليه قاعدة العالنية.
تكون جلسات الدعو " السعودي عىل أنه:) من نظام القضاء ٦٤رقم (

التأديبية رسية, وحتكم دائرة التأديب بعد سامع دفاع القايض املرفوعة عليه 
الدعو, وله أن يقدم دفاعه كتابة, وأن ينيب أحد رجال القضاء يف الدفاع 
عنه. وللدائرة دائامً احلق يف طلب حضوره بشخصه. وإن مل حيرض ومل ينب 

 ."م يف غيبته بعد التحقق من صحة تبليغهأحداً, جاز احلك
الرشوط صاوي, الأمحد السيد  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٢٩٩(

, رسالة دكتوراه من املوضوعية للدفع بحجية اليشء املحكوم فيه
 .٢٣ م, ص١٩٧١ ,كلية احلقوق بجامعة القاهرة, القاهرة

 .) من نظام املرافعات الرشعية١٦٦راجع نص املادة رقم (  )٣٠٠(
الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية صاوي, الأمحد السيد   )٣٠١(

; وراجع كذلك الفقرة األوىل ٦١٠ , مرجع سابق, صوالتجارية
 ) من نظام املرافعات الرشعية.١٦٦من نص املادة رقم (

الكاشف يف عبداهللا بن حممد بن سعد آل خنني,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣٠٢(
; ١٥١ , مرجع سابق, ص٢, جاملرافعات الرشعية السعوديرشح نظام 

تسبيب األحكام القضائية يف وملزيد من التفاصيل انظر كذلك لذات املؤلف, 
ـ; ص١٤٢٠, , بدون نارش, الطبعة األوىل, الرياضالرشيعة اإلسالمية  ه

, دار اجلامعة تسبيب األحكام القضائيةنبيل إسامعيل عمر, . وما بعدها ١٥
ومزيداً من . وما بعدها ٢٥ م, ص٢٠٠١ ,للنرش, اإلسكندريةاجلديدة 

التفاصيل حول تسبيب احلكم القضائي يف نظام املرافعات الرشعية امللغي; 
تسبيب احلكم القضائي بني يوسف بن حممد بن إبراهيم املهوس,  راجع:

, رسالة مقدمة استكامالً الفقه اإلسالمي والنظام القضائي السعودي
درجة املاجستري, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, للحصول عىل 

 وما بعدها. ٢٧ م, ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ,الرياض
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١١٤
) أو ٢٩٢ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦ومنطقية, ووافية (وايف, 

) ومستقاة من اخلصومة ٦٩٥ م, ص٢٠٠٧كافية (وايل, 
) وهلذا فإن ١٩٤ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩ووقائعها (هاشم, 

التسبيب جيب أن يشتمل عىل شقني; األول: األسباب الواقعية 
تتمثل يف رسد جلميع عنارص النزاع الواقعية التي  للحكم; وهي

وردت يف اخلصومة. أما الشق الثاين: فهو يتعلق باألسباب 
النظامية, حيث تبني املحكمة النصوص النظامية الواجبة 
التطبيق عىل وقائع النزاع; وجيب أن يكون هناك ترابط بني 

; أو بعبارة أخر بح يث الشقني بحيث يكون التسبيب منطقياً
م, ٢٠١٥/هـ١٤٣٦يكون البناء املنطقي للحكم سليامً (عمر, 

) وذلك مرده إىل أن األسباب الواقعية للحكم تُعد ٤٥٩ ص
مقدمة, واألسباب النظامية للحكم تُعد نتيجة; وهلذا جيب أن 

; وإذا مل تؤد هذه النتيجة كان )٣٠٣(تؤدي املقدمات إىل النتائج
. وللتسبيب فوائد مجة; )٣٠٤(احلكم معيباً بالفساد يف االستدالل

منها: دفع القضاة إىل تأسيس أحكامهم وبيان ما ارتكنوا عليه 
حياهلا, ونفي شبهة التحكم عن القضاة, وإقناع أطراف 
اخلصومة باحلكم أو عدم اقتناعهم به سواء بصورة كلية أو من 
قبل أحد األطراف فقط; ومن ثم يكون أمامهم خيار الطعن 

بيب الصحيح أو القصور يف التسبيب عىل احلكم لعدم التس
 ).٢٩٤ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦(وايف, 

 
 اكتساب األحكام القضائية حلجية األمر املقيض −٥

انطالقاً ونزوالً عىل القاعدة القائلة بأن احلكم القضائي هو 
; فإن احلكم القضائي يكتسب حجية اليشء )٣٠٥(عنوان احلقيقة

ية موضوعية; نزوالً عىل املحكوم فيه; وتُعد احلجية قاعدة قانون
                                                           

, دار أسباب احلكم املرتبطة باملنطوقأمحد هندي,  للمزيد راجع:  )٣٠٣(
وما  ٤٠ م, ص١٩٩٩ ,اجلامعة اجلديدة للنرش, اإلسكندرية

 بعدها.
عيل  ئية; راجع:مزيداً من التفاصيل حول تسبيب األحكام اجلنا  )٣٠٤(

, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق تسبيب األحكام اجلنائيةمحودة, 
 وما بعدها. ١٧ م, ص١٩٩٢ ,بجامعة القاهرة, القاهرة

قانون املرافعات املدنية رمزي سيف,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣٠٥(
وما  ٣٩٨ , مرجع سابق, صوالتجارية وفقاً للقانون الكويتي

 بعدها.

فاعلية األحكام يف إسباغ احلامية القضائية واستقرار احلقوق 
واملراكز القانونية; ووضع حد للمنازعات, ومنع التضارب يف 
األحكام; ومفاد احلجية احرتام احلقوق املقررة أو املنشئة 
بموجب احلكم من أطراف اخلصومة والقايض عىل حد 

وز ألي قايض قبول خصومة سبق ; وبالتايل ال جي)٣٠٦(سواء
; وهذا )٣٠٧(احلكم فيها بني ذات اخلصوم ويف ذات املوضوع

 .)٣٠٨(واجب عىل القايض من تلقاء نفسه
 
 استنفاد والية املحكمة يف األحكام القطعية −٦

 −يقصد باستنفاد والية املحكمة التي أصدرت احلكم 
ر منها حقيتها يف العودة إىل احلكم الصادأعدم  −كقاعدة عامة 

إللغائه; أو تعديله; والواقع أن هذه القاعدة ليست من 
القواعد املطلقة; حيث يرد عليها بعض االستثناءات; فيستثنى 
من قاعدة استنفاد والية املحكمة عدة أمور; لعل من أمهها 

, وتفسري )٣٠٩(اآليت: تصحيح اخلطأ املادي يف منطوق احلكم
                                                           

وللحجية أثران أو وظيفتان; أحدمها سلبي; ومفاده عدم إجازة   )٣٠٦(
نظر الدعو السابق صدور حكم فيها; والثاين: إجيايب ومفاده 
احرتام ما قضت به األحكام. كام للحجية نطاق حمدد باخلصومة 
; كام أن  التي صدر فيها احلكم; خصوماً وسبباً وموضوعاً

كم, أو يُقىض بإلغائه, احلجية تظل قائمة; ما مل يتم تعديل احل
, مرجع إجراءات التقايض والتنفيذحممود حممد هاشم,  راجع:

 .١٩٩ سابق, ص
الدفع بعدم جواز عيل عوض حسن,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣٠٧(

, دار املطبوعات اجلامعية, نظر الدعو لسبق الفصل فيها
 وما بعدها. ١٣ م, ص١٩٩٦ ,اإلسكندرية

الرشوط صاوي, الأمحد السيد  التفاصيل; راجع:مزيداً من   )٣٠٨(
 , مرجع سابق, صاملوضوعية للدفع بحجية اليشء املحكوم فيه

, حجية األحكام فقهاً وقضاءً إبراهيم سيد أمحد, . وما بعدها ١٧
 وما بعدها. ٩ م, ص٢٠٠١ ,دار الفكر العريب, اإلسكندرية

املرافعات مزيداً من التفاصيل حول تصحيح األحكام يف نظام   )٣٠٩(
تصحيح األحكام فهد بن يوسف الصهيل,  الرشعية امللغي; راجع:

وتفسريها يف الفقه ونظام املرافعات الرشعية السعودي, دراسة 
, رسالة مقدمة استكامالً للحصول عىل درجة املاجستري, مقارنة

هـ, ١٤٢٥/١٤٢٦ ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض
ع الفقرة األوىل من نص املادة رقم وما بعدها. وراج ٣٨ ص

 ) من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية.١٧١(



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

١١٥
املختصة بالفصل يف الغموض يف احلكم, وعدم قيام املحكمة 

 طلب موضوعي, والطعن عىل احلكم, واحلكم املنعدم.
 
 اكتساب احلكم للقوة التنفيذية −٧

يكتسب احلكم القضائي الصادر باإللزام, واحلائز لقوة 
األمر املقيض; للقوة التنفيذية; ألن القاعدة يف النظام 

 − كقاعدة عامة  − السعودي, أن احلكم ال يمكن تنفيذه 
; إال إذا كان حكامً  تنفيذاً  وعىل سبيل  − هنائياً  جربياً

جيوز تنفيذ احلكم االبتدائي, إذا كان مشموالً  −  االستثناء
 .)٣١٠(بالنفاذ املعجل

 
: يف منظومة  مد حتقق األمن أو االستقرار القانوين ثامناً

 االعرتاض عىل األحكام القضائية
حرصت الكثري من الترشيعات عىل تقرير مبدأ التقايض 
عىل درجتني لتدارك ما قد يصيب احلكم من عوار أو خطأ; 

; وقد يكون خطأ يف التقدير وهذا اخلطأ قد يكون خطأ إجرائياً 
) وهذا وذاك من األمور الواردة ٧١٣ م, ص٢٠٠٧(وايل, 

 م, ص١٩٩٣بالقطع; ألن احلكم يصدر من برش (أبو الوفا, 
ائل ) والكامل هللا وحده; من هنا تظهر أمهية وجود وس٧٩٧

; سواء أكانت هذه )٣١١(لالعرتاض عىل األحكام القضائية
الوسائل طرق اعرتاض عادية (املعارضة, واالستئناف); أو 

 طرق اعرتاض غري عادية (النقض, والتامس إعادة النظر).
لالعرتاض; قد راعى  اً والواقع أن املنظم عندما قرر طرق

رها; وهلذا أيضاً رضورة احلفاظ عىل املراكز القانونية واستقرا
وضع ضوابط لالعرتاض عىل األحكام; وحددها بمواعيد ال 
هي بالطويلة حفاظاً عىل االستقرار املنوه عنه; وال هي 
بالقصرية إىل احلد الذي ال يمكن للخصوم معه إعداد وجتهيز 

قد أجر توازناً بني  −واحلال هذه  −اعرتاضاهتم; فاملنظم 
) األول: ٢٠٦ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩اعتبارين (هاشم, 

احرتام حجية األحكام; حتقيقاً الستقرار املراكز القانونية وعدم 
                                                           

 ) من نظام التنفيذ السعودي.١٠نص املادة رقم (راجع   )٣١٠(
الوسيط يف طلعت حممد دويدار,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣١١(

 ٦١٠ , مرجع سابق, صرشح نظام املرافعات الرشعية اجلديد
 بعدها.وما 

شباع غريزة العدالة لد إتزعزعها; أما االعتبار الثاين; فهو 
) عن طريق االعرتاض ٦٧٩ م, ص٢٠٠٢(الصاوي,  األفراد

عىل احلكم الذي يراه الفرد غري حمقق للعدالة من وجهة نظره 
 ).٤٥٢ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧(صدقي, 

ونزوالً عىل غاية األمن أو االستقرار القانوين فقد أورد 
املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية, عدة أحكام 

األحكام القضائية تتحقق معها عىل قانونية حيال االعرتاض 
 إدراك هذه الغاية, ومن هذه األحكام اآليت:

 
 حرص طرق االعرتاض عىل األحكام القضائية −١

املنظم السعودي شأنه يف ذلك شأن غالبية حرص 
) طرق ٧٩٧ م, ص١٩٩٣الترشيعات (أبو الوفا, 

االعرتاض عىل األحكام القضائية; وهي كام وردت يف نظام 
املرافعات الرشعية السعودي عىل أربعة أنواع; هي: 
املعارضة يف األحكام الغيابية, واالستئناف, والنقض, 

 .)٣١٢(والتامس إعادة النظر
                                                           

 ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:١٧٦نصت املادة رقم (  )٣١٢(
طرق االعرتاض عىل األحكام هي االستئناف والنقض والتامس "

. فهل عدم ذكر املنظم للمعارضة يف الباب احلادي "إعادة النظر
عرش من نظام املرافعات الرشعية واملتعلق طرق االعرتاض عىل 

ظم السعودي مل يعتمد املعارضة كطريق األحكام; يعني أن املن
عادي من طرق االعرتاض أو الطعن; يف تقديري أن العربة ليس 
بمكان النص يف النظام; بل بحكم النص أينام ورد; فاملنظم 
السعودي قد نص رصاحة عىل املعارضة يف موضع آخر من 

 )١(" ) من النظام عىل أنه:٦٠النظام; فقد نصت املادة رقم (
خالل املدة املقررة لالعرتاض يف  − حكوم عليه غيابياً يكون للم
املعارضة عىل احلكم لد املحكمة التي أصدرته  −  هذا النظام

يُقدم طلب املعارضة  )٢(من تاريخ إبالغه أو وكيله باحلكم. 
لإلجراءات املقررة لرفع الدعو, عىل أن تتضمن  اً بمذكرة وفق

خيه وأسباب املعارضة. املذكرة رقم احلكم املعارض عليه, وتار
إذا غاب املعارض أو وكيله عن اجللسة األوىل لنظر  )٣(

املعارضة, فتحكم املحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه يف 
ف للمحكمة أن تأمر بوق )٤(. املعارضة, ويعد حكمها هنائياً 

إذا طُلب ذلك يف مذكرة  اً تنفيذ احلكم املعارض عليه مؤقت
شى من  التنفيذ وقوع رضر جسيم يتعذر املعارضة وكان خيُ

يوقف نفاذ احلكم الغيايب إذا صدر حكم معارض  )٥(تداركه. 
 ."للحكم الغيايب يقيض بإلغائه
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١١٦
 ع مواعيد ليست بالطويلة لالعرتاض عىل األحكام القضائيةوض − ٢

نزوالً عىل اعتبارات استقرار املراكز القانونية; فقد حدد املنظم 
مواعيداً للطعن; وهذه املواعيد تُعد مواعيداً قصرية, كام أهنا تُعد 
مواعيداً ناقصة; وبالتايل جيب اختاذ إجراء الطعن خالهلا أي يف 

اختاذ اإلجراء خالل هذه املواعيد يرتتب عليه أثنائها; وعدم 
) ٣٢٥ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦سقوط احلق يف الطعن (وايف, 
 − كقاعدة عامة  − االعرتاض  وقد حدد املنظم السعودي مدة
; سواء أكانت عادية; أو غري )٣١٣(بالنسبة لكافة طرق االعرتاض

 .)٣١٤(يوماً) ٣٠عادية; وهذه املدة مقدارها (

                                                           
مدة االعرتاض " ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:١٨٧نصت املادة رقم (  )٣١٣(

يوماً, ويستثنى من ذلك األحكام الصادرة يف  ٣٠بطلب االستئناف أو التدقيق 
أيام, فإذا مل يقدم املعرتض اعرتاضه خالل هاتني  ١٠املسائل املستعجلة فتكون 

املدتني سقط حقه يف طلب االستئناف أو التدقيق وعىل الدائرة املختصة تدوين 
حمرض بسقوط حق املعرتض عند انتهاء مدة االعرتاض يف ضبط القضية, 

عىل صك احلكم وسجله بأن احلكم قد اكتسب القطعية, وذلك والتهميش 
) من املادة (اخلامسة والثامنني بعد املائة) من هذا ٤دون اإلخالل بحكم الفقرة (

مدة " ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:١٩٤. كام نصت املادة رقم ("النظام
لصادرة يف , ويستثنى من ذلك األحكام ايوماً  ٣٠االعرتاض بطلب النقض 
, فإذا مل يودع املعرتض اعرتاضه خالل يوماً  ١٥املسائل املستعجلة فتكون 

 ."هاتني املدتني سقط حقه يف طلب النقض
مدة " ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:١٨٧نصت املادة رقم (  )٣١٤(

يوماً, ويستثنى من ذلك  ٣٠االعرتاض بطلب االستئناف أو التدقيق 
أيام, فإذا مل يقدم  ١٠يف املسائل املستعجلة فتكون األحكام الصادرة 

املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط حقه يف طلب االستئناف أو 
التدقيق وعىل الدائرة املختصة تدوين حمرض بسقوط حق املعرتض عند انتهاء 
مدة االعرتاض يف ضبط القضية, والتهميش عىل صك احلكم وسجله بأن 

) من املادة ٤لقطعية, وذلك دون اإلخالل بحكم الفقرة (احلكم قد اكتسب ا
) ١٩٤. كام نصت املادة رقم ("(اخلامسة والثامنني بعد املائة) من هذا النظام

 ٣٠مدة االعرتاض بطلب النقض " من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:
 ١٥, ويستثنى من ذلك األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة فتكون يوماً 
, فإذا مل يودع املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط حقه يف ماً يو

) من نظام املرافعات ٢٠١. وكذلك نصت املادة رقم ("طلب النقض
يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت  ٣٠مدة التامس إعادة النظر " الرشعية عىل أنه:

هرت فيه فيه علم امللتمس بتزوير األوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظ
األوراق املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من املادة املائتني من هذا النظام أو 
ظهر فيه الغش, ويبدأ املوعد يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرات (د, 

ـ, و, ز) من املادة (املائتني) من هذا النظام من تاريخ العلم باحلكم  ."ه

 عالن املعرتض ضده بالطعناشرتاط رضورة إ −٣
ملا كان االعرتاض خصومة; فإن من ابسط حقوق املطعون 
عليه أن يبلغ هبذه اخلصومة; ويتم إعالنه أو تبليغه بنفس 
القواعد املقررة للتبليغ عند نشأة اخلصومة وانعقادها; وذلك 

 لخإ بإعالنه لشخصه, أو يف حمل إقامته, أو يف مكان عمله ...
 ).٢٠٩ م, ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩(هاشم, 

 
وضع قواعد للحضور والغياب يف حال االعرتاض عىل  −٤

 احلكم باملعارضة
إذا غاب املعارض, أو وكيله عن اجللسة األوىل لنظر 

بسقوط حقه  −من تلقاء نفسها  −املعارضة, فتحكم املحكمة 
; وذلك مرده إىل عدم )٣١٥(يف املعارضة, ويعد حكمها هنائياً 

 م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦مماطلته (وايف, جدية اعرتاضه; أو 
) واملعول عليه يف الغياب هو اجللسة األوىل; وبالتايل إذا ٣٤٥

حرض اجللسة األوىل يف املعارضة ثم غاب بعد ذلك ال يتعرض 
 حقه يف املعارضة للسقوط.

 
 بقاء احلكم الغيايب الصادر يف خصومة املعارضة قائامً  −٥

تب عليه إلغاء احلكم إن جمرد االعرتاض باملعارضة ال يرت
الغيايب املطعون فيه; بل يظل هذا احلكم قائامً إىل أن تفصل 
املحكمة املختصة بنظر املعارضة يف احلكم الغيايب; وفصلها يف 
هذا احلكم; إما أن يرتتب عليه إلغاؤه, أو تعديله, أو تأييده 

 ).٦٩٦ م, ص١٩٧٩(مسلم, 
 
من حماكم  تأطري ما يُسمى بتدقيق األحكام الصادرة −٦

 الدرجة األوىل
كقاعدة  −التدقيق هو جمرد مراجعة للحكم بدون مرافعة 

واهلدف من التدقيق أو املراجعة وقوف حمكمة  −عامة 
 صحة احلكم الصادر من إحد االستئناف املختصة عىل مد
حماكم الدرجة األوىل; من حيث مد تطابقه والنظام من 

حد كبري نظام متييز عدمه; وهلذا فإن التدقيق يشبه إىل 
                                                           

) من نظام املرافعات ٦٠( راجع الفقرة الثالثة من نص املادة رقم  )٣١٥(
 الرشعية.
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١١٧
, الذي كان معموالً به يف ظل نفاذ نظام املرافعات )٣١٦(األحكام

; أي قبل اعتناق املنظم السعودي ملبدأ )٣١٧(الرشعية امللغي
) ٤٨٩ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦التقايض عىل درجتني (عمر, 

ويتحدد التدقيق بموجب أحد طريقني: األول: األحكام التي 
استئنافها من حمكمة االستئناف; يكتفى بتدقيقها فقط دون 

; ويف )٣١٨(وهذه األحكام حتدد من قبل املجلس األعىل للقضاء
هذه احلالة ال يكون احلكم قابالً لالستئناف وينحرص دور 
حمكمة االستئناف حياله عىل تدقيقه فحسب. أما الطريق 

لالستئناف; لكن املحكوم عليه  فمفاده أن احلكم قابل الثاين:
رتاض عليه باالستئناف; وإنام يريد فقط تدقيق ال يريد االع

 .)٣١٩(احلكم; ما مل يطلب الطرف اآلخر االستئناف
والواقع أن الغاية من استخدم وسيلة التدقيق بدالً من 
االستئناف قد يكون مرجعها عدة أسباب منها; أن طالب 
التدقيق ير وجود عيوب ظاهرة يف احلكم وال حتتاج هذه 

; نظراً ألن مدة سري خصومة االستئناف العيوب إىل استئناف
قد تطول; أو قد يكون طالب التدقيق ال يريد طرح موضوع 
النزاع استئنافاً بغية عدم متكني خصمه من إبداء دفوع قد تؤثر 

 م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦يف عقيدة حمكمة االستئناف (عمر, 
) ومن ثم تغيري وجهة الرأي لدهيا حيال النزاع (عوض, ٤٩٥
) وأياً ما كانت الغاية التي يرنو ٥٠٤ م, ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧

إليها اخلصم من جراء استخدام وسيلة التدقيق; يمكن القول 

                                                           
مزيداً من التفاصيل حول متييز األحكام يف نظام املرافعات   )٣١٦(

نظام الطعن حممد حممود إبراهيم,  الرشعية امللغي; راجع:
, مطبوعات مركز البحوث بالتمييز يف اململكة العربية السعودية

. م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ,بمعهد اإلدارة العامة بالرياض, الرياض
متييز األحكام يف نظام املرافعات إبراهيم بن عوض األملعي, 

, رسالة مقدمة استكامالً للحصول عىل درجة املاجستري, الرشعية
 هـ, ص١٤٢٧ ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض

 وما بعدها. ٤٣
نظام املرافعات امللغي هو نظام املرافعات الرشعية الصادر سنة   )٣١٧(

 هـ.١٤٢١
) من نظام املرافعات ١٨٥راجع الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )٣١٨(

 الرشعية.
) من نظام املرافعات ١٨٥راجع الفقرة الثالثة من نص املادة رقم (  )٣١٩(

 الرشعية.

بأن املنظم السعودي قد أحسن صنعاً بتقرير التدقيق كوسيلة 
مراقبة ومراجعة; ألنه هدف من ذلك احلد من البطء يف 
التقايض, وعدم إطالة أمد اخلصومة, ومنع اللدد بني اخلصوم 

 ٤٧٧ م, ص٢٠١٥/هـ١٤٣٧ مرحلة االستئناف (صدقي, يف
 وما بعدها).

 
 حرص أسباب الطعن بالنقض أمام املحكمة العليا −٧

وردت األسباب التي جيب بناءً عليها الطعن بالنقض أمام 
; وطاملا وردت هذه )٣٢٠(املحكمة العليا عىل سبيل احلرص

تتعلق األسباب عىل هذا النحو; فيمكن القول بأهنا أسباب 
; )٣٢١(بالنظام العام; ومن ثم ال جيوز خمالفتها وال القياس عليها

وال يشرتط سو سبب واحد لالعرتاض بالنقض; وقد يتوافر 
يف احلكم الواحد أكثر من سبب لالعرتاض بالنقض; وبالتايل 
إذا مل يتوافر يف الطعن السبب الذي يرتكز عليه من ضمن 

ان الطعن غري مقبول األسباب الواردة عىل سبيل احلرص; ك
 .)٣٢٢(شكالً 

 
 ضتنفيذ احلكم املعرتض عليه بالنق عدم وقف −٨

ال يرتتب عىل االعرتاض بالنقض لد املحكمة العليا وقف 
تنفيذ احلكم, ما مل ينص النظام عىل خالف ذلك, وللمحكمة أن 

                                                           
 ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:١٩٣نصت املادة رقم (  )٣٢٠(

ا للمحكوم عليه االعرتاض بطلب النقض أمام املحكمة العلي"
عىل األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها حماكم 

 )١(االستئناف متى كان حمل االعرتاض عىل احلكم ما ييل: 
خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من أنظمة 

لة  )٢(ال تتعارض معها.  صدور احلكم من حمكمة غري مشكّ
صدور احلكم من  )٣( .ملا نص عليه نظاماً  اً طبق سليامً  تشكيالً 

أ يف تكييف الواقعة أو اخلط )٤(حمكمة أو دائرة غري خمتصة. 
 ."غري سليم اً وصفها وصف

األسباب أمحد السيد صاوي,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣٢١(
, دار النهضة اجلديدة أمام حمكمة النقض بالنسبة للطعن املدين

 وما بعدها. ٩ م, ص١٩٨٤ ,العربية, القاهرة
 مزيداً من التفاصيل حول هذا األمر يف القانون املرصي; راجع:  )٣٢٢(

سلطة حمكمة النقض يف استبدال األسباب يف حممد نور شحاته, 
وما  ١٦ م, ص١٩٩٢ ,, دار النهضة العربية, القاهرةاملواد املدنية

 بعدها.



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١١٨
إذا طلب ذلك يف مذكرة االعرتاض  تأمر بوقف تنفيذ احلكم مؤقتاً 

وكان خيشى من التنفيذ وقوع رضر جسيم يتعذر تداركه, وهلا 
, أو كفيل غارم  بعندما تأمر بوقف التنفيذ أن توج تقديم ضامنٍ

, أو تأمر بام تراه كفيالً بحفظ حق املعرتض عليه  .)٣٢٣(ميلءٍ
 
 حرص أسباب االعرتاض بالتامس إعادة النظر −٩

من طرق الطعن غري  النظر يُعد طريقاً التامس إعادة 
; وهذا الطريق شأنه شأن االعرتاض بالنقض من )٣٢٤(العادية

; إذ جيب أن يُبنى عىل أسباب حمددة )٣٢٥(حيث حرصية األسباب
لمحكمة ل; وينعقد االختصاص بنظره )٣٢٦(عىل سبيل احلرص

                                                           
 ) من نظام املرافعات الرشعية.١٩٦راجع نص املادة رقم (  )٣٢٣(
السعودي القواعد اخلاصة باالعرتاض بالتامس  لقد أورد املنظم  )٣٢٤(

إعادة النظر يف الفصل الرابع من الباب احلادي عرش من نظام 
 ).٢٠٤إىل  ٢٠٠املرافعات الرشعية; املواد (من 

 ]١[" ) من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه:٢٠٠نصت املادة رقم (  )٣٢٥(
النهائية يف  حيق ألي من اخلصوم أن يلتمس إعادة النظر يف األحكام

إذا كان احلكم قد بني عىل أوراق ظهر بعد احلكم ) أ(األحوال اآلتية: 
 −  من اجلهة املختصة بعد احلكم − تزويرها, أو بني عىل شهادة قيض 

إذا حصل امللتمس بعد احلكم عىل أوراق ) ب(بأهنا شهادة زور. 
إذا وقع  )ج(قاطعة يف الدعو كان قد تعذر عليه إبرازها قبل احلكم. 

إذا قىض احلكم بيشء ) د(من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم. 
إذا كان منطوق احلكم ) هـ(مل يطلبه اخلصوم أو قىض بأكثر مما طلبوه. 

 احلكم صدر ز) إذا(. غيابياً  احلكم كان إذا) و(يناقض بعضه بعضاً. 
 يُعد ملن حيق ]٢[. الدعو يف صحيحاً  متثيالً  ممثالً  يكن مل من عىل

 يلتمس أن الدعو يف تدخل أو أدخل قد يكن ومل عليه حجة احلكم
 ."النهائية األحكام يف النظر إعادة

االعرتاض بالتامس إعادة نبيل إسامعيل عمر,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣٢٦(
, الطبعة الثانية, منشأة املعارف, النظر يف املواد املدنية والتجارية

عبداهللا بن حممد الدخيل, . وما بعدها ١٠ م, ص١٩٨٩ ,اإلسكندرية
, رسالة ماجستري, املعهد العايل التامس إعادة النظر يف األحكام القضائية

هـ, ١٤٢٢ ,للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض
التامس إعادة النظر يف نارص بن عبدالعزيز املايض, . وما بعدها ١٥ ص

, رسالة مقدمة استكامالً لسعودي, دراسة مقارنةنظام املرافعات الرشعية ا
 ,ملتطلبات درجة املاجستري, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض

إعادة املحاكمة, حممد عبداخلالق الزغبي, . وما بعدها ٢٦ هـ, ص١٤٢٦
, رسالة دكتوراه, كلية احلقوق دراسة مقارنة يف القانونني االردين واملرصي

 وما بعدها. ١٦ م, ص٢٠٠٩ ,سكندرية, اإلسكندريةبجامعة اإل

التي أصدرت احلكم املعرتض عليه بموجب هذا الطريق (أبو 
وهلذا قد تكون هذه املحكمة من  ).٩٢٥ صم, ١٩٩٣الوفا, 

حماكم الدرجة األوىل; وقد تكون حمكمة من حماكم الدرجة 
 .)٣٢٧(الثانية, وقد تكون املحكمة العليا ذاهتا

 
 عدم وقف تنفيذ احلكم املعرتض عليه بالتامس إعادة النظر − ١٠

ال يرتتب عىل رفع االلتامس بإعادة النظر وقف تنفيذ 
وز للمحكمة التي تنظر االلتامس أن تأمر احلكم, ومع ذلك جي

بوقف التنفيذ متى طلب ذلك, وكان خيشى من التنفيذ وقوع 
رضر جسيم يتعذر تداركه, وللمحكمة عندما تأمر بوقف 
, أو تأمر بام  التنفيذ أن توجب تقديم ضامن أو كفيل غارم ميلءٍ

 .)٣٢٨(تراه كفيالً بحفظ حق املعرتض عليه
                                                           

الوسيط يف رشح طلعت حممد دويدار,  مزيداً من التفاصيل; راجع:  )٣٢٧(
وما  ٦٧١ , مرجع سابق, صنظام املرافعات الرشعية اجلديد

, مرجع أصول املرافعات الرشعيةهشام موفق عوض, . بعدها
الطريق من  وما بعدها. وتكمن العلة يف تقرير هذا ٥٧٦ سابق, ص

طرق الطعن يف أمر منطقي مفاده ظهور أمور جديدة مل تكن حتت 
بصرية املحكمة عندما كانت تنظر النزاع الصادر فيه احلكم; وبعد 
صدور احلكم ظهرت أو تبينت أمور قد يتغري عىل أساسها احلكم 
السابق إصداره; بمعنى آخر لو إهنا كانت متوافرة وقت نظر النزاع 

مة املختصة جلاء احلكم خمتلفاً عام صدر عليه; وبناءً من قبل املحك
عىل ذلك قرر املنظم للمحكمة املختصة سحب احلكم الفائت 
ونظر موضوع القضية من جديد. ويصور البعض من الفقه 
اإلجرائي االلتامس بإعادة النظر بأنه طريق لتصحيح ما أصاب 

ا, أو أهنا مل رادة العدالة القضائية من عيب; وكأهنا قد دلس عليهإ
تكن إرادهتا سليمة وقت نظر النزاع إلخفاء معلومات عنها; وهلذا 
جيب التقدم بالتامس إعادة النظر إىل املحكمة املختصة التي 
أصدرت احلكم باعتبارها صاحبة اإلرادة املعيبة; لقيامها بتصحيح 
هذا العيب; بموجب حكم قضائي مؤسس عىل أساس نظر 

مبادئ وجدي راغب,  من التفاصيل; راجع:موضوع النزاع. مزيداً 
صاوي, الأمحد السيد . ٦٥٠ مرجع سابق, ص ,القضاء املدين

, مرجع سابق, الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية
, مرجع إجراءات التقايض والتنفيذحممود حممد هاشم, . ٧٧٥ ص

 االعرتاض بالتامس إعادةنبيل إسامعيل عمر, . ٢١٣ سابق, ص
 .١١ , مرجع سابق, صالنظر يف املواد املدنية والتجارية

) من نظام املرافعات ٢٠٢راجع الفقرة الثانية من نص املادة رقم (  )٣٢٨(
 .السعودي الرشعية
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١١٩
 خامتة البحث

انتهينا من بحثنا هذا نستطيع القول بأنه قد تم بعد أن 
اخلروج منه بعدة نتائج, وكذا ببعض التوصيات, وهذه وتلك 

 بياهنام عىل النحو التايل:
 

 أوالً: أهم النتائج
لقد خرجت من خالل هذا البحث بعدة نتائج لعل من 

 أمهها, اآليت:
١−   , أو أن النظام أو القانون, سواء أكان قانوناً موضوعياً

 ., جيب أن يتسم بالكفاية واجلودةقانوناً إجرائياً 
أن القانون ليس له غاية واحدة أو هدف واحد, بل له   −٢

عدة غايات, وتفضيل غاية عىل أخر مرده إىل النهج 
 الذي يتخذه املنظم أو املرشع حيال ترتيب الغايات.

أن غاية العدالة هي الغاية الرئيسة التي تقع عىل رأس   −٣
 ل الغايات القانونية.هرم ك

إن غايات القانون ليست وليدة الفكر القانوين املعارص,   −٤
 بل هي قديمة قدم اإلنسان نفسه.

 أن املنظم أو املرشع قد يأخذ بأكثر من غاية يف آن واحد.  −٥
إن غاية االستقرار القانوين حمل بحثنا, تُعد من الغايات   −٦

 الراهن.اهلامة, سواء يف املايض, أو يف الوقت 
أن نظام املرافعات الرشعية السعودي قد اشتمل عىل   −٧

 الكثري من مقتضيات غاية االستقرار القانوين.
أن هناك تطبيقات أو مظاهر عديدة لغاية االستقرار أو −٨

 األمن القانوين يف نظام املرافعات الرشعية.
 

: أهم التوصياتثاني  اً
توصيات, لعل من لقد خلصنا من خالل بحثنا هذا بعدة 

 أمهها, اآليت:
نويص وزارة العدل برضورة نرش األحكام القضائية يف   −١

 هناية كل سنة أو يف بداية السنة التالية عىل أقل تقدير.
نويص وزارة العدل برضورة فصل املبادئ والقرارات   −٢

هـ عن املبادئ ١٤٣٥القضائية الصادرة قبل عام 
ريخ, حتى تكون والقرارات الصادرة بعد هذا التا

األخرية متوافقة مع نظام املرافعات اجلديد, فمثالً وجود 

قضائية عن التمييز وهو طريق ملغي من طرق  ئمباد
الطعن أو االعرتاض قد يثري اللبس لد البعض. كام 
نويص الوزارة كذلك برضورة نرش هذه املبادئ بصفة 

 كل عام عىل حده. ئدورية بحيث تنرش مباد
ة العدل بإنشاء معهد لتدريب وتطوير نويص وزار  −٣

 مهارات العاملني يف املحاكم من أعوان القضاة.
) من ٢١نويص املنظم السعودي بتعديل املادة رقم (  −٤

نظام املرافعات الرشعية, بحيث حتذف العبارة التي 
موعد املسافة; ومن ثم يكون نص هذه  حتديدتنص عىل 

يوماً فقط إىل  ٦٠تضاف مدة " املادة عىل النحو التايل:
املواعيد املنصوص عليها نظاماً ملن يكون مكان إقامته 

 ."خارج اململكة
) من ٤٤نويص املنظم السعودي بتعديل نص املادة رقم (  −٥

نظام املرافعات الرشعية, بحيث يتم توحيد مدد احلضور 
كان نوعها تسهيالً عىل املتقاضني, بحيث  أمام املحاكم أياً 

ام) أمام مجيع املحاكم فيام عدا القضايا أي ثامنيةتكون (
 املستعجلة, ومن ثم يكون نص هذه املادة عىل النحو التايل:

موعد احلضور أمام مجيع حماكم القضاء العام ثامنية أيام "
عىل األقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعو, وجيوز عند 

ساعة برشط أن حيصل  ٢٤الرضورة نقص املوعد إىل 
فسه يف حالة نقص املوعد, وأن يكون التبليغ للخصم ن

بإمكانه الوصول إىل املحكمة يف املوعد املحدد, ويكون 
 ."املحكمة املختصة بنظر الدعو نقص املوعد بإذن من

نويص املنظم السعودي بتقليص املدة الواردة يف شأن   −٦
الوقف االتفاقي للخصومة بحيث ال تزيد عن ثالثة أشهر, 

) من نظام ٨٦املادة رقم (وهذا يستدعي تعديل نص 
جيوز " املرافعات الرشعية بحيث تكون عىل النحو التايل:

وقف الدعو بناءً عىل اتفاق اخلصوم عىل عدم السري فيها 
مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر من تاريخ إقرار املحكمة 
اتفاقهم, وال يكون هلذا الوقف أثر يف أي موعد حتمي قد 

ذا طلب أحد اخلصوم السري يف حدده النظام إلجراء ما. وإ
الدعو قبل انتهاء املدة املتفق عليها, فله ذلك بموافقة 
خصمه. وإذا مل يعاود اخلصوم السري يف الدعو يف األيام 

 ."العرشة التالية لنهاية األجل عد املدعي تاركاً لدعواه



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٢٠
نويص املنظم السعودي بتقليص املدة الواردة يف شأن   −٧

أو من طلب التدقيق بعد  عدم حضور املستأنف
 ٣٠إبالغه بموعد اجللسة; بحيث تكون هذه املدة 

, وهذا يستلزم تعديل  ٦٠يوماً فقط بدالً من  يوماً
) من نظام ١٩٠الفقرة األوىل من نص املادة رقم (

 املرافعات الرشعية, بحيث تكون عىل النحو التايل:
حتدد حمكمة االستئناف جلسة للنظر يف طلب  )١("

االستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه 
مرافعة, فإن مل حيرض املستأنف أو من طلب التدقيق 

يوماً ومل يطلب  ٣٠بعد إبالغه بموعد اجللسة, ومىض 
السري يف الدعو, أو مل حيرض بعد السري فيها, فتحكم 

حقه يف االستئناف  املحكمة من تلقاء نفسها بسقوط
) ٤أو التدقيق, وذلك دون اإلخالل بحكم الفقرة (

من املادة (اخلامسة والثامنني بعد املائة) من هذا 
 ."النظام

نويص املنظم السعودي بتوحيد مدة االعرتاض عىل   −٨
) ١٠األحكام القضائية بصورة مستعجلة بحيث تكون (

قض; ومن , أو بالن)٣٢٩(أيام سواء أكان الطعن باالستئناف
) من نظام ١٩٤ثم نر رضورة تعديل نص املادة رقم (

مدة  "املرافعات الرشعية, بحيث تكون عىل النحو التايل:
, ويستثنى من ذلك اً يوم ٣٠االعرتاض بطلب النقض 

أيام,  ١٠األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة فتكون 
فإذا مل يودع املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط 

 ."حقه يف طلب النقض

                                                           
) ١٨٧أيام; وعىل هذا نصت املادة رقم ( ١٠املدة يف االستئناف   )٣٢٩(

 من نظام املرافعات الرشعية; حيث جر نصها عىل النحو التايل:
, ويستثنى  ٣٠مدة االعرتاض بطلب االستئناف أو التدقيق " يوماً

أيام,  ١٠من ذلك األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة فتكون 
فإذا مل يقدم املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط حقه يف 
طلب االستئناف أو التدقيق وعىل الدائرة املختصة تدوين حمرض 

تهاء مدة االعرتاض يف ضبط بسقوط حق املعرتض عند ان
القضية, والتهميش عىل صك احلكم وسجله بأن احلكم قد 

) من ٤اكتسب القطعية, وذلك دون اإلخالل بحكم الفقرة (
 ."املادة (اخلامسة والثامنني بعد املائة) من هذا النظام

نويص املنظم السعودي بإضافة نص لنظام املرافعات   −٩
فيه املدة القصو التي جيب عىل  حتددالرشعية بحيث 

; املحكمة املختصة أن تنتهي فيها من نظر اخلصومة
وذلك مرده إىل أن إطالة أمد اخلصومة خيل بغاية 

 االستقرار القانوين.
 

 )٣٣٠(املراجع
 العربيةاملراجع أوالً: 

الوسيط يف رشح مقدمة م). ١٩٨١( أبو السعود, رمضان
 .منشأة املعارف, اإلسكندرية: ٢ط .القانون املدين

مبدأ األمن  م).٢٠٠٤( أبو املعاطي, حممد عبداللطيف
العدد , جملة البحوث القانونية واالقتصادية .القانوين

 .مرصجامعة املنصورة,  ,كلية احلقوق), ٣٦(
, ١٦ط .املرافعات املدنية والتجارية م).١٩٩٣( أبو الوفا, أمحد

 منشأة املعارف.اإلسكندرية: 
تاريخ النظم القانونية  م).١٩٩٩( أبو طالب, صويف حسن

 .دار النهضة العربيةالقاهرة:  .واالجتامعية
نشأة املذاهب الفلسفية  م).١٩٦٦( األسيوطي, ثروت أنيس

 العددان, جملة العلوم القانونية واالقتصادية .وتطورها
 ., القاهرةكلية احلقوق بجامعة عني شمس), ٢, ١(

, ١ج .القانون ئمباد م).١٩٧٤( األسيوطي, ثروت أنيس
 دار النهضة العربية.القاهرة: 

فلسفة القانون يف ضوء  م).١٩٧٦( األسيوطي, ثروت أنيس
بدون القاهرة:  .التاريخ االقتصادي واالجتامعي

 .نارش
تسبيب  هـ).١٤٢٠( بن سعد آل خنني, عبداهللا بن حممد

, ١ط .األحكام القضائية يف الرشيعة اإلسالمية
 .رشبدون ناالرياض: 

 م).٢٠٠٨هـ/١٤٢٩( آل خنني, عبداهللا بن حممد بن سعد
 .الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي

 .العبيكانمكتبة الرياض: , ٢ط, ١ج

                                                           
 ذكرت األسامء مع حفظ األلقاب.  )٣٣٠(
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١٢١
ئي يف التنظيم القضا هـ).١٤٠٣( آل دريب, سعود بن سعد

اململكة العربية السعودية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية 
الرياض: رسالة دكتوراه,  .ونظام السلطة القضائية

ن سعود جامعة اإلمام حممد ب ,املعهد العايل للقضاء
 .اإلسالمية
عوامل االستقرار للعقد القابل  م).١٩٩٧( األلفي, حممد جرب

, كلية احلقوقجملة  .لإلبطال, دراسة حتليلية مقارنة
السنة التاسعة,  ),١(احلقوق بجامعة الكويت, العدد 

 الكويت.
فلسفة القانون, مفهوم القانون  م).٢٠١٣( ألكيس, روبرت
لبنان: , ٢طكامل فريد السالك,  ترمجة .ورسيانه
 .ات احللبي احلقوقيةمنشور
ترمجة سموحي  .فلسفة القانون م).١٩٧٢( باتيفول, هنري

 .منشورات عويداتلبنان: فوق العادة, 
 .تاريخ النظم القانونية واالجتامعية م).١٩٧١( بدر, حممد

اهليئة العامة للكتب واألجهزة العلمية, القاهرة: 
 .عة جامعة القاهرةمطب

الوسيط يف  م).٢٠١٢هـ/١٤٣٣( بركات, عيل رمضان عيل
الرياض: , ١ط .رشح نظام القضاء السعودي اجلديد

 .صاداالقتمكتبة القانون و
النقص الفطري يف أحكام  م).١٩٤٥( بغدادي, أمحد حسن

, العراق, تصدر عن نقابة جملة القضاء .الترشيع
 م.١٩٤٥املحامني يف العراق, عدد عام 

من مشكالت تفسري  م).١٩٦٩( بكر, عصمت عبداملجيد
املجلة  .القانون, التفسري يف حالة فقدان النص

جامعة الدول العربية,  ,العربية للفقه والقضاء
 .)٣١العدد (
 .أفكار حول االجتهاد القضائي م).١٩٩٧( بن ملحه, غويت

املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية 
 .)٣( العدد ,)٣٥, اجلزء (والسياسية

أعامل السيادة م). ٢٠١٣هـ/١٤٣٤( بوزيد, الدين اجلياليل
 .دراسة مقارنةومبدأ املرشوعية وتطبيقاهتا يف اململكة, 

, جملة جامعة امللك سعود (احلقوق والعلوم السياسية)
 ).١, العدد ()٢٥املجلد (

مفهوم العدل والعدالة  م).١٩٧٨(يناير  الرتمانيني, عبدالسالم
جملة احلقوق والرشيعة  .يف الرشيعة اإلسالمية

 ., الكويت)١(العدد  ,, السنة الثانية(الكويت)
الوسيط يف تاريخ القانون  م).١٩٨٢( الرتمانيني, عبدالسالم

مطابع جامعة , الكويت: ٣ط .والنظم القانونية
 .تالكوي

 .النظرية العامة للقانون م).١٩٩٠( تناغو, سمري عبدالسيد
 .أة املعارفمنش :اإلسكندرية

 .النظرية العامة يف اإلثبات م).١٩٩٩( تناغو, سمري عبدالسيد
 .منشأة املعارف :اإلسكندرية

ترمجة عثامن نصريي,  .حكم القانون م).٢٠١٤( بينغهامتوم, 
ة اهليئالقاهرة: وتقديم السفري/ عبدالرؤوف الريدي, 

 .املرصية للكتاب
نظرية أعامل  م).٢٠٠٨(أبريل  اجلربوع, أيوب بن منصور

السيادة, دراسة حتليلية يف ضوء قضاء ديوان املظامل يف 
اجلامعات العربية جملة احتاد  .اململكة العربية السعودية

 .)٢٧( , العددللدراسات والبحوث القانونية
اختصاص  هـ).١٤٣٢(رجب  اجلربوع, أيوب بن منصور

, جملة العدل .ديوان املظامل بوصفه جهة قضاء إداري
 .)٥١العدد (

عيب الشكل  هـ).١٤٣٣(شوال  اجلربوع, أيوب بن منصور
 ).٥٦, العدد (جملة العدل .يف القرار اإلداري

اللجان  م).٢٠١٧هـ/١٤٣٩( بوع, أيوب بن منصوراجلر
الرياض: , ١ط .شبه القضائية يف القانون السعودي

 بدون نارش.
مبدأ املرشوعية وضوابط خضوع  م).١٩٦٧( اجلرف, طعيمة

 .القاهرة احلديثة مكتبةالقاهرة:  .الدولة للقانون
 .أركان الظاهر كمصدر للحق م).١٩٧٧( مجعة, نعامن

 .نارشبدون  :القاهرة
 .نظرية األوضاع الظاهرة م).١٩٥٥(مجيعي, عبدالباسط 

 .لة دكتوراه, جامعة القاهرةرسا
ضامنات عدالة القضاء يف  هـ).١٤١٦( اجلوفان, نارص بن حممد
املعهد العايل الرياض: رسالة دكتوراه,  .الفقه والنظام

 .للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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عالنية جلسات  هـ).١٤٢١(حمرم  حممداجلوفان, نارص بن 

, جملة العدل .التقايض يف اململكة العربية السعودية
 .السنة الثانية ,)٥العدد (

مرصوفات  هـ).١٤٢٤(حمرم  اجلوفان, نارص بن حممد
السنة اخلامسة ,)١٧(, العدد جملة العدل .الدعو. 

نظام القضاء يف  هـ).١٤٠٩( جرية, عبداملنعم عبدالعظيم
د مطبوعات معهالرياض:  .كة العربية السعوديةاململ

 .اإلدارة العامة
احلق يف حماكمة  م).٢٠١٠( احلرقان, عبداحلميد بن عبداهللا

جملة جامعة . جنائية عادلة يف اململكة العربية السعودية
 املجلد, امللك سعود (احلقوق والعلوم السياسية)

 ).٢), العدد (٢٢(
مفهوم القانون الطبيعي عند  م).١٩٩٥( حسن, أمحد إبراهيم

 .الدار اجلامعية :اإلسكندرية .فقهاء الرومان
غاية القانون (دراسة يف  م).٢٠١٦( حسن, أمحد إبراهيم

دار املطبوعات  :اإلسكندرية .فلسفة القانون)
 .اجلامعية

العدالة وأثرها يف القاعدة  م).٢٠١١( حسني, إسامعيل نامق
 .لقانونيةدار الكتب ا :القاهرة .القانونية

التطبيق االنتقائي للقانون  م).٢٠١٧( حسني, إسامعيل نامق
جملة جامعة التنمية  .وتأثريه عىل االستقرار القانوين

املجلد  ,, السليامنية (إقليم كوردستان بالعراق)البرشية
 ).٢(, العدد )٣(

الوضعية القانونية التحليلية  م).١٩٩٦( حسني, فايز حممد
 ,كلية احلقوق :القاهرةرسالة دكتوراه,  .اجلديدة

 .جامعة القاهرة
فلسفة القانون بني العلامنية  م).١٩٩٧( حسني, فايز حممد

 .دار النهضة العربية :القاهرة .والشكلية والغائية
دور املنطق القانوين يف تكوين  م).٢٠٠٧( حسني, فايز حممد

 .العربيةدار النهضة  :القاهرة .النظام القانوين املرصي
 :اإلسكندرية .فلسفة القانون م).٢٠٠٩( حسني, فايز حممد

 .دار املطبوعات اجلامعية

 .فلسفة القانون ونظرية العدالة م).٢٠١٠( حسني, فايز حممد
, كلية جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية

 ).٢(احلقوق بجامعة اإلسكندرية, العدد 
يف قانون القضاء الوجيز  م).٢٠٠٠( حشيش, أمحد حممد

 .نهضة العربيةدار ال :القاهرة .املدين
نظرية الظاهر يف القانون  م).١٩٨٠( احللو, ماجد راغب

, )١(, السنة الرابعة, العدد جملة احلقوق .اإلداري
 .الكويت
األمن القانوين:  م).٢٠١١فرباير −(يناير احلنودي, عيل

املحلية املجلة املغربية لإلدارة  .مفهومه وأبعاده
 .)٩٦لعدد رقم (, اوالتنمية

تيسري  هـ).١٤٣٨(اخلليفة, ماجد بن سليامن بن عبداهللا 
الرياض: الطبعة الثالثة,  .إجراءات التقايض والتنفيذ

 .بدون نارش
, ٢. طقضاء الظل م).٢٠١٨هـ/١٤٣٩( اخلويل, عمر

 .اإلجادة دارالرياض: 
ط يف املبسو هـ).١٤٣٠( الدرعان, عبداهللا بن عبدالعزيز

مكتبة الرياض: , ١ط .أصول املرافعات الرشعية
 .التوبة

سقوط اخلصومة يف قانون  م).١٩٩٢( دويدار, طلعت حممد
رسالة  .املرافعات املدنية والتجارية دراسة مقارنة

كلية احلقوق بجامعة  :دكتوراه, اإلسكندرية
 .سكندريةاإل

حيدة تطور احلامية الترشيعية ملبدأ  م).٢٠٠٩( دويدار, طلعت
 .دار اجلامعة اجلديدة :اإلسكندرية .القضاة

الوسيط يف رشح  م).٢٠١٥هـ/١٤٣٦( دويدار, طلعت حممد
دار  :جدة, ٣ط .نظام املرافعات الرشعية اجلديد

 .حافظ
ترمجة هنري رياض,  .فلسفة القانون م).١٩٨٦( دياس

 .دار اجليل :لبنان, ١طمراجعة عبدالعزيز صفوت, 
اللجان ذات االختصاص  هـ).١٤٠٤( الراشد, عبداهللا أمحد

د منشورات مركز البحوث بمعهالرياض:  .القضائي
 .اإلدارة العامة
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دار  :القاهرة .القضاء املدين ئمباد م).١٩٨٣( راغب, وجدي

 .الفكر العريب
النظرية العامة للجزاء  م).٢٠١٢( الرشيدي, محد سليامن

رسالة دكتوراه,  .اإلجرائي يف قانون املرافعات
 .ية احلقوق بجامعة القاهرةكل :القاهرة

اجلزاء اإلجرائي يف قانون  م).٢٠٠٣( رمضان, أيمن أمحد
كلية احلقوق  :اإلسكندريةرسالة دكتوراه,  .املرافعات
 .سكندريةبجامعة اإل

ترمجة  .مدخل إىل فلسفة القانون م).١٩٦٧( روسكوباوند
املؤسسة لبنان: صالح دباغ, ومراجعة أمحد مسلم, 

 .باعة والنرشالوطنية للط
سلطة قايض املوضوع يف  م).٢٠١٣(يناير  زرقون, نور الدين

جملة دفاتر  .اختيار القاعدة القانونية املالئمة حلل النزاع
كلية احلقوق  :اجلزائر), ٨(العدد , السياسة والقانون

 .لوم السياسية بجامعة قاصدي مرباحوالع
رية عامة لصياغة نحو نظ م).٢٠٠١( الزقرد, أمحد السعيد

, السنة اخلامسة )٣(, العدد جملة احلقوق .العقود
سبتمرب  −هـ ١٤٢٢خرة والعرشون, مجادي اآل

 .م, الكويت٢٠٠١
دروس يف مقدمة  م).١٩٦٩( زكي, حممود مجال الدين
العامة  مطبوعات اهليئة :القاهرة .الدراسات القانونية

 .لشئون املطابع األمريية
جملة  .علم القانون ومنهجه م).١٩٩٦( زنايت, حممود سالم

 .)١٨, العدد رقم (كلية احلقوق بجامعة أسيوط
اجلهل بالقانون ال  م).٢٠٠٥( السبعاوي, يارس باسم ذنون

, املجلد جملة تكريت للعلوم اإلنسانية .يعترب عذراً 
 .)٥( العدد ,)١٢(

ال حتكم دون سامع "قاعدة  م).١٩٨١( سعد, إبراهيم نجيب
 .منشأة املعارف :اإلسكندرية ."اخلصوم

أثر  م).١٩٧٢ديسمرب − (سبتمرب السقا, حممود عز العرب
جملة القانون  .الفلسفة يف الفقه والقانون الروماين

 ).٤, ٣(العددان  ,;, حقوق القاهرةواالقتصاد

شيرشون خطيباً  م).١٩٧٥(يوليه  السقا, حممود عز العرب
, القانونية واالقتصاديةجملة العلوم  .وفيلسوفاً وفقيهاً 

 ).٢(السنة السابعة عرش, العدد 
 .فلسفة القانون الطبيعي م).١٩٧٦(السقا, حممود عز العرب 
 ., القاهرةجملة مرص املعارصة

مبدأ األمن القانوين, دراسة  م).٢٠١١( سيد, رفعت عيد
 .حتليلية يف ضوء أحكام القضاء اإلداري والدستوري

 .بيةدار النهضة العر :القاهرة
قانون املرافعات املدنية والتجارية  م).١٩٧٤( سيف, رمزي

مطابع جامعة  :الكويت .وفقاً للقانون الكويتي
 .الكويت
دار  :بغداد .مذاهب القانون م).١٩٩١( الشاوي, منذر

 .كمةاحل
 .دار الثقافة :عامن .فلسفة القانون م).٢٠١٥( الشاوي, منذر

أصول الصياغة  م).٢٠١٤هـ/١٤٣٤( شطناوي, عيل خطار
 .مكتبة الرشد :الرياض, ١ط .القانونية

تطور النظام القضائي  هـ).١٤٢٣( الشمري, بندر بن رجا
وأنظمة املرافعات يف عهد خادم احلرمني الرشيفني مع 
دراسة حتليلية لنظرية اخلصومة القضائية وفقاً لنظام 

الرياض:  .هـ١٤٢١املرافعات الرشعية لعام 
 .جامعة امللك سعودالعلمي بمطبوعات النرش 

الوالية  م).٢٠١٢هـ/١٤٣٣( الشهري, شاكر بن عيل
القضائية للمحكمة العليا يف نظم القضاء السعودي 

رسالة دكتوراه,  .ودول جملس التعاون اخلليجي
 .األمنية جامعة نايف العربية للعلومالرياض: 

الرشوط املوضوعية للدفع  م).١٩٧١( الصاوي, أمحد السيد
 القاهرة: ,رسالة دكتوراه .ة اليشء املحكوم فيهبحجي

 .ق بجامعة القاهرةكلية احلقو
املساواة أمام القضاء يف  م).١٩٨٠( الصاوي, أمحد السيد

جملة القانون  .القانون املرصي والرشيعة اإلسالمية
, كلية احلقوق بجامعة القاهرة, السنة واالقتصاد
 اخلمسون.



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٢٧− ٦١ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٢٤
األسباب اجلديدة أمام حمكمة  م).١٩٨٤( صاوي, أمحد السيد

دار النهضة  :القاهرة .النقض بالنسبة للطعن املدين
 .العربية

الوسيط يف رشح قانون  م).٢٠٠٢( الصاوي, أمحد السيد
ر داالقاهرة: , ١٠ط .املرافعات املدنية والتجارية

 .النهضة العربية
القاهرة:  .أصول القانون م).١٩٧٩( الصدة, عبداملنعم فرج

 .النهضة العربيةر دا
فلسفة العدالة عند  م).١٩٨٩( أمحد صقر, مصطفى سيد

 .اإلغريق وأثرها عىل فقهاء الرومان وفالسفة اإلسالم
 .اجلالء اجلديدة مكتبةاملنصورة: 

األصول التارخيية  م).٢٠١١( صقر, مصطفى سيد أمحد
القاهرة:  .والفلسفية للنظم االجتامعية والقانونية

 .يدة باملنصورةجلدمكتبة اجلالء ا
دور االجتهاد  م).٢٠١٧( الطائي, حامد شاكر حممود

جملة احلقوق  .القضائي يف حتقيق األمن القانوين
اإلصدار  ,)٢, العراق, املجلد (باجلامعة املستنرصية

)٣١.( 
االستقرار كغاية من غايات  م).٢٠١٢( الطباخ, يسن حممد

 .املكتب اجلامعي احلديث :اإلسكندرية .القانون
, ٦ط .نظرية القانون م).١٩٩٣( عبدالباقي, عبدالفتاح

 .مطبوعات جامعة القاهرة
دار القاهرة:  .فكرة القانون م).١٩٧٩( عبدالرمحن, محدي

 .الفكر العريب
نظرية الوضع الظاهر يف  م).٢٠١٠( عبدالرمحن, حممد سعيد

ت منشورالبنان:  .قانون املرافعات, دراسة مقارنة
 .احللبي احلقوقية
القوة القاهرة يف قانون  م).٢٠١١( عبدالرمحن, حممد سعيد

لبنان: , ١ط .املرافعات, دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة
 .ات احللبي احلقوقيةمنشور

فلسفة القانون بني  م).٢٠١٤( عبداملجيد, حممد ممدوح عيل
رسالة دكتوراه,  .االجتاه الطبيعي واالجتاه الوضعي

 .جامعة القاهرة ,ابكلية اآلدالقاهرة: 

العدالة من املفهوم إىل  م).٢٠١٥( عبداملجيد, حممد ممدوح عيل
اإلجراء, دراسة يف املنجز الفلسفي من السوفسطائيني 

 .املكتبة العرصيةاملنصورة:  .حتى شيرشون
قانون العقد بني ثبات  م).١٩٩٠( عشوش, أمحد عبداحلميد

 مؤسسة :اإلسكندرية .اليقني واعتبارات العدالة
 .شباب اجلامعة
احلامية الدستورية لألمن  م).٢٠٠٣(يوليو  العصار, يرسي حممد

 .القاهرة, السنة األوىل, )٣(, العدد جملة الدستورية .القانوين
نحو نظرية عامة لفكرة  م).١٩٨٦( عطية, عزمي عبدالفتاح

الدعو أمام القضاء املدين, دراسة تأصيلية وحتليلية 
املرتتبة عىل هذه املاهية يف الفقه ملاهية الدعو والنتائج 

, ١ط .ويف الترشيع الفرنيس واملرصي والكويتي
 .دار ذات السالسل للطباعة والنرش :الكويت

واجب  م).١٩٨٧أغسطس −(يوليو عطية, عزمي عبدالفتاح
القايض يف حتقيق مبدأ املواجهة باعتباره أهم تطبيق 

 .العارشةنة , السجملة املحامي الكويتية .حلق الدفاع
تسبيب األحكام وأعامل  م).٢٠٠٣( عطية, عزمي عبدالفتاح

دار الفكر  :القاهرة .القضاة يف املواد املدنية والتجارية
 .العريب
القانون والقيم االجتامعية, دراسة يف  م).١٩٧١( عطية, نعيم

 .املكتبة الثقافية :القاهرة .الفلسفة القانونية
دور األمن القانوين يف دعم  م).٢٠١٦(أبريل  علوي, فاطمة

, جملة البشاير االقتصادية .مشاريع االستثامر يف اجلزائر
 ).٤(, العدد )٢(اجلزائر, املجلد 

الوسيط يف رشح  م).٢٠١٥هـ/١٤٣٦( عمر, حممود عمر
دار جدة: , ١ط .نظام املرافعات الرشعية السعودي

 .علمية للنرشخوارزم ال
أصول املرافعات  م).٢٠١٦هـ/١٤٣٧( عوض, هشام موفق

الرياض: , ١ط .الرشعية يف النظام القضائي السعودي
 .ة الشقريمكتب

األمن القانوين والقضائي وأثرمها  م).٢٠١٢( العيايش, يونس
دار السالم الرباط:  .يف التنمية االقتصادية واالجتامعية

 .ة والنرش والتوزيعللطباع
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١٢٥
الشكلية  م).١٩٩٣هـ/١٤١٤( عيسى, حممد مجال عطية

القانونية, دراسة مقارنة بني النظم القانونية الوضعية 
رسالة دكتوراه, كلية احلقوق  .والرشيعة اإلسالمية

 .بجامعة الزقازيق
أهداف القانون بني  م).١٩٩٨( عيسى, حممد مجال عطية
 .ر النهضة العربيةداالقاهرة:  .النظرية والتطبيق

فكرة العدالة يف فلسفة  م).١٩٩٦( غازي, طه عوض
 .ر النهضة العربيةداالقاهرة:  .فالطونأ

وحدة النظام القانوين املغلق  م).١٩٩٧( غازي, طه عوض
 ."قراءة يف النظرية البحتة للقانون "لد هانز كلسن:

 .ر النهضة العربيةداالقاهرة: 
مبدأ عدم جواز االعتذار  م).١٩٩٩( غازي, طه عوض

واعتبارات باجلهل بالقانون بيت اعتبارات العدالة 
لنهضة دار االقاهرة:  .النظام, دراسة تارخيية مقارنة

 .العربية
 الغامدي, عبداخلالق بن عبداهللا بن عبداخلالق

مواعيد وإجراءات الدعو  م).٢٠٠٧هـ/١٤٢٨(
قبل صدور احلكم يف نظام املرافعات الرشعية 

رسالة  .دي, دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنالسعو
ول عىل درجة املاجستري, مقدمة استكامالً للحص

 .األمنية جامعة نايف العربية للعلومالرياض: 
مبدأ األمن القانوين ورضورة  م).٢٠٠٩( غميجة, عبداملجيد

, املغرب, العدد جملة امللحق القضائي .األمن القضائي
)٤٢(. 

نظام  م).٢٠٠٦هـ/١٤٢٧( فايد, عابد فايد عبدالفتاح
دار القاهرة: , ١ط .ةاإلثبات يف املواد املدنية والتجاري

 .العربيةالنهضة 
 .املدخل للعلوم القانونية م).١٩٧٥( فرج, توفيق حسن

 مكتبة مكاوي.بريوت: 
الفكر القانوين والواقع  م).١٩٨١( فرحات, حممد نور
 .ة للطباعة والنرشدار الثقافالقاهرة:  .االجتامعي
حتليلية مواعيد املرافعات: دراسة  م).١٩٧٧( الفزايري, آمال أمحد

رسالة دكتوراه,  .حماولة الكشف عن نظرية عامة − 
 .كلية احلقوق بجامعة اإلسكندرية :اإلسكندرية

مكتبة , عامن: ٢ط .تاريخ القانون م).١٩٩٨( الفضل, منذر
 الثقافة للنرش والتوزيع.

جوهر القانون بني املثالية  م).٢٠٠٥( فودة, السيد عبداحلميد
 .الفكر اجلامعيدار  :اإلسكندرية .والواقعية

التنظيم القضائي اجلديد  هـ).١٤٣١( الفوزان, حممد بن براك
 مكتبةالرياض: , ١ط .يف اململكة العربية السعودية

 .القانون واالقتصاد
األصول الفلسفية  م).١٩٩٧( قدوس, حسن عبدالرمحن
 .مكتبة اجلالء اجلديدة :املنصورة .للوضعية القانونية

زام القايض باحرتام مبدأ الت م).١٩٩٢( القصاص, عيد
املواجهة, دراسة حتليلية مقارنة يف قانون املرافعات 

 :مرص ,الزقازيقرسالة دكتوره,  .املرصي والفرنيس
 .بجامعة الزقازيق ,كلية احلقوق

 .التنازل عن احلق يف الطعن م).١٩٩٥( القصاص, عيد
 .دار النهضة العربية :القاهرة

 م).٢٠٠٥هـ/١٤٢٦( صالح بن اللحيدان, حممد بن عبداهللا
رشط املصلحة يف دعو احلقوق يف نظام املرافعات 

رسالة  .الرشعية السعودي, دراسة تأصيلية تطبيقية
مقدمة استكامالً للحصول عىل درجة املاجستري, 

 .األمنية جامعة نايف العربية للعلومالرياض: 
استقرار القانون املطبق عىل  م).٢٠١٦(يونيو  لعامري, وليد
جملة الباحث  .ستثامر كضامن للمستثمر األجنبياال

 ).٩(, اجلزائر, العدد للدراسات األكاديمية
االجتهاد القضائي  م).٢٠١٤(مايو  اللمتوين, عبدالرمحان
, املغرب, العدد جملة امللحق القضائي .واألمن القانوين

)٤٦(. 
األمن  م).٢٠١٨(يناير  بوغقال, فتحيةو ;لوشن, دالل

جملة  .امنات الترشيع وخماطر االجتهادالقضائي بني ض
ة, اجلزائر, العدد الباحث للدراسات األكاديمي

)١٢.( 
تعريب املحامي/  .فكرة القانون م).١٩٨١( لويد, دينيس

الكويت: سليم الصويص, ومراجعة سليم بسيسو, 
), نوفمرب ٤٧مطبوعات عامل املعرفة, العدد (

 .م١٩٨١
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١٢٦
الوضع الظاهر يف  م).٢٠١٥( مبارك, نجوان عبدالستار عيل

القانون املدين, مصدر جديد من مصادر االلتزام غري 
 :اإلسكندرية .اإلرادية, دراسة حتليلية تأصيلية تطبيقية

 .دار اجلامعة اجلديدة
النظام القانوين ملثول اخلصوم أمام  م).١٩٨٨( مربوك, عاشور

القضاء املدين (احلضور والغياب) دراسة حتليلية 
 .مكتبة اجلالء اجليدة :مرص ,املنصورة, ١ط .مقارنة

الوسيط يف قانون القضاء  م).١٩٩٥( مربوك, عاشور
مكتبة اجلالء  :املنصورة, ١طالكتاب األول,  .املرصي
 .اجلديدة

 .القضاء باليمني احلاسمة م).١٩٩٧( حممود, أمحد صدقي
 .دار النهضة العربية :القاهرة

نظام املرافعات  م).٢٠١٥هـ/١٤٣٧( حممود, أمحد صدقي
 ., بدون نارش١ط .الرشعية

فكرة القانون الطبيعي  م).١٩٩٦( حممود, حسن عبداحلميد
األساس الديني " الكالسيكي ومفهوم القانون:

 .دار النهضة العربية :القاهرة ."للقانون
املدخل إىل القانون, نظرية  م).٢٠١٠( حممود, مهام حممد

 .احلقوقية منشورات احللبي :لبنان, ١ط .القانون
املوازنة بني فكرة األمن  م).٢٠١٠( حميسن, عامر زغري

جملة  .القانوين ومبدأ رجعية أثر احلكم بعدم الدستورية
 ., العراق)١٨(, العدد مركز دراسات الكوفة

الوسيط يف رشح التنظيم  هـ).١٤٣٤( خملوف, أمحد صالح
الرياض:  .القضائي اجلديد باململكة العربية السعودية

 .اإلدارة العامة منشورات مركز البحوث بمعهد
السلطة  م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٥( املرزوقي, حممد عبداهللا

الرياض: , ١ط .التنظيمية يف اململكة العربية السعودية
 .العبيكانمكتبة 

الوجيز  م).٢٠١٧هـ/١٤٣٨( املريس, متويل عبداملؤمن حممد
 :الرياض, ١ط .يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

 .إلجادة للطباعة والنرش والتوزيعر ادا
أصول املرافعات, الكتاب الثاين يف  م).١٩٧٧( مسلم, أمحد

 .دار الفكر العريب للنرش :القاهرة .التقايض

دار الفكر  :القاهرة .أصول املرافعات م).١٩٧٩( مسلم, أمحد
 .العريب

 .قانون اإلثبات م).١٩٩٨( منصور, حممد حسني
 .اجلامعة اجلديدة للنرشدار  :اإلسكندرية

 .لكرتونيةاملسؤولية اإل م).٢٠٠٧( منصور, حممد حسني
 .دار اجلامعة اجلديدة للنرش :اإلسكندرية
 :اإلسكندرية .نظرية القانون م).٢٠٠٩( منصور, حممد حسني

 .دار اجلامعة اجلديدة للنرش
 م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٥( املهوس, يوسف بن حممد بن إبراهيم

ئي بني الفقه اإلسالمي والنظام تسبيب احلكم القضا
رسالة مقدمة استكامالً للحصول  .القضائي السعودي

جامعة نايف العربية الرياض: عىل درجة املاجستري, 
 .األمنية للعلوم

االعرتاض بالتامس إعادة  م).١٩٨٩( نبيل, نبيل إسامعيل عمر
 :اإلسكندرية, ٢ط .النظر يف املواد املدنية والتجارية

 .املعارفمنشأة 
سقوط وتصاعد وانتقال  م).١٩٩٩( نبيل, نبيل إسامعيل عمر

وحتول املراكز اإلجرائية يف قانون املرافعات (كيفيته 
 .دار اجلامعة اجلديدة للنرش :, اإلسكندرية١ط .وآثاره)

اهلدر اإلجرائي  م).١٩٩٩( نبيل, نبيل إسامعيل عمر
اجلامعة دار  :اإلسكندرية, ١ط .واقتصاديات اإلجراء

 .اجلديدة للنرش
الوسيط يف قانون  م).١٩٩٩( نبيل, نبيل إسامعيل عمر

دار اجلامعة  :اإلسكندرية .املرافعات املدنية والتجارية
 .اجلديدة للنرش

تسبيب األحكام  م).٢٠٠١( نبيل, نبيل إسامعيل عمر
 .القضائية يف قانون املرافعات املدنية والتجارية

 .اجلديد للنرشدار اجلامعة  :اإلسكندرية
امتناع القايض عن  م).٢٠٠٤( نبيل, نبيل إسامعيل عمر

دار اجلامعة  :اإلسكندرية .القضاء بعلمه الشخيص
 .اجلديدة
 :اإلسكندرية .قوانني املرافعات م).١٩٨٢( النمر, أمينة

 .مؤسسة الثقافة اجلامعية



  متويل املريس: االستقرار كغاية من غايات القانون يف نظام املرافعات الرشعية السعودي

  

١٢٧
إجراءات  م).١٩٨٩هـ/١٤٠٩( هاشم, حممود حممد

مطبوعات جامعة الرياض:  .التقايض والتنفيذ
 .لك سعودامل

مهة "التمسك بسقوط اخلصومة  م).١٩٩١( هندي, أمحد
دار النهضة  :القاهرة ., دراسة مقارنة"اخلصوم
 .العربية
شطب الدعو, دراسة مقارنة يف  م).١٩٩٣( هندي, أمحد

ر داالقاهرة:  .القانون املرصي والقانون الفرنيس
 .النهضة العربية

مبادئ  م).٢٠١٤هـ/١٤٣٥( السالمعبد وايف, حممود عيل
الرياض: , ١ط ., اجلزء األولاملرافعات الرشعية

 .بة الرشدمكت
 ئمباد م).٢٠١٥هـ/١٤٣٦(وايف, حممود عيل عبدالسالم 

, الرياض: ١ط .اجلزء الثاين, املرافعات الرشعية
 .مكتبة الرشد

 .الوسيط يف قانون القضاء املدين م).٢٠٠٧( وايل, فتحي
 .دار النهضة العربية :القاهرة
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THE DUTY OF DOCTORS TO INFORM PATIENTS “IN LIGHT OF THE 
PROVISIONS OF THE HEALTH PROFESSIONS REGULATIONS ISSUED 

BY ROYAL DECREE NO. (M/59) DATED 4/11/1426 H.” 

Mohamed A. Alqurashi 
Assistant Professor of Health Law, King Abdulaziz University 

 (Received 24/07/1439 H., Accepted for Publication 26/02/1440 H.) 

Abstract. This paper analyzes the legal obligation of the doctor to fully inform patients about everything related to therapeutic and non-
therapeutic, in light of the Saudi Health Professions Regulations issued by the Royal Decree No. (M/59) dated 4/11/1426 H. and related 
systems. The paper discusses the sources of the obligation of informing patients about their health and the concept of the patient’s right 
to be fully informed. The research examines the stages of the obligation of informing patients and shows the current situation under the 
Saudi law system regarding the subject of research. Research reveals how the Practice of Health Professions Act in Saudi Arabia did not 
explicitly provide a provision for the obligation of having patients fully aware of what they will be having, and only requires physicians 
to obtain patients’ consent before any medical procedure. Research shows how most health legislations in many countries provide 
strong legal provisions that require physicians to explain every detail prior medical procedure and considered it as a fundamental 
element for the health of the patient’s consent to a medical procedure. The research also clarifies the civil liability arising from the 
breach of the obligation of informing patients and the burden of proof of that obligation. The research presented several suggestions 
regarding the amendment of the Practice of Health Professions Act, which would avoid the deficiencies in this system. 
Keywords: Health law, Health practitioners, Disclose information, Health information. 

 
 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٤٤−١٢٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٣٠
 مشكلة البحث 

) من نظام مزاولة املهن الصحية ١٨املادة ( تنص
السعودي عىل التزام الطبيب بتوضيح التعليامت الواجب 

وتوضيح اخلطورة التي قد تنشأ يف للمريض أو ذويه تباعها ا
بعد رشح الوضع العالجي أو اجلراحي  حالة عدم التقيد هبا

 .)١(وآثاره
مريض يف طبيب للالخطار إونصت املادة ذاهتا عىل أن 

 أو األمراض التي هتدد حياته باخلطر, أمراً احلاالت املستعصية 
 ه.تقديرحمض يرجع إىل 

عليه نجد أن قراءة النص من الوهلة األوىل تعكس و
التزام الطبيب بالتبصري خالل مراحل مد غموضاً يف حتديد 

 .للمريض أو ذويه العمل الطبي
بحالته الصحية لتقدير تبصري املريض  سنادعندي, يُعد إو

عىل أحد أهم مبادئ أخالقيات املهنة الصحية  اً تعدي طبيبال
بقول  طبيبوالتي تتمثل يف استقاللية املريض والتزام ال

عىل الثقة املتبادلة بني عالقة , فضالً عن تأثري ذلك احلقيقة
 .الطبيب واملريض

 االلتزام بالتبصري يفاملاثل البحث وضح يمن هذا املنطلق, 
كانت عالجية أو غري عالجية وفقاً أل الطبية سواء عاممجيع األ

 للنظام السعودي.
 

 أسئلة البحث
 :, مثلثري موضوع البحث عدداً من التساؤالتيُ 

 هي مراحل  ماوهي مصادره  ما املقصود بالتبصري وما
 االلتزام بالتبصري?

 ?ما هو موقف النظام السعودي حيال االلتزام بالتبصري 
  ام مزاولة املهن الصحية املعيار املتبع للتبصري يف ظل نظما

 السعودي?
  هل هناك محاية قانونية للمريض فيام يتعلق هبذا

 اخلصوص?

                                                           
 جملس قرار, هـ٤/١١/١٤٢٦ بتاريخ ٥٩م/ رقم ملكي مرسوم  )١(

 .هـ٣/١١/١٤٢٦ بتاريخ ٢٧٦ رقم الوزراء

 خالل بااللتزام ولية املدنية يف حال اإلؤهي املس ما
 بالتبصري?

 ثبات?عىل من يقع عبء اإل 
 

 منهجية البحث
الوصفي إن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج 

لل هذه الورقة مبدأ االلتزام بالتبصري يف ظل حيث حتُ  ,التحلييل
قواعد النظام السعودي وتقارن ذلك بمواقف بعض القوانني 

 الصحية يف دول أخر. هتدف عملية التحليل إىل اآليت:
  أوالً: الكشف عن اجلوانب التي يكتنفها الغموض يف

 بالتبصري.يتعلق بااللتزام  النظام السعودي فيام
  تقويم احللول التي تقدمها القوانني الصحية يف دول : ثانياً

 أخر حيال االلتزام بالتبصري.
  اخلروج بتوصيات يمكن االستفادة هبا عند إجراء : ثالثاً

 أي تعديالت عىل نظام مزاولة املهن الصحية السعودي.
 

 حدود الدراسة
ؤولية املستوجد تتعدد جوانب موضوع االلتزام بالتبصري ف

االلتزام بالتبصري وآلية اإلخالل باملدنية واجلنائية الناجتة عن 
عن العقوبات التي قد تنجم عن اإلخالل  التقايض فضالً 

 بااللتزام بالتبصري.
إنه من غري املمكن أن يدرس هذا البحث مجيع وحيث 

 ,جوانب االلتزام بالتبصري بالعمق املتوقع ويف املساحة املتاحة
د من اختيار موضوع والتعمق فيه. وقع االختيار لذلك كان الب

مرحلة ك ,عىل التزام الطبيب بالتبصري خالل املراحل العالجية
مع توضيح  ,مرحلة العالج ومرحلة املتابعةتشخيص وال

ولية املدنية يف حال اإلخالل بااللتزام بالتبصري واملعيار ؤاملس
 ثبات.بع يف النظام السعودي وعبء اإلاملتُ 

 
 الدراسةخطة 

األول يناقش ماهية  حثني,تم تقسيم هذه الورقة إىل مب
ولية املدنية حال ؤاملس الثايناملبحث  االلتزام بالتبصري, ويناقش
 , وذلك حسب السياق التايل.اإلخالل بااللتزام بالتبصري



  يف ضوء أحكام نظام مزاولة املهن الصحية ..."حممد القريش: التزام الطبيب بالتبصري 

  

١٣١
 :املبحث األول

 االلتزام بالتبصرياهية م
 متهيد وتقسيم

بالتبصري حتديد تقتيض دراسة وفهم موضوع االلتزام 
املقصود هبذا املصطلح ومتييزه عام قد خيتلط به, والتعرف عىل 

 , كل يف مطلب مستقل, وفقاً للعرض التايل:مصادر هذا االلتزام
 

 مفهوم االلتزام بالتبصري: املطلب األول
, يُعرف االلتزام, بأنه: رابطة قانونية بني شخصني " عموماً

يقتيض أداءً مالياً معيناً من ختول ألحدمها وهو الدائن, أن 
 .)٢("اآلخر وهو املدين

عد العلوم الطبية أحد املجاالت التي حققت تُ وحيث 
تقدماً واسعاً يف العلم واملعرفة, والوسائل املستخدمة يف 
الكشف عن األمراض وذلك عن طريق التشخيص بأحدث 

سائل التدخل العالجي أو اآلالت بالغة الدقة والتعقيد وو
 .اجلراحي

ظهرت أجهزة للكشف املبكر عن األورام, والعالج عن 
طريق املناظري الذي بات يعالج الكثري من األسقام من خالل 

تطور الطب من حيث  , فضالً عنالتدخالت اجلراحية
سمى بالعالج يُ  العمليات املستحدثة مثل زرع النخاع وما

 .باخلاليا اجلذعية
ريض بام سيخضع له أصبح من الرضوري تبصري امل ا,لذ

من تدخل طبي بشكل يستطيع من خالله الطبيب احلصول 
 ل املريض.بَ املستنري من قِ  ءعىل الرضا

شكل العمل الطبي التزاماً هاماً عىل عاتق الطبيب يف يُ و
فإنه  ,م عىل إجراء طبياقداإلتبصري املريض, فالطبيب إذا أراد 

جيب أن  ءهذا الرضاويلتزم باحلصول عىل موافقة املريض, 
 ,أي أن يتم بعد تبصري الطبيب للمريض ,ستنرياً يكون مُ 

                                                           
وقد يتمثل هذا األداء املايل يف التزام املدين بإعطاء أو بأداء عمل   )٢(

(التزام سلبي), كااللتزام  جيايب), أو باالمتناع عن أداء عملإ(التزام 
الوجيز يف مصادر  ,حسيني إبراهيم أمحد إبراهيم. بعدم املنافسة

, الطبعة األوىل, االلتزام يف ضوء الفقه اإلسالمي والنظام املدين
 .٦ م, ص٢٠١٧ـ/ه١٤٣٨

وتوضيح املعلومات الكافية حول حالته الصحية سعياً 
 .)٣(حالته الصحيةبشأن ه املريض قبلللوصول إىل قرار ي

وبام أن من خصائص العقد الطبي أنه يقوم عىل الثقة 
لطريقة املتبادلة بني طرفيه, فإن االلتزام بالتبصري يعكس ا

األمثل للحفاظ عىل هذه الثقة بني الطبيب واملريض, فالثقة 
تقتيض املصارحة وااللتزام بالتبصري هنا يمثل دور املصارحة 

 واملكاشفة.
من جانب آخر, يعكس التبصري توازن بني طريف العقد و

الطبي والذي هو أساساً قائم عىل عدم التوازن من الناحية 
حيرتف مهن الطب بعكس املريض  فيكون الطبيب فيه ,ميةلالع

, لذلك نجد دور التبصري مهم  الذي جيهل تلك األمور عادةً
 .)٤(جداً يف إقامة التوازن بني طريف العقد الطبي

طلق عىل االلتزام بالتبصري, تتعدد املسميات التي تُ و
وتشرتك بعض هذه املصطلحات األخر مع االلتزام بالتبصري 

بس حول مفهوم حداث لَ إيف بعض خصائصها مما يؤدي إىل 
 االلتزام بالتبصري.

حدد املقصود بمصطلح التبصري ثم ن من هنا ينبغي أن
نوضح املقصود باإلعالم كمصطلح غالباً ما يشرتك مع 

 ض خصائصه.التبصري يف بع
 

 أوالً: التعريف بالتبصري
, واملفعول أبرصَ يُبرص, إبْصاراً  :لغة التبصري برصِ , فهو مُ

برصَ  : و ,مُ خصُ ة ونظر بعينه فرأ,  )١(أبرصَ الشَّ أدرك بحاسّ
. )٥(َّ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّ  :, لقوله تعاىلالبرص

 مئ ُّ  :لقوله تعاىل ,)٦(رأ ببصريته فاهتد, علم وأدرك )٢(
 يق ىق يف ىف ُّ : , وقوله تعاىل)٧(َّ مبنب  زب رب ىئيئ نئ

                                                           
, دار النهضة االلتزام باإلفضاء يف العقود ,سعيد سعد عبدالسالم  )٣(

 .٤٠− ٣٩ صص م, ١٩٩٩العربية, مرص, 
االلتزام بالتبصري يف العقد الطبي دراسة  ,أنس حممد عبدالغفار  )٤(

, دار الكتب مقارنة بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي
 .٣٩ م, ص٢٠١٣القانونية, مرص, 

 .١٧٩سورة األعراف, اآلية   )٥(
, عامل الكتب, معجم اللغة العربية املعارصة ,أمحد خمتار عمر  )٦(

 .٢١٠ م, ص٢٠٠٨ القاهرة,
 .١٠٤سورة األنعام, اآلية   )٧(
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١٣٢
ةُ )٨(َّ مل يك ىك مك  لك اك  ,أي املضيئة , واملبُرصِ

 .)٩(َّ جه هن من خن ُّ  :قوله تعاىلك
 

: متييز االلتزام بالتبصري عن االلتزام باإلعالم  ثانياً
, و التزام " :أنهب ,عرف االلتزام بتبصري املريضيُ قانوناً

الطبيب بأن يقدم للمريض عند سابق عىل التعاقد يتعلق بالتزام 
 ءتكوين العقد الطبي البيانات واملعلومات الالزمة إلجياد رضا

 ."كافة تفاصيل العمل الطبي ضح فيهومُ كامل سليم 
ورن إذا ما ق ,عد االلتزام بالتبصري حديث النشأةويُ 

املريض, ومع التطور  ءبااللتزام األصيل باحلصول عىل رضا
وما ظهر من خالل  ,وم الطبيةالتكنولوجي يف جمال العل
نسان واملواثيق الدولية يف جمال اإلعالن العاملي حلقوق اإل

نسان املتعلقة باملجال الطبي وحقوق املريض, أد حقوق اإل
م التزمؤداها ا ,إىل نشوء نظرة حديثة لعالقة املريض بالطبيب

يتحقق من  ,الطبيب املعالج بتبصري املريض تبصرياً كافياً ووافياً 
وهو إدراك  من االلتزام بالتبصري, خالله الغرض األسايس

 .)١٠(املريض كل ما سيقوم به الطبيب يف مجيع املراحل العالجية
أو يكون شفاهةً  فقد ,شرتط يف التبصري شكالً معيناً يُ وال 

, وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارم هلا  )١١(كتوباً
من حيث املبدأ ال رضورة للتبصري الكتايب إال أن " :جاء فيه

مام املحكمة تفرض أحالة املريض يف الواقعة املطروحة 
 ."التبصري الكتايب كونه مصاباً بالصمم

يتضح لنا من هذا القرار انه وأن كان األصل يف التبصري أن 
يكون شفاهةً إال أن هناك بعض احلاالت التي تستوجب 

فالتبصري  ,صاباً بالصمملو كان املريض مُ التبصري املكتوب كام 
التبصري لذا جيب أن يكون  ,الشفهي هبذا الفرض ال خيدمه

.مكتوب  اً

                                                           
 .٢٠١سورة األعراف, اآلية   )٨(
 .١٣ية اآلسورة النمل,   )٩(
حق املوافقة عىل األعامل الطبية وجزاء اإلخالل  ,عبدالكريم مأمون  )١٠(

 .٧٣ م, ص٢٠٠٦, دار النهضة العربية, القاهرة, به, دراسة مقارنة
(11) Louis Dubouis, La Protection europeenne des droits de 

l’homme dans le domaine de la biome decine, Francaise, 
Paris, 2001, p. 45. 

االلتزام قبل التعاقدي " :نهأعالم بااللتزام باإلويُعرف 
و أالتزام املنتج ", أو هو )١٢("دالء باملعلومات والبياناتباإل

 ,املنتج املسلم لهاملهني بوضع املستهلك يف مأمن من خماطر 
و أن يبني املنتج أوهو ما يتطلب  ,و خدمةأكانت سلعة أسواء 

املهني للمستهلك كل املخاطر التي تكون مرتبطة بامللكية 
التزام ينشأ يف املرحلة " , أو هو)١٣("العادية لليشء املسلم له

قد  م البائع املشرتي بكل ماعلِ السابقة عىل التعاقد وبموجبه يُ 
 ءبرام التعاقد من عدمه وذلك ليصدر رضاإراره يف يؤثر عىل ق

 .)١٤("حر من جانب املستهلك

                                                           
االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات  ,نزيه حممد الصادق املهدي  )١٢(

, دار النهضة املتعلقة بالعقد وتطبيقاته يف بعض أنواع العقود
. بيد أن هذا التعريف عام وفيه ١٥ م, ص١٩٨٢القاهرة, العربية, 

نوع من اإلطالق حيث حيتاج إىل حتديد أكثر ملفهوم االلتزام 
باإلعالم وماهية املعلومات والبيانات التي يلزم هبا املدين هبذا 

غني ريسان جادر , وعقيل فاضل محد الدهان. راجع: االلتزام
جملة أهل البيت , االلتزام باإلعالم يف العقد اإللكرتوين, الساعدي

 .٢٠٦بدون سنة نرش, ص اخلامس, العدد  ,عليهم السالم
, منشأة ثناء تكوين العقدأمحاية املستهلك  ,السيد حممد السيد عمران  )١٣(

سامعيل إنضال  :عن نقالً  ,٨٠٢ ص ,م١٩٨٦ سكندرية,رف, اإلااملع
, دار الثقافة للنرش الطبعة األوىل ,لكرتونيةحكام عقود التجارة اإلأ ,برهم

عىل  هزيكلرتنتقد وهذا التعريف مُ . ١٣٤ ص ,م٢٠٠٥والتوزيع, عامن, 
و خدمة, فجعل حمور أفكرة اخلطر التي قد يتسم هبا حمل العقد من سلعة 

عالم متعلق فقط باملنتجات اخلطرة وكيفية محاية املستهلك من االلتزام باإل
عالم ن االلتزام باإلإحيث  ,خطورة تلك املنتجات, وهذا غري صحيح

قد كتحديد شخصية املنتج ومواصفات حمل الع ;مور متعددةأيتعلق ب
املستهلك يف ذلك العقد ومن ضمنها  اءواستعامالته وكل ما يؤثر يف رض

 ي, وغنعقيل فاضل محد الدهان. راجع: بالطبع مد خطورة املنتج
جملة أهل وين, ريسان جادر الساعدي, االلتزام باإلعالم يف العقد اإللكرت

 .٢٠٧بدون سنة نرش, ص اخلامس, العدد  ,البيت عليهم السالم
محاية املستهلك من الغش التجاري  ,عبداهللا حسني عيل حممود  )١٤(

املتحدة مارات العربية والصناعي, دراسة مقارنه بني دولة اإل
 , دار النهضة العربية, القاهرة,بعة األوىلطال, جنبيةوالدول األ

 هزيركتعىل هذا التعريف بعض الفقه ب يويع. ١٢٤ ص ,م٢٠٠٢
نام أي إعالم ال يقترص عىل عقد البيع ولتزام باإلفاال, عىل عقد البيع

فال يمكن حرص  ,و عمل معنيأو خدمة أعقد يرد عىل سلعة 
عالم االلتزام باإل ,محدأخالد مجال . ع دون سواهالتعريف بعقد البي

 .٨١ ص ,م٢٠٠٣, دار النهضة العربية, القاهرة, قبل التعاقد
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١٣٣
عالم إب عالم عىل املدين التزاماً االلتزام باإلويفرض 

بكافة  وصادقاً  صحيحاً  عالماً إاملستهلك يف ظروف التعاقد 
والتي يعجز  برامه,إبالعقد املراد  ةاملتعلق ةاملعلومات اجلوهري

 .)١٥(رضاؤه بالعقد اعليه يليبن ةاخلاص هبا بوسائله ةحاطعن اإل
االلتزام اإلعالم وااللتزام ببني مما سبق, يوجد اختالف 

فااللتزام بالتبصري  ;التبصري من حيث املصدر أو وقت النشأةب
 ,برام العقدإهو التزام ينشأ يف املرحلة السابقة عىل  ,قبل التعاقد

أما االلتزام  ,اسه القانوناملتعاقد وأس ءوهيدف إىل تنوير رضا
وتكون الغاية منه هو  ,باإلعالم فينشأ لكل عقد عىل حدة

 .)١٦(حسن تنفيذ العقد
 يااللتزام بالتبصري قبل التعاقد ومن جهة ثانية, جيد

أساسه يف املبادئ العامة يف القانون كمبدأ حسن النية, أما 
عقد ال يجد أساسه يفف ,االلتزام باإلعالم الالحق عىل العقد

 فهو التزام عقدي. ,نفسه
االلتزام عن ق االلتزام بالتبصري رتفومن جهة ثالثة, ي

فعادة يكون التبصري  منهام, كلٍّ  باإلعالم من حيث وقت نشأة
فالتبصري يتمثل هنا  ,عالم بعد التعاقدويكون اإل ,قبل التعاقد

يف سلوك الطبيب باإلدالء بالبيانات اجلوهرية املرتبطة بمحل 
 .)١٧(أو ما ينشأ عنه من التزامات ,بنودهببند من العقد أو 

 
 مصادر االلتزام بالتبصري: املطلب الثاين

تأيت مصادر التزام الطبيب بالتبصري يف اململكة العربية 
 :, مهاينيرئيسالسعودية من مصدرين 

تُعد الرشيعة اإلسالمية , حيث الرشيعة اإلسالمية األول:
سالمية وبخاصة اململكة املصدر األول للترشيع يف الدول اإل

تُعترب يف اململكة العربية  ئالعربية السعودية, فهذه املباد
السعودية هي اإلطار العام الذي تنشأ يف كنفه األنظمة, وهذه 
األنظمة جيب أن تتقيد بالروح العامة للرشيعة بجميع أوامرها 

                                                           
, دار النهضة العربية, عالم قبل التعاقدااللتزام باإل ,محدأخالد مجال   )١٥(

 .٨١ ص ,م٢٠٠٣القاهرة, 
, االلتزام باإلعالم يف عقود االستهالك ,مصطفى أمحد أبو عمرو  )١٦(

 .٧١ م, ص٢٠٠٨مطبعة جامعة طنطا, 
اجلوانب القانونية يف إدارة املفاوضات  ,حممد إبراهيم الدسوقي  )١٧(

 .٧٢ م, ص١٩٩٥, اإلدارة العامة للبحوث, وإبرام العقود

لزم بالرجوع إىل القواعد واألنظمة ونواهيها, إال أن القايض مُ 
ن مل املتعلقة بمسألة النزاع للحكم يف القضية املعروضة عليه, وإ
 .)١٨(يرد نصاً بذلك فتحكمه القواعد العامة للرشيعة اإلسالمية

نظام مزاولة املهن الصحية الصادر  من ١٨املادة  الثاين:
, والذي هـ٤/١١/١٤٢٦بتاريخ  ٥٩باملرسوم امللكي رقم م/

الفصل األول  ,قسمة يف مخسة فصولمُ  ,مادة ٤٤يتألف من 
 ,هن الصحيةبني رشوط احلصول عىل تراخيص مزاولة امليُ 
فرس العبارات املنصوص عليها بالنظام; وحيدد الفصل يُ و

ها التزام الطبيب بالتبصري ونطاق , ومنالثاين: واجبات الطبيب
يبني الفصل الثالث: املسؤولية املهنية التي , والتبصريهذا 

 ,خالل بأحد نصوص النظامترتتب عىل عاتق الطبيب عند اإل
بني ملن ق واملحاكمة وهي التي تُ الفصل الرابع التحقيويتناول 

حلقه رضر نتيجة خمالفة أحكام النظام آلية رفع شكو أمام 
حيدد الفصل اخلامس األحكام و ,اجلهة القضائية املختصة

 اخلتامية هلذا النظام.
لتزام الطبيب بالتبصري يف الالتنظيم القانوين وباستقراء 

مل يتعمق املرشع السعودي أن نجد  ,اململكة العربية السعودية
يف حتديد احلاالت التي جيب أن يكون االلتزام بالتبصري هبا 

 .ففاً شدداً واألخر التي يكون االلتزام هبا خمُ مُ 
وسع من مسؤولية الطبيب التعىل املاثل قد استقر النظام و

التزام الطبيب بتوضيح احلالة من حيث بتبصري املريض, 
لتدخل عالجي أو حالته تدعت وإذا ما اس ,الصحية للمريض

برص وأن يُ  ,عىل أن يكون هذا التبصري كافياً وافياً أميناً  ,جراحي
هذه وإن كانت  املحتملة, املريض بكل املخاطرالطبيب 
عترب وأي إخفاء للحقيقة عن املريض يُ  ,بعيدة االحتاملاملخاطر 

 من صور اخلطأ الطبي.
ىل محاية رص الرشيعة اإلسالمية أشد احلرص عحيث حتو

 ىل مل خل ُّ  :تعاىل هلوقل ,نسان وعدم املساس هباحياة اإل
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل

 .)١٩(َّ خيمي حي جي يه  ىه مه
                                                           

املدخل إىل وزياد أمحد القريش وآخرون,  ,أيمن سعد سليم  )١٨(
, دار حافظ للنرش والتوزيع, جدة, دراسة األنظمة السعودية

 .١٧ م, ص٢٠١١
 .٩٢ية اآل ,سورة النساء  )١٩(
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١٣٤
وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 

بأن , ـه١٤٢٨اإلسالمي يف دورته الثامنة عرش املنعقدة عام 
سيقوم بإجراء يلتزم الطبيب املختص بالتبصري الواعي ملن 

عملية باألخطار واملضاعفات املتوقعة واملحتملة من جراء 
 .)٢٠(التدخل اجلراحي

سالمية حرصت عىل وجتدر اإلشارة إىل أن الرشيعة اإل
نرش روح التعاون بني املتعاقدين وحرمت الغش والتدليس, 
وملا كان العقد الطبي يقوم عىل عالقة غري متساوية بني الطبيب 

الفقهاء أمجعوا عىل االلتزام املهني بالقيام واملريض فإن 
بالتبصري للطرف األضعف يف العالقة التعاقدية سواء كان 

فيذ العقد ذلك قبل التعاقد كالتزام رشعي مستقل أو أثناء تن
 .باعتباره التزام عقدي

لفقهاء املسلمني إقرار الفقه ا أقوال قد يُستنبط منكام 
 عاتق الطرف األقو اإلسالمي لاللتزام بالتبصري عىل

(الطبيب) لصالح الطرف األضعف (املريض) يف العالقة 
والذي تعد معرفته باإلجراء الطبي  (عقد التطبيب), التعاقدية

 .حمدودة مقارنة بالطبيب
وعليه يمكن لنا أن نقرر بأن الفقه اإلسالمي يعترب االلتزام 

, و الرضر بالتبصري حقاً من حقوق املريض والتعدي عليه حمرماً
 سأل عنه الطبيب.الناتج عن اإلخالل بالتبصري يُ 

 
 تبصريالتزام الطبيب بال ضمونم: املطلب الثالث

, تبدأ بالتشخيص متعددة أن للعمل الطبي مراحل لوممع
 ,عاين منها املريضوذلك هبدف تقييم الطبيب للمشكلة التي يُ 

 وذلك عن طريق الكشف الظاهري.
من املريض القيام ببعض  يف هذه املرحلة يطلب الطبيبو

 التحاليل واألشعة من أجل الوصول إىل تشخيص أكثر دقة.
هي واملرحلة الثانية من مراحل العمل الطبي ثم تأيت 
شكل هذه املرحلة حجر األساس يف العملية وتُ  ,مرحلة العالج

 رف.واملسبب قد عُ  ,قد تماملرض ن تشخيص إحيث  ,الطبية
                                                           

) دورة مؤمتره الثامنة عرش يف ماليزيا من ١٨/١١( ١٧٣قرار رقم   )٢٠(
يوليو لعام  ١٤− ٩هـ املوافق ١٤٢٨مجاد اآلخرة عام  ٢٩− ٢٤

 م.٢٠٠٧

 قراصكاأل ,ية معينةالعالج قد يكون عن طريق أدوو
, أو قد تكون بواسطة تدخل جراحي أو تدخالت طبية  مثالً

 .أخر أكثر تقدماً 
هي املرحلة واملرحلة األخرية من العمل الطبي وتأيت 

والتي  ,هي مرحلة التأهيل والنقاهة وأ ,الالحقة عىل العالج
تقديم بويلتزم فيها الطبيب  ,يكون فيها املريض قد أتم العالج

 ,معلومات للمريض ختص االحتياطات واحلذر يف املستقبل
 لتاليف اآلثار السلبية التي قد تقع.

بصري زام الطبيب بتأمهية التالتايل بحث يف ألذلك س
ىل إقسمة مُ  ,خالل مراحل العمل الطبي الثالثاملريض 

 :فروعثالثة 
 
 تبصري املريض بالفحص والتشخيص: األول فرعال

, تكو  ,العالقة بني املريض والطبيب عالقة عقديةن غالباً
والذي يتطلب  ,يلتزم بموجبها الطبيب بتطبيق مبدأ حسن النية

التعاون والصدق واألمانة بينه وبني املريض وابتعاده عن 
 .)٢١(الكذب والغش والتضليل

يف مجيع  اً عام التزاماً عد االلتزام بالتبصري يُ من هذا املنطلق, 
العالقات العقدية التي  شكل خاص يفوب ,العالقات العقدية

 ,ملا للعقد الطبي من خصائصوذلك  ,تعلق باملسائل الطبيةت
 نسان.أمهها أنه عمل يرد عىل جسد اإل

ليس  املريض) بتبصري(التزام الطبيب  االلتزامبيد أن هذا 
املعلومات الطبية أن يكون التبصري موصالً  جبيف, )٢٢(مطلقاً 

 يستطيع من خاللكي  ,مقبول بشكلريض ملالتي حيتاجها ا
 اختاذ قرار سليم.املعلومات  ذهه

يقوم هبا الطبيب ختميناً  يوتتضمن عملية التشخيص الت
من قبله, فيخمن بإصابة الشخص بمرض أو أمراض معينة 
 يبناءً عىل األعراض والبيانات األولية املتوافرة لديه, ثم جير

                                                           
مد فعالية رضاء املريض يف العقد الطبي,  ,جمدي حسن خليل  )٢١(

, العدد األول, واالقتصادية بحث منشور يف جملة العلوم القانونية
 .٣٧ م, ص٢٠٠١

حيث ينحرص هذا االلتزام باإلدالء باملعلومات املتعلقة باملخاطر   )٢٢(
والنتائج املتوقعة. إال أن هذا االلتزام يتوقف عىل طبيعة التدخل ما 

. اً أو جتميلي اً إذا كان عالجي  فيعد األخري أكثر تشدداً
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١٣٥
من هذه  مزيداً من التحاليل والفحوصات ليتأكد من أي

 .)٢٣(األمراض مُصاب به املريض
يف و ,التبصري قبل التدخل العالجيااللتزام بيئ هيُ لذا, 

أي يف مرحلة التشخيص  إلبرام العقد الطبي, املراحل األولية
املريض نفسياً لقبول إكامل املراحل التالية للعمل  ,والفحص

بعد وفاء الطبيب بالتزامه بتقديم الرشح الكايف  الطبي
 .يضللمر

فالطبيب بطبيعة احلال قد يلجأ إىل طلب عدة فحوصات 
يستطيع من خالهلا معرفة املشكلة الصحية التي يشكو منها 

لذلك فإنه يف هذه املرحلة يلتزم بتبصري املريض بنوع  ,املريض
عاين منه ومستو احلالة املرضية, وعىل الطبيب املرض الذي يُ 

يستطيع من  ,ريةمع املريض بلغة سهلة مبسطة ويس حدثالت
املرضية, كام يمتد هذا االلتزام إىل  تهخالهلا املريض فهم حال

املحتملة حالة الصحية بلمريض لالطبيب  إخطاررضورة 
 ج.العوافقته عىل الالتي قد يصل هلا يف حال عدم مو

فمن خالل إيضاح الطبيب احلالة التي قد يؤول هلا 
رتض األخطار املفُ املريض, يستطيع املريض عمل مقارنة بني 

, وتلك املحتمل عىل رفض العالج بعد التشخيص هاترتب
ينتج عنها  −قد  −وهذه املقارنة العالج,  يحدوثها بعد تلق

وهو  ; كرفض العالج أو قبوله,ل املريضبَ قرار مستنري من قِ 
 .)٢٤(املطلوب
يف عمليات املريض تبصري بشأن التزام الطبيب بو

 ,شرتط ملرشوعية جراحة التجميلير الفقه أنه يُ  ,التجميل
بكافة اجلراحة له  جرالذي ستُ  ريضقيام اجلراح بتبصري امل

كانت هذه املخاطر سواء  ,املخاطر التي يمكن أن يتعرض هلا
كانت هذه املخاطر جوهرية سواء و ,متوقعة أو نادرة احلدوث

                                                           
النظام السعودي ملزاولة  ,القحطاين مفلح بن ربيعان بن شفلوت  )٢٣(

مهنة الطب البرشي وطب األسنان, منشور من خالل وزارة التعليم 
خادم  عاماً عىل تويل ٢٠واجلامعات السعودية بمناسبة مرور  العايل

− ١٤٠٢احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز مقاليد احلكم, 
 .٣٧ هـ, ص١٤٢٢

رضاء املريض يف العقد الطبي,  مد فعالية ,جمدي حسن خليل  )٢٤(
, العدد األول, بحث منشور يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية

 .٣٧ م, ص٢٠٠١

بالظروف التي ستتم فيها علامً حاطته إة, بالتبصري وبسيطأو 
 .)٢٥(من أعباء وتكاليف ماديةعليه  هرتبتُ قد وما  ,اجلراحةهذه 

بعكس القاعدة العامة والتي ال يلتزم هبا الطبيب بالتبصري 
عن األخطار التي تعترب نادرة إال أن لعمليات التجميل 

 .)٢٦(طبيبخصوصية يف توسيع التزام ال
 ,نظام مزاولة املهن الصحية السعوديباستقراء نصوص و

منه عىل التزام الطبيب بتبصري  ١٥نص باملادة ع نجد أن املرش
 مريضه يف مرحلة التشخيص, حيث جاء هبذا النص, أن:

جيب عىل املامرس الصحي أن جيري التشخيص بالعناية "
ئمة, وبمن تستدعي البالوسائل الفنية امل مستعيناً  الزمةال

خصائيني أو املساعدين, ألستعانة هبم من االظروف احلالة ا
م للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحية, وأن يقد

, فهذه "يف ذلك الدقة واملوضوعية اً ونتائج الفحوصات مراعي
املادة إذا كانت تتعلق بمرحلة التشخيص كام يبني من صدرها, 
إال أنه يرتتب عليها نتيجة واجبة عىل املامرس الصحي 
لته (الطبيب) بأن يُقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حا

الصحية, ونتائج الفحوصات, وهي كلها (التقارير عن احلالة 
نتائج الفحوصات) تدخل يف صميم الوفاء  −الصحية 

 بااللتزام بالتبصري.
ويتوافق التزام الطبيب بتقديم الرشح الكايف للمريض أو 

ينوي  يلويل أمره عن طبيعة العمل الطبي أو اجلراحي الذ
نظام ل من الالئحة التنفيذية ل−٢−٢١القيام به, مع نص املادة 

 .)٢٧(مزاولة املهن الصحية السعودي
أن املبدأ األخالقي املتمثل يف استقاللية املريض ننوه, و

يسري جنباً إىل جنب  ,وحقه يف التقرير عن كل ما يتعلق بصحته
فالكذب  ,تبصري املريض بحالته الصحيةالتزام الطبيب بمع 
 ته,عىل موافق ناض ويؤثريعىل استقاللية املر داع فيهام تعدٍّ اخلو

 بنى عىل معلومات صحيحة.مل تُ ذه األخرية ه كون
                                                           

املسئولية املدنية جلراح التجميل, دراسة  ,رجب كريم عبدالاله  )٢٥(
 .٥٣ م, ص٢٠٠٩), ٨٢( , العددجملة القانون واالقتصادمقارنة, 

القانونية والرشعية جلراحة اجلوانب  ,حممد السعيد رشدي  )٢٦(
 .٦٠ م, ص١٩٨٧ ,, مكتبة وهبة, القاهرةالتجميل, دراسة مقارنة

مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاين, النظام السعودي ملزاولة مهنة   )٢٧(
 .١, هامش ٣٩الطب البرشي وطب األسنان, مرجع سابق, ص 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٤٤−١٢٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٣٦
يسود, مؤداه األطباء أن اعتقاداً لد هذا وعىل الرغم من 

أن غالبية املرىض ال يرغبون يف سامع احلقيقة عام يتعلق 
, حيث )٢٨(غري صحيحاالعتقاد إال أن ذلك  ,بوضعهم الصحي

برص املريض بحالته الصحية بطريقة مالئمة أن يُ بب الطبي يلتزم
, رفع من معنوياته ومقاومته, تيف مرحلة التشخيص الطبي

ؤثر يُ ف احلاالت التي قد ليختار طريق العالج, وذلك بخال
 عىل املريض. )٢٩(التبصري سلباً فيها 

لزامية التبصري إيف املقابل نجد أن املرشع السعودي قد ترك 
حيث نص يف املادة  ,يف حالة التبصري السلبيللمامرس الصحي 

 ......" أن:من نظام مزاولة املهن الصحية عىل  ةالثامنة عرش
دد حياة وللطبيب يف حالة األمراض املستعصية أو التي هتُ 

مد  ,ميل عليه ضمريهقدر وفقاً ملا يُ أن يُ  ,املريض باخلطر
مل  اوذلك م ,بحقيقة املرض ,بالغ املريض أو ذويهإمة ءمال

أو عني شخصاً أو أشخاصاً  ,يكن املريض حظر عليه ذلك
 .)٣٠("يقترص اإلبالغ عليهم

لذا, اعترب القضاء الطبي يف اململكة العربية السعودية أن 
عدم قيام الطبيب بتقديم الرشح الكايف للمريض أو ذويه, خطأً 

ب مس وليته, ولذلك محلت اللجنة الطبية الرشعية الطبيب ؤجيُ
ألنه مل يثبت أنه رشح حالة املريض لذويه وأقاربه  ولية,ؤاملس

 .)٣١(رشحاً كافياً 
                                                           

ذين % من املرىض ال٩٩أثبتت الدراسة التي أجراها سولفيان أن   )٢٨(
شاركوا يف االستبيان يريدون معرفة احلقيقة عن حالتهم الصحية, 

لزمون بإبالغ املرىض ٩٩كام اعتقدت الغالبية نفسها  % أن األطباء مُ
% منهم يريد معرفة األمراض التي ٩٧عن حالتهم الصحية, يف حني 

هتدد حياهتم, لذلك فحجب املعلومات عن املرىض يُضعف قدرهتم 
 الصائب. راجع: عىل اختاذ القرار
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التبصري السلبي هو الذي من شأنه إضعاف مقاومة املريض اجلسدية   )٢٩(
 والعقلية بمجرد العلم باملرض.

) ٥٩ملكي رقم (م/نظام مزاولة املهن الصحية, صادر بمرسوم   )٣٠(
 .هـ املادة الثامنة عرش٤/١١/١٤٢٦بتاريخ 

اللجنة الطبية الرشعية بالرياض, قرار غري منشور صدر يف   )٣١(
 ,مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاين , نقالً عنـه٢/٧/١٤١٠

مرجع  ,النظام السعودي ملزاولة مهنة الطب البرشي وطب األسنان
 .٥, هامش ٣٩ سابق, ص

من  ٣٥موقف القانون الفرنيس يف املادة يتفق ذلك مع 
مدونة أخالقيات الطب الفرنسية الصادرة بموجب املرسوم 

, بتقريره )٣٢(م١٩٩٢جوليه  ٦املؤرخ  ٢٧٦− ٩٢التنفيذي 
رضورة اللتزام الطبيب بتبصري املريض, مؤداه مبدأ عام 

قدم جيب أن يُ " إذ جاء فيه: ,التزام الطبيب بتبصري مريضه
الطبيب للشخص الذي يفحصه أو يعاجله أو ينصحه 

وذلك فيام يتعلق  ,معلومات أمينة واضحة ومالئمة له
بحالته وبالفحوص التي يقوم هبا والعالج الذي 

 .)٣٣("يفرتضه
بتاريخ ا هلة النقض الفرنسية يف قرار قضت حمكملذلك, 

أن سيدة راجعت الطبيب من  ,لخصهمُ  ,م٢٦/٣/١٩٩٦
وهو نوع  ,أجل استشارة بخصوص مرض يعاين منه زوجها

وسؤاهلا عن مد إمكانية تعرض  ,من االضطرابات العصبية
نسلها لنفس املرض عن طريق الوراثة, إال أن الطبيب مل 

وأنه من املمكن أن ينتقل إىل  ,برصها بأن املرض وراثييُ 
والذي حصل هو أن السيدة وضعت طفلها وهو  ,جنينها

فرفعت دعو قضائية عىل الطبيب,  ,صاب بنفس املرضمُ 
مما  ,فقضت حمكمة النقض بتقصري الطبيب يف تبصريه السيدة

 .)٣٤(أوجب عليه املسؤولية عام أصاهبا من رضر
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فبعد أن يعرف  ,عد العالج ثاين مراحل العمل الطبييُ 
يقوم بوصف العالج املناسب  ,الطبيب نوع املرض وخطورته

 .)٣٥(له, فقد يكون العالج دوائياً أو بالتدخل اجلراحي
 ,إذا اضطر الطبيب من وصف أدوية ذات نوع خاصو

إذا ما  ,خطورة عىل صحة املريضأن تكون هلذه األدوية بمعنى 
خدمت بالشكل غري الصحيح, فإن الطبيب يلتزم بتبصري استُ 

                                                           
 .م١٩٩٢جوليه  ٨, مؤرخة ٢٩, السنة ٥٢الرسمية, العدد  اجلريدة  )٣٢(
جاء النص شامالً ملراحل العمل الطبي وألزم الطبيب فيه برضورة   )٣٣(

 الئم كل مريض عىل حدة.تبصري املريض بطريقة تُ 
ة يف العمل الطبي, دراسة داردور اإل ,جابر حمجوب عيل نقالً عن  )٣٤(

 .٦٤م, ص ٢٠٠٠, جملس النرش العلمي, جامعة الكويت,مقارنة
 ,العالج الدوائي يكون من خالل وصفات طبية يلتزم هبا املريض  )٣٥(

 أما العالج اجلراحي فإنه يتطلب إجراء عملية.
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١٣٧
ويبلغه عن  ,املريض بطريقة االستخدام واملقدار املسموح به

 .)٣٦(خطورة جتاوز املقدار
برص فيجب عىل الطبيب أن يُ  ,إذا كان التدخل جراحياً و

 .)٣٧(هو رضوري املريض بكل ما
يعرتض البعض من األطباء عن الفائدة املرجوة من و
ام بالتبصري كون الطبيب هيدف يف عمله إىل حتقيق االلتز

مصلحة املريض وهذا ما أقسم عليه عند البدء بالعمل الطبي. 
من  اً يف حقيقة األمر يعد االلتزام بتبصري املريض واحد

ممارسات أحد أهم املبادئ األخالقية يف مزاولة املهن الصحية 
 .)٣٨(وهو االستقاللية

املناسب وحالة لعالج افإذا كانت حرية الطبيب يف اختيار 
من املبادئ األساسية التي حتكم طريف العقد املريض الصحية, 
يلتزم الطبيب , حيث مطلقةاحلرية غري  ذهه الطبي, إال أن

بتقديم مجيع املعلومات التي تتعلق بالعالج واآلثار اجلانبية التي 
 راحي.اجلدوائي أو الء قد ترتتب عىل التدخل العالجي سوا

وإذا رجعنا ملوقف املرشع السعودي يف التبصري خالل 
املرحلة العالجية نجد أنه نص عىل ذلك يف املادة الثامنة 

يلتزم الطبيب " بنصه: ,عرش من نظام مزاولة املهن الصحية
تباع ما حيدده هلم من ابتنبيه املريض أو ذويه إىل رضورة 

النتائج التي قد ترتتب عىل  تعليامت وحتذيرهم من خطورة
عدم مراعاهتا بعد رشح الوضع العالجي أو اجلراحي 

جيابياً يتمثل يف رضورة إتضمن النص جانباً ف ,)٣٩("... وآثاره
بالتعليامت والتحذير وتبصري املريض بالعالج أو اجلراحة 

ننا نكرر رضورة اجلمع بني أمن عدم االلتزام هبا, إال 
لتشمل مرحلة التشخيص واملرحلة مراحل العمل الطبي 

 العالج.مرحلة  ييه وهالالحقة عل

                                                           
مد فعالية رضاء املريض يف العقد الطبي,  ,جمدي حسن خليل  )٣٦(

العدد األول,  ,بحث منشور يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية
 .٣٨م, ص ٢٠٠١

فعىل سبيل املثال يلتزم املامرس الصحي بتبصري املريض عن املدة   )٣٧(
 املستغرقة إلجراء العملية ونسبة نجاحها.

(38) Darr, Kurt. “Ethics in health services management”. 
Journal for Healthcare Quality, 27.3 (2005):55. 

عرش من نظام مزاولة املهن الصحية, الصادر نص املادة الثامنة   )٣٩(
 هـ.٤/١١/١٤٢٦) بتاريخ ٥٩باملرسوم امللكي رقم (م/

مما تقدم يتضح لنا رضورة التزام الطبيب بتبصري مريضه 
بالعالج وذلك أكدته خمتلف الترشيعات سواء بشكل رصيح 
كاملرشع السعودي أو بشكل ضمني كاملرشع اإلمارايت الذي 

املبادئ الثابتة  اعترب مسألة تبصري املريض بالعالج وخماطره من
يف املجال الطبي, ألن هذا االلتزام قد يكون مصدره العقد إىل 
جانب القانون ويقتيض وجوده دائامً عىل عاتق الطبيب حتى لو 

 .)٤٠(قرهمل يكون هناك نص يُ 
 
 التبصري الالحق عىل العالج: الثالث فرعال

السعودي  نظام مزاولة املهن الصحيةمن  ١٨تنص املادة 
يلتزم املامرس الصحي بتنبيه املريض أو ذويه إىل ": عىل أن

تباع ما حيدده هلم من تعليامت, وحتذيرهم من خطورة ارضورة 
 ."... النتائج التي قد ترتتب عىل عدم مراعاهتا

التزام املامرس الصحي  يتبني من هذا النص رضورة
, بتبصري مريضه يف املرحلة الالحقة عىل العالج(الطبيب) 

 "التعليامت"فلفظة تتفق ورصيح النص السالف, وهي نتيجة 
دون تقييدها بمرحلة بعينها من بالنص التي وردت مطلقة 
يشمل كافة  واسعاً  جيب تفسريها تفسرياً  ,مراحل العمل الطبي

أي تعليامت  ,هذه املراحل بام يف ذلك تعليامت ما بعد العالج
 فرتة النقاهة.

عند طبيبه  قِبَل منال ينتهي حق املريض يف تبصريه لذا, 
العالج) بل يمتد إىل املرحلة  ,املرحلتني السابقتني (التشخيص

الالحقة عىل العالج, فالطبيب يلتزم بعد االنتهاء من العالج 
 بتبصري املريض عن حالته الصحية بعد التدخل الطبي.

ويتعلق تبصري املريض يف هذه املرحلة بثالثة أمور: 
والنتيجة التي  ,تطبيق العالجاإلجراءات التي وقعت أثناء 

ا وأخرياً االحتياطات الواجب االلتزام هب ,ترتبت عىل العالج
 .لتجنب أية خماطر يف املستقبل

وقبل البدء يف توضيح املعلومات التي يلتزم بإفضائها 
خالل املرحلة الثالثة من مراحل التبصري, البد أن نوضح أن 

كون  ,عن املرحلة الثالثةالتبصري يف املرحلتني السابقتني خيتلف 

                                                           
, دار النهضة ة املريض يف العقد الطبيدارإ ,زينة غانم العبيدي  )٤٠(

 .١٥٤ م, ص٢٠٠٧العربية, 



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٤٤−١٢٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٣٨
التبصري يف املرحلة األوىل والثانية اهلدف منه تنوير إرادة 

, فضالً عن أن املريض للحصول عىل رضاه احلر املستنري
 .من التوازن بني طريف العقد الطبي اً شكل نوعالتبصري فيهام يُ 

أما التبصري يف املرحلة الالحقة للعالج اهلدف منه املحافظة 
ه, وذلك ألن الرضا ئحلصول عىل رضااملريض ال عىل صحة ا

حاطته إفالتبصري يقترص هنا عىل  ,سبقاً عن العالج قد تم مُ 
تباعها لتاليف ارشادات الواجب بنتائج العالج والتعليامت واإل

 .األرضار يف املستقبل
فإن املعلومات التي جيب عىل الطبيب تبصري  ,وبناءً عليه

 قة عىل العالج تشمل التايل:املريض هبا يف املرحلة الالح
 املريض بأي حادث يكون قد ريصبتبأوالً: يلتزم الطبيب 

تم أثناء تطبيق العالج وخاصة التي تتم خالل العمليات 
وتتحقق مصلحة املريض من هذا العلم بأنه يتجنب  ,اجلراحية

 .اآلثار السيئة التي قد ترتتب عليه يف املستقبل
والذي  ئناف يف باريسوقد أكد ذلك حكم حمكمة االست

القضية كانت تتعلق بمريض أجريت له عملية " جاء فيه:
تفريغ خلراج اقتضت إدخال مرشط بالتجويف الصدري, 
ولكن طرف املرشط انفصل أثناء العملية, ومل يتمكن اجلراح 

طر من إخراجه, والتزم اجلراح الصمت إزاء هذه احلادثة ومل خيُ 
املريض باآلالم أثناء رحلة عمل ثر شعور إهبا املريض وعىل 

جريت له جراحة جديدة كان يقوم هبا يف مدينة نيويورك, أُ 
اجلراح األول,  هحيث تم استخراج طرف املرشط الذي ترك

خطار إوقد أدانت حمكمة استئناف باريس هذا اجلراح إلمهاله 
املريض بعدم استخراج طرف املرشط وبالنتائج املحتملة هلذه 

 .)٤١("رة اخلضوع لرقابة طبية لتاليف آثارهااحلادثة, ورضو
: التبصري بنتيجة العالج سواء تكلل التدخل الطبي  ثانياً

برص باملعلومات بالنجاح أو باء بالفشل, فمن حق املريض أن يُ 
فإذا نجحت اخلطة العالجية  ,الكافية فيام يتعلق بنتيجة عالجه

بأخذ يبرص الطبيب املريض بذلك ويمتد إىل توجيه املريض 
واحلذر من بعض الترصفات التي من شأهنا التأثري سلباً  ةاحليط

عىل النتيجة كون التدخل اجلراحي عادةً ما يرتبط بعوامل 
                                                           

دور اإلدارة يف العمل الطبي, دراسة  ,جابر حمجوب عيل نقالً عن  )٤١(
 .١١ , صم٢٠٠٠العلمي, جامعة الكويت,, جملس النرش مقارنة

أما يف حالة فشل اخلطة العالجية فيلتزم  ,أخر خارجية
الطبيب بتبصري املريض, وهنا يتطلب التبصري قدراً كبرياً من 

 ة املريض النفسية.احلساسية من أجل املحافظة عىل حال
: يلتزم الطبيب بتوضيح التعليامت الواجب عىل  ثالثاً

, )٤٢(تباعها لضامن حتقق اآلثار املرجوة من العالجااملريض 
تبصري الطبيب للمريض برضورة عمل متارين رياضية حمددة ك

بعد إجراء عملية جراحية عىل أن تكون تلك التامرين حمددة 
, وكأن يبرصه بكمية املريض نوعاً وكامً حتى ال تسوء حالة

يتناوله وأوقاته وكيفية استخدامه بتعليامت  يالعالج الذ
واضحة سهلة الفهم بحيث تتناسب مع املريض وقدرته 

 .)٤٣(واستيعابه
من كل ما تقدم نخلص إىل رضورة قيام الطبيب بتبصري 
مريضه تبصرياً ختتلف طريقته من مرض آلخر ومن مريض 

مراض واختالف املريض أنفسهم يف آلخر, نتيجة لتعدد األ
مستو ذكائهم واستيعاهبم ومستواهم العلمي والفكري, 
فمتى كان املرض بسيطاً وجب عىل الطبيب إعالم املريض 
وتبصريه تبصرياً مفصالً وبالطريقة التي ال تؤثر يف نفسيته, أما 
إذا كان املرض خطرياً فيجب عىل الطبيب أن يكون أكثر 

ملريض به, مع األخذ يف احلسبان حالة كل حرصاً يف تبصري ا
 مريض عىل حدة.

                                                           
, ة يف العمل الطبي, دراسة مقارنةداردور اإل ,جابر حمجوب عيل  )٤٢(

 .١٣ , صم٢٠٠٠جملس النرش العلمي, جامعة الكويت,
قرارها رقم يف وتأسيساً عىل ذلك قضت حمكمة متييز العراق   )٤٣(

بأن: , م١٢/٥/٢٠٠١در يف اصال ٢٠٠١منقول/ ١/م٤١٧
خبار املريض بعد العملية عن االحتياطات إطبيب بعدم قيام ال"

 ,جل جتنب اآلثار اجلانبية التي قد تقعأتباعها من االتي جيب 
عدّ سبباً لقيام مسؤوليته كام قضت حمكمة النقض الفرنسية . "يُ

يف قرار هلا جاء مضمونه مطابقاً تقريباً ملا م ٢٥/١٢/١٩٤٦يف 
عىل رضورة تبصري قضت به حمكمة متييز العراق يف تأكيدها 

ال يكفي أن "ه: املريض يف املرحلة الالحقة عىل العالج مقتضا
يكون سلوك الطبيب مطابقاً للعادات املهنية كي يعفى من 
املسؤولية متى كانت هذه العادات تتعارض مع قواعد التبصري 

السيد حممد السيد . نقالً عن "يواحليطة يف مراحل العمل الطب
, مؤسسة ب باحرتام املعطيات العلميةالتزام الطبي ,عمران

 .٢٠ , صم١٩٩٢الثقافة اجلامعية, اإلسكندرية, 



  يف ضوء أحكام نظام مزاولة املهن الصحية ..."حممد القريش: التزام الطبيب بالتبصري 

  

١٣٩
 :الثايناملبحث 

 أساس املسؤولية املدنية الناجتة عن
 بااللتزام بالتبصريالطبيب خالل إ

إذا كانت مجيع الترشيعات الصحية قد اتفقت عىل رضورة قيام 
قيام  عدم الطبيب بتبصري املريض, فإهنا مل توضح األثر املرتتب عىل

أهنا مل تبني الفكرة التي  فضالً عنالطبيب بتنفيذ التزامه بالتبصري, 
 تأسست عليها املسؤولية الناجتة عن اإلخالل بتبصري املريض.

لذلك سنسلط الضوء يف هذا املبحث عىل نقطتني 
وفاء مها: أساس املسؤولية املدنية واملعيار املتبع لل ,أساسيتني

ثبات يف النظام السعودي, وعبء اإللتزام بالتبصري يف ظل باال
عىل الطبيب أم  هذا العبء, حالة عدم التبصري وعىل من يقع

 :فقاً لآليتاملريض? وعىل 
  التزام األول: أساس املسؤولية املدنية لعدم املطلب

 املريض. بتبصريالطبيب 
  يف حالة عدم التبصري ثباتالثاين: عبء اإلاملطلب. 
 

الطبيب أساس املسؤولية املدنية لعدم التزام : املطلب األول
 املريض بتبصري

 , يلتزم الطبيب بتبصري مرضاه يف حالتي التدخل نظاماً
العالجي واجلراحي بأعىل درجة من الشفافية والوضوح, 

لقيام املسؤولية عن املريض سبباً من املعلومات  إخفاء أيٍّ يُعد و
 .أو لذويه )٤٤(التبصري للمريضسواء حصل الطبيب,  انبيف ج

نظام مزاولة املهن من  ١٨وهذا احلكم يتفق مع نص املادة 
بمسمياته  السعودي التي أتاحت للمامرس الصحي الصحية
تبصري املريض أو ذويه يف حاالت األمراض  املختلفة

 املستعصية أو احلاالت التي هتدد حياة املريض باخلطر.
 

 ببذل عنايةزام بتبصري املريض هو التأوالً: التزام الطبيب 
كاألطباء احلرة, أصحاب املهن أخطاء من قع ت قد ,اً عملي
جراء إطئ الطبيب يف مهنهم, فقد خيُ تهم مزاولحال  ,واملحامني

طئ املحامي يف القيام بإجراءات عملية جراحية, وقد خيُ 
 التقايض.

                                                           
 رشيطة أال يشوب إرادة املريض أي عارض من عوارض األهلية.  )٤٤(

, تُعدو مسؤولية أصحاب املهن السابق ذكرهم  نظاماً
تقصريية, ألن العالقة بينهم وبني عمالئهم  المسؤولية عقدية 

 من خالهلا يتم تقديم اخلدمات هلم.مربمة بينهم مبنية عىل عقود 
أصحاب املهن احلرة  اخلدمة التي يلتزم عدوال ت من جهة ثانية,و

 ,تقتضيها أصول مهنتهم ,أن تكون التزام ببذل عناية حمددة إالبتقديمها 
 ببذل عناية.هو التزام لذلك فإن التزامهم ليس بتحقيق نتيجة بل 

هو التزام ببذل عناية كأصل عام, لتزام الطبيب جتاه املريض فا
نام يلتزم إال بتحقيق نتيجة, ذلك أن الطبيب ال يلتزم بشفاء املريض و
والتي  ,ببذل العناية اليقظة التي تقتضيها الظروف اخلاصة للمريض

ل املهنة واألصول العلمية الثابتة, وأن املعيار الذي تتفق مع أصو
دد عىل أساسه القدر الالزم من العناية الطبية هو معيار الطبيب  حيُ

د يف مثل الظروف الظاهرة للطبيب املعالج  .)٤٥(املتوسط إذا وجُ
أن التزام الطبيب جتاه مريضه العام باألصل من هنا يقيض 

يضمنها  عد نتيجة الفشفاء املريض يُ  ,هو التزام ببذل عناية
هذا باإلضافة إىل أن العمل  وجل, بأمر اهللا عز بل هي ,الطبيب

 .)٤٦(الطبي عمل غري مضمون النتيجة
عد مسؤولية الطبيب مسؤولية ويف الفقه اإلسالمي تُ 

عىل هذه املسؤولية العقدية تنشأ مسؤوليته املدنية  عقدية, وبناءً 
ستفاد من قول ابن عابدين يف ما يُ  ووه, عن أخطائه املهنية

شرتط لعدم الضامن اإلذن, وعدم التجاوز, فإن ويُ " حاشيته:
دم أحدمها أو كالمها جيب الضامن  .)٤٧("عُ

وقد جاء نص املادة السادسة والعرشون من نظام مزاولة املهن 
التزام الطبيب اخلاضع هلذا النظام هو التزام "الصحية السعودي عىل 

 .)٤٨("ة تتفق مع األصول العلمية املتعارف عليهاظيقببذل عناية 
                                                           

غري أن هناك بعض احلاالت االستثنائية يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة,   )٤٥(
استعامل األدوات ولية الطبيب من جراء ؤولية طبيب التحاليل, ومسؤكمس

ولية طبيب األسنان عن ؤولية طبيب األشعة, ومسؤواألجهزة الطبية, ومس
حسيني إبراهيم أمحد . ولية الطبيب عن نقل الدمؤالرتكيبات الصناعية ومس

 .٣٤ م, ص٢٠١٥فكرة خطأ الفريق الطبي بني القبول والرفض,  ,إبراهيم
جملة مسؤولية, حمسن عبداحلميد البيه: خطأ الطبيب املوجب لل  )٤٦(

 .١١٨ م, ص٢٠٠٠, الطبعة الرابعة, احلقوق الكويتية
, دار الفكر, بريوت, رد املحتار عىل الدر املختار ,ابن عابدين  )٤٧(

 .٢٣٦ , صم١٩٩٢
املادة السادسة عرش نظام مزاولة املهن الصحية, الصادر باملرسوم   )٤٨(

 .هـ٤/١١/١٤٢٦) بتاريخ ٥٩رقم (م/ امللكي



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٤٤−١٢٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٤٠
الطبيب باألصول العلمية التزام وهذا النص يعني أن 

الصحيحة يف ممارسته لعمله الطبي, يكون قد بذل العناية 
حتى وإن مل تتحقق النتيجة  ,الالزمة إلعفائه من املسؤولية

 املرجوة من عالج املريض.
الطبيب وإن مل " :أنبحمكمة النقض املرصية  قرتأ ولقد

يلتزم بمقتىض العقد الطبي بينه وبني املريض واملتمثل يف شفاء 
عد فإنه ال يُ  ,املريض من خالل التدخل العالجي أو اجلراحي

تحقيق بألن االلتزام هو ببذل عناية ال  ,مسؤوالً عن النتيجة
الطبيب طبقاً  فيهانتيجة, وذلك بالطبع يف احلاالت التي يعمل 

كام أن العناية ختتلف من  ,لألصول العلمية املتعارف عليها
ؤخذ بعني االعتبار فاختالف اخلربات العملية تُ  ,آلخر طبيب

 .)٤٩("يف حتديد مستو العناية املطلوب من الطبيب
الطبيب ببذل عناية يتم من خالهلا حتقيق ما يلتزم  وحيث

مع املريض,  نزاعالتعهد به دون ضامن النتيجة, لذا يف حال نشوء 
ن الطبيب مل يقم ببذل العناية الالزمة يف أإثبات يلتزم هذا األخري ب

طأ الطبيب, املريض خلبإثبات ذلك عرف ويُ  العقد الطبي, تنفيذ
أن تقوم عالقة السببية بني  وجيب ,رضراً ه وأن هذا اخلطأ أحدث ب

 .)٥٠(حلق باملريض يالذ والرضرالطبيب خطأ 
إثبات إال ب ,أن يدفع املسؤولية عن نفسه طبيبللوز وال جي

الذي حال دون حتقيق النتيجة املرجوة من  )٥١(السبب األجنبي
 .)٥٢(التدخل الطبي

                                                           
ولية املدنية عن اخلطأ الطبي دراسة مقارنة, ؤاملس ,خمتار قوادري  )٤٩(

 م.٢٠١٠جامعة وهران, 
, مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية, دراسة مقارنة ,برايشحسن زكي اإل  )٥٠(

 .٢٢٧رسالة بكلية احلقوق, جامعة القاهرة, بدون سنة نرش, ص 
ال يد للمدين فيه,  يبسبب أجنب هعقد تلقائياً يف حالة استحالة تنفيذأي ينفسخ   )٥١(

لتزام نقضاء هذا االاإثر استحالة تنفيذه, ف لتزام عىللال فيقع الفسخ القانوين
لتزام املقابل لتخلف سببه باعتباره عقداً مُلزماً للجانبني, وهلذه يستتبع انقضاء اال

ستحالة العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه, أو بحكم القانون, متى وضحت اال
, وبتطبيق ذلك عىل العقد الطبي نجد انقضاء التزام الطبيب وحاً كامالً وض

بتبصري املريض يف احلاالت العاجلة التي جيب عليه التدخل بإجراءات طبية 
يف ضوء  الوجيز يف مصادر االلتزام ,حسيني إبراهيم أمحدعاجلة للمريض. 

 .٢٥٨ , ص, مرجع سابقالفقه اإلسالمي والنظام املدين
, دار النهضة ة املريض يف العقد الطبيدارإ ,زينة غانم العبيدي  )٥٢(

 .١٥٥م, ص ٢٠٠٧العربية, 

: التزام الطبيب   بتحقيق نتيجة بتبصري املريض هو التزامثانياً
حيث تتجىل الغاية من التزام الطبيب بتبصري املريض يف 

رادته, يُعترب التزام الطبيب واحلال كذلك التزاماً إاستنارة 
بتحقيق نتيجة مؤداها تبصري املريض بحقيقة مرضه والعالج 

 .)٥٣(إلخ ... املناسب له واآلثار التي قد ترتتب عليه
أنه التزام وال يمنع تكييف التزام الطبيب بتبصري املريض ب
 .)٥٤(بتحقيق نتيجة من مساءلته حال حتقق الرضر للمريض

ويُعد إقرار املريض بحصول التبصري له من قِبل الطبيب, 
 .)٥٥(قرينة عىل حصول استنارة اإلرادة وليس دليالً عليها

وملا كان الواضح من تقرير " وقُيض تطبيقاً لذلك, بأن:
د هب ا املريض واملثبتة يف اخلربة الواقع عىل البيانات التي زوُ

زود به املريض,  وثيقة التبصري, أهنا متثل احلد األدنى الذي يُ
 بام ال حيقق استنارة إرادته, فإن ذلك ينطوي عىل تقصري بَنيِّ 

يقيم  يمن قبل املدعى عليه يف الوفاء بالتزامه, األمر الذ
 .)٥٦( "......... مسؤوليته

الطبيب لتجنب وأمام حالة كهذه ال يكون يف متناول 
املساءلة إال بإثبات السبب األجنبي وفقاً للقواعد العامة التي 

 حتكم أوضاع اإلعفاء من املسؤولية القانونية.
يف احلاالت التي يلتزم فيها األطباء نخلص مما سبق, أنه 

كحالة التجارب الطبية,  ,بتشديد التبصري جتاه املرىض
ا وعمليات وعمليات استقطاع األعضاء البرشية وزرعه

التجميل غري العالجية, واإلجهاض غري العالجي, نجد 
تبصري اخلاضع هلذه المن الرضوري عد التزام الطبيب ب

وذلك ألهنا تنطوي عىل  ,األعامل الطبية التزاماً بنتيجة
خماطر بالغة عىل صحة اإلنسان وأغلبها خيلو من الغاية 

إال أن  ,نتيجةالعالجية, فالتزام الطبيب بالتبصري هو التزام ب
                                                           

 .وما بعدها ١٠٧ , ص١٤مرجع سابق, هامش  ,جابر حمجوب عيل  )٥٣(
املجلة االلتزام بتبصري املريض, دراسة حتليلية,  ,رزيق ىموس  )٥٤(

 .٨ م, ص٢٠١٦, الدولية للقانون
املجلة االلتزام بتبصري املريض, دراسة حتليلية,  ,رزيق ىموس  )٥٥(

 ., مرجع سابق, ذات املوضعالدولية للقانون
م, ١١/١١/٢٠٠١حمكمة كازاسيه الفرنسية, الغرفة املدنية, بتاريخ   )٥٦(

مرجع سابق, ذات  ,رزيق ىموس , نقالً عن٢٨٨احلكم رقم 
 .٤٩املوضع, هامش 



  يف ضوء أحكام نظام مزاولة املهن الصحية ..."حممد القريش: التزام الطبيب بالتبصري 

  

١٤١
النشاط الذي يبذله يف التبصري لتحقيق النتيجة ما هو إال 
جمرد وسيلة, ألنه مل يكن التبصري هو املقصود بذاته, إنام هو 
وسيلة لضامن محاية املريض وسالمته, فهو وسيلة هلذا 

 .)٥٧(الضامن وليس غاية بذاته
وعليه إذا مل تتحقق النتيجة هنضت مسؤولية الطبيب 

املريض نتيجة خلطئه املفرتض, وهذا اخلطأ غري قابل جتاه 
مكان الطبيب أن يدرأ عنه إوليس ب ,إلثبات العكس

املسؤولية إال بالسبب األجنبي الذي حال دون حتقيق 
 ةتنهض مسؤولي, وهنا النتيجة املرجوة من التدخل الطبي

عىل أساس اخلطأ املفرتض الذي ال يقبل إثبات الطبيب 
 ب األجنبي.العكس إال بالسب

عد التزام الطبيب بالتبصري جتاه املريض يف وهبذا يُ 
احلاالت التي تتطلب التشديد التزاماً بنتيجة, بينام يعد 
التزامه بالتبصري يف احلاالت التي تتطلب التخفيف التزاماً 
بوسيلة ويف احلالة األوىل يكون أساس مسؤولية الطبيب هو 

انية يكون أساس مسؤولية اخلطأ املفرتض بينام يف احلالة الث
 .)٥٨(الطبيب هو اخلطأ الثابت

 
                                                           

فضاء الفقه أن االلتزام باإلحتى يف نطاق عقد البيع ير بعض   )٥٧(
للمشرتي هو التزام بنتيجة, إال أنه وسيلة لتحقيق االلتزام بضامن 
السالمة, أي أنه مل يكن هو النتيجة املقصودة لذاهتا, ينظر يف هذا 

االلتزام بضامن السالمة  ,يامن حممد طاهر عبداهللا العبيديإ: اجلانب
ة ماجستري مقدمة إىل كلية , رسالدراسة حتليلية مقارنة ,يف عقد البيع

 .٨٧ , صم٢٠٠٣القانون, جامعة املوصل, 
ىل قاعدة املبارش إىل أنه يمكن االستناد إجتدر اإلشارة يف هذا املجال   )٥٨(

واملتسبب املعروفة يف الفقه اإلسالمي كأساس ملسؤولية الطبيب عن 
عدم تبصري مرضاه, لكن يف نطاق املسؤولية التقصريية ال العقدية, 

ستناداً هلذا يمكن القول أنه يف احلاالت التي تتطلب التشديد وا
ن الرضر هبذه احلالة يكون إبالتبصري والتي تنطوي عىل خماطر ف

, فاملسؤولية هنا مبارشة ويضمن الطبيب دائامً سواءً أخطأ أم  مؤكداً
مل خيطأ, أما يف احلاالت التي تتطلب التخفيف بالتبصري والتي ال 

فالرضر هبذه احلالة يكون حمتمالً واملسؤولية هنا  تنطوي عىل خماطر
تكون تسبباً فال يضمن الطبيب إال بتعديه. للمزيد من التفصيل, 

بحث أساس مسؤولية املنتج املدنية,  ,أكرم حممود حسني ينظر:
 , صم١٩٩٩, السنة )٦(, العدد منشور يف جملة الرافدين للحقوق

 بعدها. وما ٧٩

: أساس املسؤولية  طبقاً لقواعد الرشيعة اإلسالمية ثالثاً
توضح قواعد الرشيعة اإلسالمية أن قيام الطبيب بعالج 
املريض ال يدخل ضمن قاعدة املبارشة يف الضامن حتى وإن 

والوسائل اتبع الطرق قد الطبيب أن دام  ما ,تسبب له يف أذ
: اجلواز واعد عدة, منهاالعلمية السليمة يف العمل الطبي وفقا لق

الرشعي ينايف الضامن, وقاعدة: أن أداء الواجب ال يتقيد برشط 
 السالمة, وألن ما يمكن االحرتاز منه فال ضامن فيه.

الحظ أن الرشيعة اإلسالمية تشرتط لقيام من هنا نُ 
مسؤولية الطبيب املدنية: وقوع خطأ منه يف معاجلته للمريض, 

لسبب اوأن يرتتب عىل هذا اخلطأ رضر, وأن يكون اخلطأ هو 
 يف الرضر أي عالقة السببية بني اخلطأ والرضر.

ختتلف قواعد الرشيعة اإلسالمية مع قواعد القانون 
فق من جهة أخر, فكالمها يتفق أن املقارن من جهة وتت

اخلطأ هو أساس املسؤولية املدنية عىل الطبيب, كام أن 
الطبيب ال ترتتب عليه أي مسؤولية قانونية إذا ما اتبع 

جراء التدخل الطبي, إالوسائل والطرق السليمة يف 
وختتلف قواعد الرشيعة عن القانون املقارن من جانب أن 

س للمسؤولية املدنية أياً كان القانون يأخذ باخلطأ كأسا
 .)٥٩(مل ينص القانون عىل خالف ذلك نوعه, ما

 
: معيار االلتزام بالتبصري  رابعاً

حيث نص يف املادة  ,أخذ النظام السعودي باملعيار املهني
... " أن: عىل, الثامنة عرش من نظام مزاولة املهن الصحية

حياة  وللطبيب يف حالة األمراض املستعصية أو التي هتدد
ميل عليه ضمريه مد أن يقدر وفقاً ملا يُ  ,املريض باخلطر

 .)٦٠("... مالءمة إبالغ املريض أو ذويه بحقيقة املرض
 ,وهذا يعني أن تبصري املريض أمر يعود للطبيب املعالج

إذا  ,سأل نظاماً عن تبصري مريض ماوعليه فإن الطبيب ال يُ 
فاملعيار هنا , رأ طبيب آخر يف نفس موضعه لزوم التبصري

 .معيار شخيص وليس موضوعي
                                                           

, دار اجلامعة ات اخلطأ يف املجال الطبيإثب ,حممد حسن قاسم  )٥٩(
 .١٣٥ م, ص٢٠٠٤اجلديدة, 

املادة الثامنة عرش من نظام مزاولة املهن الصحية, صادر بمرسوم   )٦٠(
 .هـ٤/١١/١٤٢٦) بتاريخ ٥٩رقم (م/ ملكي



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٤٤−١٢٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٤٢
ومن ثم, يمكن لنا القول بأن معيار اخلطأ يُقاس ملرتكبه بمامرس 
صحي مثله ويف نفس الظروف اخلارجية ويدخل يف تقدير اخلطأ 
مراعاة درجة التخصص , فيسأل الطبيب عن كل تقصري يف مسلكه 

املهني, الطبي الذي ال يقع من طبيب فَطن يف نفس درجة التخصص 
جد يف نفس الظروف اخلارجية التي أحاطت بالطبيب وخربته يف  وُ

درجة  عالج مرض معني, فال شك يف كون الطبيب الذي حصل عىل
الدكتوراه أو درجة املاجستري يف مرض معني ومارسه فرتة معينة 

 .)٦١(يكون أكثر ختصصاً من الطبيب حديث التخرج
العناية  املتخذ لقياس مدخالصة القول أنه بالنسبة للمعيار 

بعض الفقه بأنه معيار شخيص  التي يلزم هبا الطبيب, فقد ناد
, فإذا  بذله من يقظة وتبرصمفاده التزام الطبيب بام اعتاد عىل

اتضح أنه كان يف استطاعته تفادي الفعل الضار املنسوب إليه وأن 
طئاً  ضمريه يؤنبه عىل بينام ما اقرتف من إمهال وتفريط اعترب خمُ

 يأخذ بعض الفقه اآلخر بمعيار الرجل املجرد.
دول مثل تتبعه الذي كانت  ,عاب عىل هذا املعياريُ بيد أنه 
تأخذ به إىل أن اعتمدت عىل معيار املريض , )٦٢(وبريطانيا سنغافورا

 ,نصافاً للمريضإعد أكثر الذي يُ  (Reasonable Patient)العاقل 
ام األشخاص واستقاللية كونه حيقق مبدأ مهم يتمثل يف احرت

 ,املريض, وطبقاً هلذا املعيار فإن املسؤولية تقع عىل عاتق الطبيب
التغيري من شأهنا  (Materials)إذا مل يقم بتبصري املريض بأمور هامة 

 .)٦٣(يف حكم املريض عىل العالج أو التدخل الطبي
لمرشع السعودي األخذ بمعيار فق للذا نر أنه من األو

 احلريص يف حتديد التزام الطبيب بالتبصري.املريض 
 

 عبء اإلثبات يف حالة عدم التبصري: املطلب الثاين
مما ال شك فيه أن عدم تبصري املريض يف أي مرحلة من 
مراحل العمل الطبي يرتتب عليه املسؤولية املدنية للمامرس 

                                                           
فكرة خطأ الفريق الطبي بني القبول  ,إبراهيم أمحد يحسين  )٦١(

 .١٣ م, ص٢١٠٥والرفض, دراسة مقارنة, 
(62) Yousuf, R. M.; Fauzi, A. R. M.; How, S. H.; Rasool, A. G. and 

Rehana, K. “Awareness, knowledge and attitude towards informed 
consent among doctors in two different cultures in Asia: A cross-
sectional comparative study in Malaysia and Kashmir, India”. 
Singapore Medical Journal, 48, No. 6, (2007), 559. 

(63) Bridson, John; Hammond, Clare; Leach, Austin and Chester, 
Michael R. “Making consent patient centred”. BMJ: British 
Medical Journal, 327, No. 7424, (2003), 1159. 

الصحي, لذا يكون من الرضوري تناول كيفية إثبات التبصري 
ن املريض قد ينكر تبصري املامرس الطبي له خالل من عدمه, أل

أي مرحلة من مراحل العمل الطبي, لذلك من املهم توضيح 
عىل عىل الطبيب أم يقع  هل ?عبء اإلثبات وعىل من يقع

 املريض, وذلك عىل النحو التايل:
 

 ثبات عىل املريضأوالً: عبء اإل
ثبات خطأ الطبيب إذهب جانب من الفقه إىل أن عبء 

يقع عىل عاتق  ,عدم اإليفاء بااللتزام بتبصري املريض عن
من  اً شكل جزءاملريض عىل اعتبار أن االلتزام بالتبصري يُ 

األساس يلتزم بموجبه  الذي هو يف ,التزامات العقد الطبي
 تحقيق نتيجة.بالطبيب ببذل عناية وليس 

 ,ثبات يكون عىل املريضلذا ير هذا اجلانب أن عبء اإل
م دليل يرجح حقيقة عدم التزام الطبيب بالتبصري وذلك بتقدي

وأن املعلومات التي قدمها الطبيب مل  ,اخلاص بالتدخل الطبي
 تكن توضح هذا التدخل بشكل كايف.

ثبات يف احلاالت التي خيل الطبيب هبا عن يقع عبء اإل وهنا
ثبات إااللتزام بالتبصري عىل عاتق املريض, فإذا ما نجح املريض يف 

علومات الطبيب مل تقديممن خالل عدم  ,بالتبصريطبيب التقصري 
 .ثبات ينتقل إىل الطبيباإلفإن عبء  ,كافية عن العمل الطبي

ثبات عىل املريض, إال أننا نجد صعوبة يف إيقاع عبء اإل
فاملريض سيتحمل إثبات واقعة سلبية وهي عدم حتقق 

حيث من املفرتض أن تقوم , اً صعب اً ثباتإعد وهو يُ  ,التبصري
 املتبادلة. العالقة بني الطبيب واملريض عىل أساس الثقة
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ثبات عىل سناد عبء اإلإير جانب كبري من الفقه, أن 
ألن املريض سيقوم بإثبات واقعة  ,عد أمراً غري منطقياملريض يُ 

سلبية تتمثل يف عدم تبصري الطبيب له, لذلك من األصح إلقاء 
كي يثبت التبصري الذي قام به  ,هذا العبء عىل عاتق الطبيب

 .)٦٤(أو عدم قيامه مع ذكر أسباب املنع إن وجدت
                                                           

جملة خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية,  ,حمسن عبداحلميد البيه  )٦٤(
 .١٢١ م, ص٢٠٠٠, الطبعة الرابعة, احلقوق الكويتية



  يف ضوء أحكام نظام مزاولة املهن الصحية ..."حممد القريش: التزام الطبيب بالتبصري 

  

١٤٣
 اخلامتة

 توصياتال
أخذاً يف االعتبار القصور البني يف الترشيع الطبي 

فإنه من  ,وخصوصاً يف نظام مزاولة املهن الصحيةدي السعو
املهم تذييل الدراسة بتوصيات من شأهنا معاجلة خلو القانون 
من نص واضح يضبط العالقة بني املريض والطبيب فيام يتعلق 

وعليه فنويص بإدراج تعديل عىل نظام مزاولة  ,بتبصري املريض
 املهن الصحية يتضمن التايل:

ن إحيث  ,االلتزام بالتبصري التزام بتحقيق نتيجة دع  −١
 .ذلك من شأنه أن حيقق مصلحة أكرب للمريض

 .إلزام الطبيب بالتبصري يف مجيع مراحل العمل الطبي  −٢
راحات اجلالتشديد عىل االلتزام بالتبصري فيام يتعلق ب  −٣

 التي يقوم هبا الطبيب.
 

 املراجع
 املراجع العربيةأوالً: 

 الرشعية املراجع −١
بريوت:  .رد املحتار عىل الدر املختار م).١٩٩٢( ابن عابدين

 .دار الفكر
ني,  صْ  رشح :الدر املختار م).٢٠٠٠(حممد بن عيل بن حممداحلِ

 .البحار وجامع األبصار تنوير
 .معجم اللغة العربية املعارصة م).٢٠٠٨(أمحد خمتار عمر, 

 .عامل الكتبالقاهرة: 
 الصحاح يف هـ).١٤٠٨(أبو نرص إسامعيل اجلوهري الفارايب, 

 .املة, علوم اللغة واملعاجماملكتبة الش .اللغة
 
 املراجع القانونية −٢
 املراجع العامة 

مسؤولية األطباء واجلراحني (د.ت.). حسن زكي اإلبرايش, 
وق, جامعة رسالة كلية احلق .املدنية, دراسة مقارنة

 .القاهرة
االلتزام باإلعالم يف  م).٢٠٠٨(مصطفى أمحد أبو عمرو, 

 .مطبعة جامعة طنطا .عقود االستهالك

الوجيز يف مصادر االلتزام,  م).٢٠١٧(حسيني إبراهيم أمحد, 
 .يف ضوء الفقه اإلسالمي والنظام املدين

 .عالم قبل التعاقدااللتزام باإل م).٢٠٠٣(خالد مجال أمحد, 
 .ار النهضة العربيةدالقاهرة: 

حكام عقود التجارة أ م).٢٠٠٥(سامعيل إنضال برهم, 
 .ثقافة للنرش والتوزيعدار العامن: , ١ط .لكرتونيةاإل

 .أساس مسؤولية املنتج املدنية م).١٩٩٩(أكرم حممود حسني, 
 .)٦العدد (, بحث منشور يف جملة الرافدين للحقوق

اجلوانب القانونية يف  م).١٩٩٥(حممد إبراهيم الدسوقي, 
اإلدارة العامة  .برام العقودإإدارة املفاوضات و

 .للبحوث
غني ريسان جادر الساعدي, و ,عقيل فاضل محدالدهان, 

جملة  .لكرتوينلتزام باإلعالم يف العقد اإلاال (د.ت.).
 ).٥(العدد  ,أهل البيت عليهم السالم

اجلوانب القانونية والرشعية  م).١٩٨٧(حممد السعيد رشدي, 
مكتبة القاهرة:  .جلراحة التجميل, دراسة مقارنة

 .وهبة
 م).٢٠١١( وآخرون ,زياد أمحدالقريش, و ,أيمن سعدسليم, 

دار حافظ جدة:  .املدخل إىل دراسة األنظمة السعودية
 .للنرش والتوزيع

االلتزام باإلفضاء يف  م).١٩٩٩(سعد سعيد عبدالسالم, 
 .دار النهضة العربيةمرص:  .العقود

االلتزام بضامن  م).٢٠٠٣(يامن حممد طاهر عبداهللا إالعبيدي, 
رسالة  .دراسة حتليلية مقارنة ,السالمة يف عقد البيع

 .كلية القانون, جامعة املوصلماجستري مقدمة إىل 
 .العقد الطبي ة املريض يفدارإ م).٢٠٠٧(زينة غانم العبيدي, 

 .دار النهضة العربية
ة يف العمل الطبي, داردور اإل م).٢٠٠٠(جابر حمجوب عيل, 

 .النرش العلمي, جامعة الكويتجملس  .مقارنةدراسة 
ثناء أمحاية املستهلك  م).١٩٨٦(السيد حممد السيد عمران, 

 .رفامنشأة املع :سكندريةاإل .تكوين العقد
 .إثبات اخلطأ يف املجال الطبي م).٢٠٠٤(حممد حسن قاسم, 

 .دار اجلامعة اجلديدة



 )هـ١٤٤٠م/٢٠١٩الرياض ( ,١٤٤−١٢٩ص ص  ),١, ع ()٣١( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٤٤
النظام  هـ).١٤٢٢(مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاين, 

 .السعودي ملزاولة مهنة الطب البرشي وطب األسنان
واجلامعات  منشور من خالل وزارة التعليم العايل

خادم  عاماً عىل تويل ٢٠السعودية بمناسبة مرور 
احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز مقاليد 

 هـ.١٤٢٢− ١٤٠٢احلكم, 
ك من محاية املستهل م).٢٠٠٢(عبداهللا حسني عيل حممود, 

بني دولة  ةالغش التجاري والصناعي, دراسة مقارن
, ١ط .جنبيةمارات العربية املتحدة والدول األاإل

 .دار النهضة العربيةالقاهرة: 
 
 املراجع املتخصصة 

فكرة خطأ الفريق الطبي  م).٢٠١٥(حسيني إبراهيم أمحد, 
 .بني القبول والرفض, دراسة مقارنة

خطأ الطبيب املوجب  م).٢٠٠٠(حمسن عبداحلميد البيه, 
 .٤, طجملة احلقوق الكويتية .للمسؤولية

مد فعالية رضاء املريض يف  م).٢٠٠١(جمدي حسن خليل, 
بحث منشور يف جملة العلوم القانونية  .العقد الطبي
 ).١(, العدد واالقتصادية

االلتزام بتبصري املريض, دراسة  م).٢٠١٦( ىموسرزيق, 
 .لية للقانوناملجلة الدو .حتليلية

االلتزام بالتبصري يف العقد  م).٢٠١٣(أنس حممد عبدالغفار, 
الطبي دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والفقه 

 .دار الكتب القانونيةمرص:  .اإلسالمي
ولية املدنية جلراح ؤاملس م).٢٠٠٩(رجب كريم عبدالاله, 

, جملة القانون واالقتصاد .التجميل, دراسة مقارنة
 .)٨٢( العدد

حق املوافقة عىل األعامل  م).٢٠٠٦(عبدالكريم مأمون, 
دار القاهرة:  .الطبية وجزاء اإلخالل به, دراسة مقارنة

 .النهضة العربية
ولية املدنية عن اخلطأ الطبي ؤاملس م).٢٠١٠(قوادري خمتار, 

 .جامعة وهران .دراسة مقارنة
تعاقد االلتزام قبل ال م).١٩٨٢(نزيه حممد الصادق املهدي, 

دالء بالبيانات املتعلقة بالعقد وتطبيقاته يف بعض باإل
 .دار النهضة العربيةالقاهرة:  .نواع العقودأ
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 هـ, ٤/١١/١٤٢٦ بتاريخ٥٩م/ رقم مرسوم ملكي
 هـ.٣/١١/١٤٢٦ بتاريخ ٢٧٦ رقم قرار جملس الوزراءو

  نظام مزاولة املهن الصحية, صادر بمرسوم ملكي رقم
 ـ.ه٤/١١/١٤٢٦) بتاريخ ٥٩(م/

 جممع الفقه  ) دورة مؤمتر١٨/١١( ١٧٣قرار رقم ال
 ٢٩−٢٤ه الثامنة عرش يف ماليزيا من اإلسالمي يف دورت

 متوز ١٤−٩هـ املوافق ١٤٢٨خرة من عام مجاد اآل
 .م٢٠٠٧(يوليو) من عام 
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