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ن�ضاأة التفتي�ش الق�ضائي 1351هـ - 1436هـ

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

املقدمة:
احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده اأما بعد:

العربية  باململكة  الق�سائي  التفتي�س  ن�ساأة  عن  باحلديث  تُعنى  تعريفية  تَْقِدمة  فهذه 

ال�سعودية وميكن اأن ُيحّرر معاملها على مراحل اأربع وهي ما يلي:

الق�سائي  التفتي�س  اإن�ساء  قبل  نظاماً  عليها  املن�سو�س  الق�سائي  التفتي�س  مهام  اأواًل: 

كاإدارة م�ستقلة.

عام  الق�ضائية(  للدوائر  )من�ضماً  م�ضتقلة  ك��اإدارة  الق�ضائي  التفتي�ض  اإن�ضاء  ثانياً: 

1351ه�.

ثالثاً: التفتي�ض الق�ضائي واإحلاقه بوزارة العدل عام1390ه�.

رابعاً: التفتي�س الق�سائي ونقله اإلى املجل�س االأعلى للق�ساء 142٨ه�.

التفتي�س  ن�ساأة  مراحل  واإي�ساح  لتقريِر  مو�ساًل  املحّرر  هذا  يجعل  اأن  اأ�ساأل  واهلل 

الق�سائي باململكة العربية ال�سعودية يف ظل دعم ورعاية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

�ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود )حفظه اهلل(.
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 اأوًل: مهام التفتي�ض الق�شائي املن�شو�ض عليها نظامًا 
قبل اإن�شاء التفتي�ض الق�شائي كاإدارة م�شتقلة

عندما قام املوؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�سل اآل �سعود - رحمه 

و�سعى - رحمه  عام 1319ه�،  الثالث  ال�سعودي  العهد  البالد يف  با�ستعادة   - اهلل 

اأثر دخول مكة  اإكمال ذلك على  ال�سعودية، ومت  العربية  اململكة  اإلى توحيد  اهلل - 

رحمه   - عمله  جماالت  اأظهر  من  كان  حكمه،  يف  1343ه�  عام  واحلجاز  املكرمة 

وفتح  الق�ساة،  وتعيني  العدل،  واإقامة  البالد،  يف  ال�رشع  اأحكام  اإم�ساء   - اهلل 

املحاكم، وقد تزامن ذلك مع تفعيل دور الرقابة والتفتي�س على الق�ساء، ف�سدر يف 

1344/9/5ه� املوافقة الكرمية من لدن امللك عبد العزيز - رحمه اهلل - على ما 

اإ�ضالحية موؤقتة  اأعمال املحاكم امل�ضمى )مواد  الق�ضاة، من تنظيم  اإليه رئي�ض  رفعه 

ت املادة الثالثة  للمحاكم ال�رشعية(، وهو ي�ضمل خم�ض ع�رشة مادة تنظيمية، وقد ن�ضّ

من هذا التنظيم على اأنه: )يجري التفتي�ض الالزم من ح�رشة الرئي�ض والقا�ضي يف 

كل �ضهر مرتني(، ويف 1346/2/21ه� �سدر االأمر باإيجاد هيئة املراقبة الق�سائية، 

لٌة من رئي�س ومعاون وثالثة من كبار العلماء، ومهمة هذه الهيئة االإ�رشاف  وهي م�سكَّ

على املحاكم والتفتي�س على �سري الق�سايا فيها، وتدقيق اأحكامها، فكان لهذه الهيئة 

مهام اإجرائية مو�سوعية تت�سل باالإ�رشاف على املحاكم والتفتي�س على �سري عملها، 

وكذلك تدقيق االأحكام ال�سادرة منها.
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 ثانيًا: اإن�شاء التفتي�ص الق�شائي كاإدارة م�شتقلة 
)من�شمًا للدوائر الق�شائية( عام 1351هـ.

بعد البدء مبهام التفتي�س من خالل اجلهات الق�سائية يف بداية العهد ال�سعودي الثالث 

متزامناً مع االأعمال االأخرى، راأى املنّظم ال�سعودي اأهمية وجود جهة عملية خا�سة تعنى 

بالتفتي�س الق�سائي ف�سدر يف عام 1351ه� االأمر باإن�ساء اإدارة التفتي�س الق�سائي، ترتبط هذه 

االإدارة برئا�سة الق�ساة، وتتاألف من مفت�س عام وم�ساعدين وعدد من املوظفني، ويف عام 

135٧ه� �ضدر نظام )تركيز م�ضوؤوليات الق�ضاء( وكان من اأبرز معامله وجود تنظيم تف�ضيلي 

ملهام التفتي�س الق�سائي، حيث جاءت املواد من 56 - 69 مت�سلة بتنظيم التفتي�س الق�سائي.

ثم يف عام 1369ه� ح�سل تطوير نوعي للتفتي�س الق�سائي باأن تتكون هذه االإدارة 

من مقر رئي�ض وفرعني لهذه االإدارة يف كل من جازان واالأح�ضاء )ويعترب هذا القرار 

باإن�ساء الفروع للتفتي�س الق�سائي نقلة تطويرية وتو�سع عملي ليكون التفتي�س الق�سائي 

قريباً من جماالت العمل(.

ويف عام 13٧2ه�، �ضدر نظام )تركيز م�ضوؤوليات الق�ضاء ال�رشعي املعدل للنظام 

االأول، وقد جاء باب كامل خمت�س بتنظيم اأعمال التفتي�س الق�سائي كما يلي:

امل�دة ال�س�بعة والثلثون:

تفتي�س املحاكم ال�رشعية يتاألف من: ُمفت�س عام وُمفت�سني وُكّتاب ح�سب احلاجة واللزوم.

مفت�ض املحاكم العام �� )اخِت�ضا�ضاته و�ضالحيته( -
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امل�دة الث�منة والثلثون:

ال�رشعية  الوجهة  من  املال  وبيوت  العدل  وُكتَّاب  ال�رشعية  املحاكم  عموم  تفتي�س 

واالإدارية.

امل�دة الت��سعة والثلثون:

وبيوت  العدل  وُكتَّاب  املحاكم  عموم  على  بالتفتي�س  العام  املفت�س  يقوم 

عدمها،  اأو  واالأنظمة  لالأوامر  مطابقتها  من  والتحّقق  فيها،  الق�سايا  و�سري  املال 

وتعقيب ق�سايا امل�سجونني للحق العام وامل�سجونني اللَّذين يتغيب من ت�سبب 

باأن يحث  بهم وذلك  لالإ�رشار  املحكمة  اإلى  اأو ميتنع عن احل�سور  يف �سجنهم 

املحكمة املخت�سة بالنظر يف اأمرهم، وعليه مواالة التفتي�س يف العا�سمة وجدة 

والطائف واملدينة.

امل�دة الأربعون:

ُيراقب عموم ال�سبط، ودفاتر وقيود ُكتَّاب العدل، وبيوت املال واملحاكم ال�رشعية، 

لالأوامر  جمرياتها  مطابقة  من  والتحقيق  وجلوِبها  جل�ساتها  وجداول  قيودها  وجميع 

اأو يكون �سبباً يف �سياع  امل�سوؤولية  اأو خلل يوجب  بها ق�سور  اإذا كان  والنظم، وعّما 

حقوق الرعية. وعلى املحاكم وكتَّاب العدل وبيوت املال متكينه من ذلك وتقدمي كل 

م�ساعدة اأو اإر�ساد مُيكنه من الوقوف على احلقائق واإجابته عن كل ما ي�ساأل عنه ورفع 

تقارير منه لرئا�سة الق�ساة مبا يظهر له.
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امل�دة احل�دية والأربعون:

ُمراقبة دوام موظفي املحاكم ال�رشعية وُكتَّاب العدل وبيوت املال بها، والتحقيق عن 

فهم والتبليغ عن املتخلف منهم يومياً اإلى رئا�ضة الق�ضاة. اأ�ضباب تخلُّ

امل�دة الث�نية والأربعون:

الطائف  وحمكمة  املدينة،  وحمكمة  جدة،  وحمكمة  مبكة،  الكربى  املحكمة  من:  كل  يف  ُيعنّي 

ال�رشعية كاتب خا�س لقيد الدعاوى احلقوقية واجلنائية وجُمرياتها يف دفاترها املُخت�سة، واالت�سال 

بُكتَّاب ال�سبط يومياً الأخذ اإفاداتهم ملعرفة ما و�سلت اإليه كل ق�سية، مع بيان التواريخ وتنظيم ك�سوف 

الق�سايا، مع تنظيم ك�سف بالق�سايا املُتاأخرة من االأ�سهر ال�سابقة وت�سليمها لرئي�س الُكتَّاب ر�سمياً يف 

اآخر كل �سهر لبعثها اإلى املُفت�س. وعلى املحكمة بعث الك�سف املذكور يف حينه اإلى املُفِت�س.

امل�دة الث�لثة والأربعون:

تدقيق الك�ضوف ال�ضهرية املرفوعة اإليه من املحاكم واإبداء ملحوظاته عليها، وبعد اإمتام ما يلزم 

ب املحاكم وحثها  باملُخابرة مع املحاكم اأو غري ذلك، يرفع النتيجة لرئا�ضة الق�ضاة. كما اأن عليه تعقُّ

على رفع الك�ضوف اإليه �ضهرياً، وحث الُق�ضاة على اإجناز الق�ضايا املتاأِخرة باأ�رشع وقت ممِكن.

امل�دة الرابعة والأربعون:

املُبادرة بالعر�س ر�سمياً لرئا�سة الق�ساة مبا يظهر له يف املحاكم وموظفيها من ق�سور 

اأو اإهمال اأو غري ذلك.
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امل�دة اخل�م�سة والأربعون:

التفتي�س على املحاكم وُكتَّاب العدل وبيوت املال يف املُلحقات ُكلما ق�ست ال�رشورة 

وامل�سلحة لذلك، على اأال يقل عن مرة يف ُكل �ستة اأ�سهر.

امل�دة ال�س�د�سة والأربعون:

التحقيق يف ال�سكاوى املُحولة اإليه من رئا�سة الق�ساة.

امل�دة ال�س�بعة والأربعون:

يجب اأن يكون التفتي�س يف املحاكم وكتَّاب العدل وبيوت املال ب�سفة فجائية، 

اأن  الدائرة يجب  املفت�س، ورئي�س  بني  التفتي�س  �ساأن  التي جتري يف  واملخابرات 

باطالع  فيكون  املوظفني  اأحد  مع  حتقيق  اإجراء  املفت�س  اأراد  واإذا  خطية،  تكون 

رئي�س الدائرة وتكون االأ�سئلة واالأجوبة الواقعة بني املفت�س وذلك املوظف خطية 

موقعاً عليها.

امل�دة الث�منة والأربعون:

يجب على املُفت�س اأال يتعر�س ال�سري ال�رشعي يف املرافعات، واأن يكون يف �سلوكه 

اأثناء  قا�ٍس  املُفت�س خروج  ومتى الحظ  معهم،  الُق�ساة  ك�سلوك  املعامالت  اأرباب  مع 

اأن  املُرافعة، فعليه  ُيخ�سى منه تطويل  د خروجاً  �سريه يف ق�سية من الق�سايا عن ال�سدَّ

يرفع عن ذلك لرئا�سة الُق�ساة وُيبنّي وجهة نظره.
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امل�دة الت��سعة والأربعون:

يجب على املُفت�س اأن يرفع اإلى رئا�سة الُق�ساة بياناً اأ�سبوعياً باأعماله يف بحر االأ�سبوع.

امل�دة اخلم�سون:

يقوم مكتب التفتي�س: بقيد االأوراق الواردة وال�سادرة وحفظها وتبيي�سها وترتيب 

خزائن  يف  مرتبة  بها  خا�سة  حمافظ  يف  تناولها  ي�سهل  بحيث  املحفوظة  االأوراق 

خم�سو�سة، وعليه القيام بكل ما يعهد به اإليه املفت�س.

واإعارتهم وتقاعدهم  ونقلهم  وترقيتهم  الق�ساة  لتعيني  املنّظمة  القواعد  ثم �سدرت 

هذه  يف  جاء  وقد  13٨٧/1/13ه�����،  يف  الكرمي  امللكي  االأم��ر  مبوجب  ومعاقبتهم 

القواعد  هذه  من   )19( املادة  ن�ضت  وقد  الق�ضائي،  بالتفتي�ض  تت�ضل  مواد  القواعد 

على اأن املراد بالتفتي�س الق�سائي هو معرفة كفاءة القا�سي ومقدرته، ثم �سدرت الئحة 

م�ستقلة للتفتي�س الق�سائي يف عام 13٨٧ه� متزامنة مع �سدور هذه القواعد، وكانت 

هذه الالئحة مكونة من )36( مادة، وهي اأول الئحة للتفتي�ض الق�ضائي م�ضتقلة، واأبزر 

ما جاء يف هذه الالئحة هو ما يلي:

واأن  ومقدرته،  القا�سي  كفاءة  معرفة  هو  منه  املراد  واأن  الق�سائي  التفتي�س  تعريف 

التفتي�ض ي�ضمل �ضاغلي درجة )رئي�ض مكمة ب( فاأقل، واأن املُفِت�ض يجب اأن يكون 

اأعلى درجة من القا�سي الذي ُيَفتَّ�ُس عليه، وت�سمنت الالئحة كذلك تف�سياًل للمعامل 

بواجباته  والقيام  القا�سي الخت�سا�سات عمله  املُفِت�س من �سبط  يفح�سها  التي  املهمة 

الوظيفية واأو�سحت درجات التقييم التي تو�سع للقا�سي.
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له  الالزمة  االإداري��ة  التنظيمات  وفق  الق�ضائي  التفتي�ض  اإدارة  يف  العمل  وا�ضتمر 

ملهامها  ومبا�رشتها  العدل  وزارة  اإن�ضاء  حني  اإلى  الأعماله  املنظمة  الق�ضائية  وال�ضوابط 

من  جديدة  مرحلة  تعترب  املرحلة  وهذه  1390ه�،  يف  الق�ضائي  اجلهاز  على  االإ�رشافية 

مراحل ن�ساأة وتطور التفتي�س الق�سائي.
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ثالثًا: التفتي�ص الق�شائي واإحلاقه ب�زارة العدل

ومت  الق�ضائي،  اجلهاز  على  واالإدارية  املالية  االإ�رشافية  مهامها  العدل  وزارة  با�رشت 

نقل جملة من املهام امل�سندة لرئا�سة الق�ساء اإليها يف عام 1390ه�، كانت هذه املرحلة 

يف  ملهامها  العدل  وزارة  مبا�رشة  اإن  حيث  ال�ضابق،  الق�ضائي  التطور  مراحل  اأبرز  من 

مظلة جمل�ض الوزراء وتعيني وزير لها ميثِّلها يف جمل�ض الوزراء، واإ�ضناد املهام االإدارية 

واملالية لها )مع قيام الهيئة الق�ضائية العليا التي مت حتويلها اإلى جمل�ض الق�ضاء االأعلى( 

وقد تزامن مع هذا البدء ملهام الوزارة نقل التفتي�ض الق�ضائي لها يف عام 1390ه�، ثم 

�سدر نظام الق�ساء يف 1395/٧/14ه� قد ا�ستمل على عدد من الت�سكيالت الق�سائية 

وزارة  عمل  تو�ضيف  على  ا�ضتمل  كما  واملحاكم،  االأعلى  الق�ضاء  كمجل�ض  املت�ضلة 

العدل واإ�رشافها على ال�سوؤون االإدارية واملالية للمحاكم، ومت ت�سكيل التفتي�س الق�سائي 

�ضمن هيكلة وزارة العدل ويوؤّلف من رئي�ض وعدد كاف من االأع�ضاء يختارون من بني 

العدل وفق  بوزير  الق�ضائي  التفتي�ض  املحاكم، ويرتبط  اأو ق�ضاة  التمييز  ق�ضاة مكمة 

ما ورد يف الف�سل الرابع من الباب الثالث من نظام الق�ساء ال�سادر من عام 1395ه� 

من املواد )62 - ٧0( وفيما يلي الن�ضو�ض املتعلِّقة بالتفتي�ض الق�ضائي يف نظام الق�ضاء 

ال�سادر عام 1395ه�:

وعدد  رئي�ض  من  تتكون  الق�ضائي  للتفتي�ض  اإدارة  العدل  بوزارة  ت�ضّكل   :)62 )مادة 

كاف من االأع�ساء ُيختارون من بني ق�ساة حمكمة التمييز اأو املحاكم العامة ويكون ندبهم 

للعمل بهذه االإدارة بقرار من جمل�س الق�ساء االأعلى ملدة �سنة قابلة للتجديد مبدد اأخرى.
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ق�ضاة  اأعمال  التفتي�ض على  العدل  بوزارة  الق�ضائي  التفتي�ض  اإدارة  تتولى   :)63 )مادة 

املحاكم العامة واملحاكم اجلزئية وذلك جلمع البيانات التي تُوؤدِّي اإلى معرفة درجة كفايتهم 

املعلومات  بهذه  املخت�سة  اجلهات  واإمداد  وظيفتهم  واجبات  اأداء  على  حر�سهم  ومدى 

والتحقيق يف ال�سكاوى التي تقّدم من الق�ساة اأو �سدهم. ويجب اأن يقوم بالتفتي�س ع�سو 

بدرجة اأعلى من درجة املُفتًّ�س عليه، اأو �سابق له يف االأقدمية اإن كانا يف درجة واحدة.

فوق  كفء،  االآتية:  الدرجات  باإحدى  القا�ضي  كفاية  تقدير  يكون   :)64 )م��ادة 

املتو�سط، متو�سط، اأقل من املتو�سط.

االأقل  على  مرة  الق�ضائي  ال�ضلك  اأع�ضاء  على  التفتي�ض  اإجراء  يجب   :)65 )مادة 

ومرتني على االأكرث كل �سنة.

)مادة 66(: تر�ضل �ضور من امللحوظات الق�ضائية واالإدارية دون تقدير الكفاية اإلى 

القا�سي �ساحب ال�ساأن لالطالع عليها واإبداء اعرتا�ساته حولها خالل ثالثني يوماً.

املفت�ضني  اثنني من  برئا�ضته وع�ضوية  التفتي�ض جلنة  اإدارة  رئي�ض  ي�ضّكل   :)6٧ )مادة 

الق�سائيني لفح�س امللحوظات الواردة من املفت�س الق�سائي على القا�سي املفت�س عليه، 

املالحظات  هذه  من  اللجنة  تعتمده  وما  املعني  القا�سي  يبديها  التي  االعرتا�سات  ثم 

ويبلغ  ويحفظ  التقرير  من  يرفع  يعتمد  ال  وما  االعرتا�س  مع  القا�سي  ملف  يودع يف 

القا�سي بتقدير كفايته املعتمد من اللجنة.

يتظلَّم  اأن  املتو�ضط  من  اأقل  تقدير  على  ح�ضل  الذي  للقا�ضي  يجوز   :)6٨ )مادة 

ملجل�س الق�ساء االأعلى خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإخطاره مب�سمون التقدير ويكون 

قرار املجل�س يف هذا ال�ساأن نهائياً.
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)مادة 69(: اإذا ح�ضل القا�ضي على تقدير اأقل من املتو�ضط يف تقرير الكفاية ثالث 

مرات متوالية فيحال اإلى التقاعد باأمر ملكي بناًء على قرار من جمل�س الق�ساء االأعلى.

)مادة ٧0(: ت�ضدر الئحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�ض الق�ضاء االأعلى 

تبنيِّ قواعد واإجراءات التفتي�ض الق�ضائي.

)مادة 95(: يخ�ضع كتاب العدل للتفتي�ض الق�ضائي وفقاً الأحكام هذا النظام.

حيث  الق�سائي،  التفتي�س  تطوير  يف  املهمة  املراحل  من  املرحلة  هذه  كانت  وقد 

بداأت التنظيمات االإدارية املت�سلة بالعمل التفتي�سي، واإحداث اأر�سفة خا�سة، وملفات 

للتحقيقات، وهيكلة ق�سائية واإدارية تنا�سب تلك املرحلة.

كما �ضدرت الئحة التفتي�ض الق�ضائي مبوجب هذا النظام بقرار معايل وزير العدل 

ذي الرقم 5600 والتاريخ 1423/٧/24ه� بعد موافقة جمل�س الق�ساء االأعلى بهيئته 

العامة، وتتكون هذه الالئحة من )41( مادة يف ثالثة ف�ضول:

اأ- الف�ضل االأول: قواعد عامة )10( مواد.

ب- الف�ضل الثاين:- التفتي�ض )24( مادة.

ج- الف�ضل الثالث:- التحقيق )٧( مواد.
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رابعًا: التفتي�ض الق�شائي ونقله اإلى املجل�ض الأعلى للق�شاء، 
عام 1428هـ )1430هـ(

لقد �ضدر املر�ضوم امللكي الكرمي ذي الرقم م/٧٨ يف 142٨/9/19ه� املرفق به 

نظام الق�ساء اجلديد والذي كان منعطفاً مهماً يف تطوير النظام الق�سائي باململكة العربية 

ال�سعودية عامة، والتفتي�س الق�سائي خا�سة، حيث اأُفِرد ف�سٌل من ف�سول النظام لتنظيم 

وزارة  من  الق�ضائي  التفتي�ض  نقل  النظام  هذا  ر  وقرَّ الق�ضائي،  التفتي�ض  واأعمال  مهام 

العدل اإلى املجل�س االأعلى للق�ساء، وقد بداأ تفعيل هذا النظام وتطبيق املعامل املت�سلة 

اإلى  االأعلى  الق�ساء  بداية حتوير جمل�س  مع  الق�سائي يف 1430/3/3ه�،  بالتفتي�س 

املجل�س  عن  منف�سلة  العليا  املحكمة  ت�سكيل  كذلك  وتاأليفه،  للق�ساء  االأعلى  املجل�س 

االأعلى للق�ضاء، ونقل التفتي�ض الق�ضائي بكامل هيكلته من وزارة العدل اإلى املجل�ض 

االأعلى للق�ساء، وتعترب هذه املرحلة هي اأكرب مراحل تطوير عمل التفتي�س الق�سائي، بل 

يعتربها بع�ض املراقبني للجهاز العديل اأنها هي املرحلة االأهم، وهي البداية التطويرية 

الفاعلة للتفتي�ض الق�ضائي واأبرز معامل هذه املرحلة ما يلي:

1- اإي�س�ح تنظيم العمل يف التفتي�ص الق�س�ئي بو�سوح من خلل نظ�م الق�س�ء اجلديد 

ال�س�در ع�م 8241هـ، وهي كم� يلي:

امل�دة اخل�م�سة واخلم�سون:

توؤلف يف املجل�س االأعلى للق�ساء اإدارة التفتي�س الق�سائي من رئي�س وم�ساعد    -1
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حماكم  ق�ساة  بني  من  املجل�س  يختارهم  املتفرغني  الق�ساة  من  كاف  وع��دد 

املفت�ضني يكون  تاأليف  اأن  هنا  االأولى، )ويالحظ  الدرجة  اال�ضتئناف وماكم 

باالختيار، وهذا خالف ما كان العمل عليه �ضابقاً بالندب املوؤقت(.

تتولى اإدارة التفتي�س الق�سائي ما يلي:   -2

االأولى،  الدرجة  وحماكم  اال�ستئناف  حماكم  ق�ساة  اأعمال  على  التفتي�س  اأ- 

وذلك جلمع البيانات التي توؤدي اإلى معرفة كفايتهم ومدى حر�سهم على اأداء 

واجبات وظيفتهم.

امل�سائل  يف  �سدهم  تقّدم  اأو  الق�ساة،  يقّدمها  التي  ال�سكاوى  يف  التحقيق  ب- 

املت�سلة باأعمالهم بعد اإحالتها اإليها من املجل�س االأعلى للق�ساء.

ويكون التفتي�ض والتحقيق امل�ضار اإليهما يف )اأ( و)ب( من هذه الفقرة بو�ضاطة ع�ضو    

ق معه، اأو �سابق له يف  ق�سائي درجته اأعلى من درجة القا�سي املَُفتَّ�س عليه اأو امُلحقَّ

التفتي�س  اإدارة  والتفتي�س يف  التحقيق  اإن كانا يف درجة واحدة. ويح�سل  االأقدمية 

الق�سائي اأو باالنتقال اإلى املحكمة بناًء على ما يقّرره رئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء.

يجب اإجراء التفتي�س على اأع�ساء ال�سلك الق�سائي مرة على االأقل ومرتني على    -3

االأكرث كل �سنة.

امل�دة ال�س�د�سة واخلم�سون:

يكون تقدير كفاية القا�سي باإحدى الدرجات االآتية:

متميز - فوق املتو�سط - متو�سط - اأقل من املتو�سط.
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امل�دة ال�س�بعة واخلم�سون:

تُبلغ اإدارة التفتي�س الق�سائي القا�سي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تُبلغه بكل ما    -1

يودع يف ملفه. وله اأن يقّدم الإدارة التفتي�ض اعرتا�ضه على ذلك خالل )ثالثني( 

يوماً من تاريخ تبليغه، ما مل يوجد عذر مقبول.

حتيل اإدارة التفتي�س الق�سائي االعرتا�س اإلى املجل�س االأعلى للق�ساء م�سفوعاً    -2

مبذكرة بالراأي فيه خالل )خم�ضة ع�رش( يوماً من تاريخ تقدميه.

يف�سل املجل�س يف االعرتا�س بعد االطالع على االأوراق، ويبلغ املعرت�س بقرار    -3

املجل�س كتابًة. ويكون قرار املجل�س يف هذا ال�ساأن نهائياً.

امل�دة الت��سعة وال�سبعون:

يخ�سع ُكتَّاب العدل للتفتي�س الق�سائي، وفقاً الأحكام هذا النظام.

يف   463/5/03 رقم  املجل�ص  قرار  مبوجب  الق�س�ئي  التفتي�ص  لئحة  اإ�سدار   -2

0341/11/2هـ وقد ا�ستملت هذه اللئحة على م� يلي:

اأعلى  املفت�ض  الف�ضل االأول: )تعريفات واأحكام عامة(، وي�ضمل تعريفات/ كون 

درجة من القا�سي الذي يفت�س عليه اأو يحقق معه/مكان التفتي�س اأو التحقيق/ اإبالغ 

املحكمة باملهمة.

التفتي�ض  اإدارة  الق�ضائي( وي�ضمل: ت�ضكيل  للتفتي�ض  العامة  الثاين: )االإدارة  الف�ضل 

الق�سائي يف املجل�س من رئي�س وم�ساعد ال تقل درجتهما عن قا�سي ا�ستئناف، وعدد 
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بد  وال  )ب(  مكمة  رئي�ض  عن  الع�ضو  درجة  تقل  ال  املتفّرغني،  االأع�ضاء  من  كاف 

من توفر ثالثة �رشوط فيمن يختار مفت�ضاً/ اخت�ضا�ضات االإدارة ورئي�ضها وم�ضاعده/ 

اإعداد خطة �سنوية للتفتي�س.

الف�ضل الثالث: )التفتي�ض واالعرتا�ض( وي�ضمل وجوب اإجراء التفتي�ض على الق�ضاة 

اخلا�ضعني للتفتي�ض مرة على االأقل كل �ضنة، ومرتني على االأكرث/ يفح�ض املَُفتِّ�ض ما ال 

مدة  عليه خالل  املُفتَّ�ض  القا�ضي  با�رشها  التي  الق�ضايا  باملائة )60%( من  �ضتني  يقل عن 

واحلكم ومت حتديد  النوع  ق�ضية خمتلفة  )ثالثني(  يقل عددها عن  اأال  ب�رشط  التفتي�ض، 

املعايري التي ُيقيِّم القا�ضي من خاللها ولكل معيار جزء من درجة التقومي البالغة )مائة(، 

كما يو�ضع لذلك موؤ�رشات ا�ضرت�ضادية لكل معيار وتق�ضم درجة التقومي عليها وفق منوذج 

يعد لذلك وت�ضكل جلنة )فح�ض تقارير التفتي�ض واالعرتا�ضات( تتولى مراجعة التقارير 

وبعثها للقا�سي املفت�س عليه يكون تقدير كفاية املُفتَّ�س عليه باإحدى الدرجات االآتية:

- متميز، ملن ح�ضل على درجة تقومي من )90 اإلى 100(.

- فوق املتو�ضط، ملن ح�ضل على درجة تقومي من )٨0 اإلى ٨9(.

- متو�ضط، ملن ح�ضل على درجة تقومي من )60 اإلى ٧9(.

- اأقل من املتو�ضط، ملن ح�ضل على درجة تقومي من )59( فما دون.

كما ت�سمنت الالئحة اعرتا�س القا�سي ورفع التقرير اإلى املجل�س للف�سل فيه وو�سع 

للتفتي�س الذي ال يبا�رش عمل  للتفتي�س على عمل الع�سو الق�سائي اخلا�سع  اإجراءات 

الق�ساء يف املحاكم.

الق�ضاة  �ضد  ال�ضكاوى  تقدمي  اآلية  وي�ضمل  والتحقيق(  )ال�ضكاوى  الرابع:  الف�ضل 
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و�رشوط قبول ال�ضكوى ودرا�ضة ال�ضكوى والتكليف بالتحقيق واآليته.

الوثائق  على  باالطالع  احلق  اإعطاء  وي�ضمل  ختامية(:  )اأحكام  اخلام�ض  الف�ضل 

وال�ضبوط وال�ضجالت وامللفات املتعّلقة مبهمات عملهم وتنظيم اإعداد تقريٍر عن املحكمة 

نة بامللحوظات املعتمدة كل �سنة وتزويد املحاكم بها  عند االقت�ساء واإعداد تقاريَر مدوَّ

وطريقِة اعتماد املجل�ض للنماذج الالزمة.

اإ�سداره�  واإعــ�دة  0341هـــ  ع�م  ال�س�درة  الق�س�ئي  التفتي�ص  لئحة  مراجعة   -3

مبوجب قرار املجل�ص رقم 53/9/9/68 يف 5341/7/22هـ.

تتطلبه  الق�ضائي، مت�ضياً مع  التفتي�ض  اإلى درا�ضة وتعديل الئحة  حيث دعت احلاجة 

املرحلة احلالية لعمل الق�ساء تنظيماً وت�سكياًل، والأن الالئحة يف اإ�سدارها االأول حتتاج 

اإلى ا�ستكمال بع�س املعامل التي حتتاجها املرحلة العملية الق�سائية، فقد �رشع التفتي�س 

لرفعها للمجل�ض االأعلى للق�ضاء الإقرار  اإعادة درا�ضة هذه الالئحة متهيداً  الق�ضائي يف 

هذه التعديالت التي ظهر �رشورة اإيجادها فجاءت هذه الالئحة بعد موافقة املجل�س 

عليها يف 6٨ مادة، و�سبعة ف�سول كما يلي:

الف�سل االأول: التعريفات.

الف�سل الثاين: اأحكام عامة.

الف�سل الثالث: ت�سكيل التفتي�س الق�سائي واخت�سا�ساته.

الف�سل الرابع: اإجراءات التفتي�س على اأعمال الق�ساة.

الف�سل اخلام�س: ال�سكاوى والتحقيق.
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الف�سل ال�ساد�س: الدعوى التاأديبية.

الف�سل ال�سابع: اأحكام ختامية.

عرفت الالئحة املتابعة الق�سائية وبيَّنت االأعمال املت�سلة باملتابعة الق�سائية وهي    -2

تخت�س مبتابعة املحاكم والق�ساة والق�سايا.

بّينت الالئحة تنظيم واخت�سا�سات الهيئة العامة للتفتي�س الق�سائي.   -3

حددت الالئحة ثالثة اأنواع للتفتي�س وهي التفتي�س الدوري، والتفتي�س الطارئ    -4

واجلزئي، والتفتي�س التوجيهي.

ت الالئحة على ما يتعّلق بالتفتي�ض على اأعمال املالزمني الق�ضائيني ومتابعة اأعمالهم. ن�ضّ   -5

ر�سد  خالل  من  الق�سائية،  اجل��ودة  لعمل  توؤ�س�س  ن�سو�ساً  الالئحة  ت�سمنت    -6

امل�سكالت، وال�سعوبات، واملعوقات، التي تعرت�س م�سرية العمل الق�سائي، من 

خالل ما يظهر من اأعمال التفتي�س الق�سائي، واقرتاح احللول الكفيلة مبعاجلتها 

ومن خالل اقرتاح و�سائل واإجراءات جودة وتطوير االأداء الق�سائي، واالرتقاء 

به، من خالل ما يظهر من اأعمال التفتي�س الق�سائي.

بيَّنت الالئحة ما يجب اأن ت�ستمل عليه �سحيفة الدعوى التاأديبية وال�سالحية يف    -٧

رفع الدوى التاأديبية.

الن�س على االإفادة من التقنية احلديثة يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، وو�سع    -٨

اآلية عمل لذلك يعتمدها رئي�س املجل�س.
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د. نا�صر بن اإبراهيم املحيميد

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

هذه  يف  متت  ولقد  له،  الإداريـــة  الهيكلة  واإ�ــســدار  الق�س�ئي  التفتي�ص  ت�سكيل   -4

امل�سندة  وامله�م  الأعم�ل  الق�س�ئي وفق  ب�لتفتي�ص  امللحقة  الإدارات  املرحلة تنظيم 

املرتبطة  والتعليم�ت  والأنظمة  الق�س�ئي  التفتي�ص  ولئحة  الق�س�ء  نظ�م  يف  اإليه 

بهذا اخل�سو�ص كم� يلي:

	 رئي�س التفتي�س الق�سائي.•

	 م�ساعد رئي�س التفتي�س لل�سوؤون الق�سائية.•

	 م�ساعد رئي�س التفتي�س الق�سائي لل�سوؤون التنظيمية.•

	 االإدارة العامة للق�سايا: •

اأ- اإدارة الق�سايا. ب- اإدارة ال�سكاوى.

	 االإدارة العامة للتحقيق واالدعاء الق�سائي: •

اأ- اإدارة التحقيق الق�سائي. ب � اإدارة االدعاء الق�سائي.

	 االإدارة العامة للمتابعة الق�سائية: •

اأ- اإدارة متابعة الق�ساة. ب � اإدارة متابعة الق�سايا. ج- اإدارة متابعة املحاكم.

	 االإدارة العامة لقيا�ض االأداء والتقومي الق�ضائي: •

اأ- اإدارة قيا�س االأداء التوجيهي. ب- اإدارة قيا�س االأداء اجلزئي. ج � اإدارة قيا�س االأداء الفني.

	 االإدارة العامة لفح�س التقارير واالعرتا�سات: •

اأ- اإدارة فح�س تقارير التحقيق الق�سائي. ب- اإدارة فح�س تقارير التفتي�س.

	 االإدارة العامة للربط الق�سائي: •

اأ � اإدارة النظام ال�سامل. ب �� اإدارة بوابة التفتي�س.
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ن�ضاأة التفتي�ش الق�ضائي 1351هـ - 1436هـ

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

	 االإدارة العامة للجودة الق�سائية: •

اأ � اإدارة �سمان اجلودة. ب � اإدارة قيا�س اجلودة. ج � اإدارة البيانات واالإح�ساءات.

	 نة التفتي�س والدرا�سات.• اإدارة مدوَّ

	 اإدارة ال�سجل ال�رشي.•

العربية  باململكة  الق�سائي  التفتي�س  ن�ساأة  تقرير  يف  عنه  احلديث  اهلل  ي�رّش  ما  هذا 

ال�سعودية يف ملحة �رشيعة عاجلة واإن كان واقع التطور والعمل التي مرَّ عليها التفتي�س 

البحث والتحرير والر�سد  من  تتطلب مزيداً  ت�سعني عاماً  ما يزيد على  الق�سائي منذ 

الن�ساأة ومعامل تغريها؛ وليعلم من يطلع على الواقع عمق عملنا  اإي�ساح هذه  لت�سمل 

الق�سائي يف بالد احلرمني ال�رشيفني اململكة العربية ال�سعودية برعاية من لدن والة االأمر 

الذين اأولو الق�ساء العناية الظاهرة وجعلوه ركيزة من ركائز الدولة املهمة.

د اخلطى. و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا ممد وعلى  واهلل ا�ضاأل اأن ينفع باجلهود وي�ضدِّ

اآله و�سحبه و�سلم.


