�أ�سئلة
وردود
كيفية تنفيذ الأحكام اجلزائية
ــ ما كيفية تنفيذ الأحكام اجلزائية ال�صادرة من املحاكم مكت�سبة القطعية؟ وذلك وفق الأحكام الفقهية
ونظام الإجراءات اجلزائية؟
 ي��ت��م تنفيذ الأح���ك���ام يف اململكةالعربية ال�سعودية ،وف��ق��اً للتعليمات
امل�أخوذة من �أق��وال العلماء –رحمهم
اهلل -وق�����د ج�����اء ن���ظ���ام الإج���������راءات
اجلزائية يف امل��ادة الثانية والع�شرين
ب��ع��د امل��ائ��ت�ين م��ن��ه( :حت���دد الالئحة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ه���ذا ال��ن��ظ��ام �إج������راءات
تنفيذ الأحكام اجلزائية).
وق�����د �أو�����ض����ح م�������ش���روع ال�لائ��ح��ة
التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية
ه����ذه امل�����ادة ب����أرب���ع�ي�ن ف��ق��رة ك���الآت���ي:
م – 1/222يتولى �أمري املنطقة �أو من
ينوب عنه تنفيذ الأحكام اجلزائية بعد
اكت�سابها ال�صفة النهائية ،وتر�شيح
من يبا�شر تنفيذ الأح��ك��ام اجلزائية.
وي���ش�ترط فيه �أن ي�ك��ون رج�ل ً�ا ع��د ًال
عارفاً بكيفية تنفيذها ،و�أن يكون من
غري من�سوبي �إدارة ال�سجن .كما ورد
يف امل��ادة م :2/222مع مراعاة ما جاء
يف املادة ( )220من هذا النظام ت�صدر
�أوام����ر تنفيذ الأح��ك��ام ال�شرعية من
احلاكم الإداري� ،أو من ينيبه .وورد يف
امل��ادة  :3/222يتم التحقيق بوا�سطة
طبيب خمت�ص من احلالة ال�صحية
للمحكوم عليه ق��ب��ل التنفيذ وذل��ك
من ناحية حتمله ،ووج��ود احلمل �أو
احلي�ض والنفا�س لدى امل��ر�أة �أو عدم
ذل���ك ،وي�ستثنى م��ن ذل���ك العقوبات
التي على النف�س �إذا كان املحكوم عليه
ذك��راً ،فيتم التنفيذ دون ك�شف طبي.
واملادة م� -4/222إذا كانت املر�أة املحكوم
عليها حام ً
ال في�ؤجل تنفيذ العقوبات
الإت�ل�اف���ي���ة واجل���ل���د �إل����ى ح�ي�ن و���ض��ع
احلمل ،وفطامه.
وم� – 5/222إذا تبني من الك�شف
ال��ط��ب��ي �أن ����ض���رراً ���س��ي��ل��ح��ق امل��ح��ك��وم
عليه من تنفيذ احلكم ف ُيعد الطبيب
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امل��خ��ت�����ص ت��ق��ري��راً م��ف��� ً
��ص�لا يت�ضمن
و�صف احلالة ،وما يراه من الت�أجيل
وم ��دت ��ه� ،أو ال �ت �خ �ف �ي��ف� ،أو �إ� �س �ق��اط
العقوبة �أو بع�ضها ،ويبعثه – م�شفوعاً
ب��ر�أي��ه – �إل���ى جهة التنفيذ لعر�ضه
ف������وراً ع��ل��ى امل��ح��ك��م��ة ال���ت���ي �أ����ص���درت
احل��ك��م ،لتقرر م��ا ت���راه ،ويخ�ضع ما
جتريه التعليمات التمييز .و م-6/222
�إذا كان ال�سجني حمكوماً عليه بالقتل
�أو الرجم ،فعلى �إدارة ال�سجن �إ�شعار
ك��ات��ب ال��ع��دل ليح�ضر ق��ب��ل التنفيذ
بوقت كاف ،لتوثيق ما قد يُو�صي به.
و م -7/222يجوز لإدارة ال�سجن
ال��ت�����ص��ري��ح لأق��������ارب امل���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه
ب��ال��ق��ت��ل �أو ال���رج���م ب���زي���ارت���ه خ�لال
الأي��������ام ال���ت���ي ت�����س��ب��ق ح�������ض���ور ك��ات��ب
ال���ع���دل .و م� -8/222إذا ك���ان احلكم
يت�ضمن ق�����ص��ا���ص��اً يف ال��ن��ف�����س� ،أو ما
دون��ه��ا ف��ع��ل��ى ج��ه��ة التنفيذ �أن ُت��ب�� ِّل��غ
كتاب ًة املجني عليه �أو ورثته – بح�سب
احل���ال – مب��وع��د التنفيذ ،وال يُنفذ
�إال بح�ضورهم �أو م��ن ي��ن��وب عنهم.
و م� – 9/222إذا مل ي��ن�����ص احل��ك��م
ال�شرعي يف تنفيذ احلكم على مكان
�أو زمان معينني ،ف�إن تنفيذه يكون يف
املكان والزمان اللذين يحددهما �أمري
املنطقة� ،أو م��ن ينيبه .و م-10/222
ال ي��ج��وز تنفيذ ع��ق��وب��ة �إت�لاف��ي��ة �إال
بح�ضور رئي�س جلنة التنفيذ وع�ضو
هيئة التحقيق واالدعاء العام ،وجميع
�أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ،وي���ج���وز يف غ�يره��ا
ب��ح�����ض��ور رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة واث��ن�ين من
�أع�ضائها ،ويثبت يف حم�ضر التنفيذ
�أ���س��م��اء م��ن ح�ضر وم���ن مل يح�ضر،
و�سبب التخلف ،ويتم �إ�شعار احلاكم
الإداري من قبل اجلهة امل�شرفة عمن
ي��ت��خ��ل��ف ،وذل�����ك لإب���ل��اغ م���رج���ع���ه .و
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م -11/222على جلنة التنفيذ الت�أكد
م��ن هوية املحكوم عليه م��ن بطاقته
ال�شخ�صية� ،أو ما يقوم مقامها ،ويُزاد
يف تنفيذ الأحكام الإتالفية مب�ضاهاة
ب�����ص��م��ات��ه ،و م -12/222ي��ك��ل��ف �أم�ير
املنطقة �أو من ينيبه اجلهة الأمنية
باتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة
ع��ل��ى �أم����ن امل���ك���ان ،و�أم����ن الأ���ش��خ��ا���ص
املكلفني بالتنفيذ وم��ن يح�ضره من
ال��ن��ا���س ،وم��ن��ع �إح�����داث ال��ف��و���ض��ى� ،أو
�إعاقة التنفيذ .و م -13/222ال يجوز
لغري اجلهات املخت�صة الت�صوير �أثناء
تنفيذ الأح��ك��ام .و م -14/222يُح�ضر
املحكوم عليه �إل��ى مكان التنفيذ بال
عنف� ،أو �أي �أذى نف�سي �أو ج�سدي.
و مُ -15/222ي��راع��ى عند تنفيذ
الأحكام الإتالفية يف �أكرث من �شخ�ص
عدم �إنزالهم �إلى مكان التنفيذ دفعة
واح���دة .و م -16/222يجب �أن تكون
�آلة تنفيذ العقوبات الإتالفية ما�ضية
ال يُخ�شى منها احليف .و م-17/222
يجب –قبل التنفيذ – �أن يُتلى بياناً
باجلرمية وم�ضمون احلكم ال�صادر
بالعقوبة ،وكذلك ال�صادر بتنفيذها
ب�����ص��وتٍ ي�سمعه امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه وم��ن
ح���ض��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذ و ُي�ت�رج��م للمحكوم
ع�ل�ي��ه ب�ل�غ��ة ي�ف�ه�م�ه��ا ،وع �ل��ى امل�ترج��م
ال��ب��ق��اء ح��ت��ى ُي���ف���رغ م���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذ .و
 -18/222ي��ج��ب َوق�����ف ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف
الأح���وال التالية�-1 :إذا ن��زل �صاحب
احل��ق عن الق�صا�ص قبل التنفيذ �أو
�أث��ن��اءه�-2 ،إذا ك��ان احلكم ال��ذي يُنفذ
بحدٍ بنا ًء على �إقرار املحكوم عليه ،ثم
رجع عنه� ،أو بناء على �شهادة ثم رجع
ال�شاهد عنها�-3 .إذا �أعلن املرتد توبته
قبل التنفيذ ،ما مل ين�ص احلكم على
عدم قبول توبته� -4 ،إذا حدث �إ�شكال

�أو لب�س مينع من التنفيذ.
يف ج���م���ي���ع ه������ذه الأح�����������وال ُي��� َع���د
حم�����ض��ر ب��ذل��ك ،و ُت���ع���اد ال��ق�����ض��ي��ة �إل��ى
�إم���ارة املنطقة لعر�ضها على املحكمة
التي �أ�صدرت احلكم ،لتقرر ما يحب،
مع �إ�شعار اجلهة امل�شرفة على التنفيذ
ب��ذل��ك .وج����اء يف م� – 19/222إذا مت
تنفيذ العقوبة �أو جزء منها بناء على
م���ا ت�����ض��م��ن��ه احل��ك��م ف�� ُي��ح��رر حم�ضر
مف�صل بذلك ي�شتمل على ما يلي:
-1رق������م وت����اري����خ الأم������ر ال�����ص��ادر
بالتنفيذ.
 -2ا�سم املحكوم عليه ،وم��ا يُثبت
�شخ�صيته.
 -3رقم احلكم وتاريخه ،وم�ضمون
احلكم.
 -4مكان التنفيذ ،ووقته ،وتاريخه.
� -5أ�سماء �أع�ضاء جلنة التنفيذ،
وم��ن يبا�شره ،والطبيب املخت�ص �إن
وجد ،وتواقيعهم.
 -6الت�صريح مبا يدل على تنفيذ
احلكم� ،أو بع�ضه .كما ورد يف امل��ادة م
 -20/222يجوز ا�ستعمال البنج املخدر
عند تنفيذ القطع حداً ،ويف الق�صا�ص
فيما دون النف�س مبوافقة املحكوم له
�أو وارثه من بعده كتاب ًة .و م-21/222
��ع�َّينَ
ي��ت��ول��ى تنفيذ ال��ق��ت��ل ق�����ص��ا���ص��اً امل نَّ
لهذا الغر�ض ،ول��ويل ال��دم توليه� ،إذا
ن�ص احلكم على ذلك.
و م -22/222ي��ك��ون تنفيذ �أح��ك��ام
القتل ب��الآل��ة ن�ص عليها احل��ك��م ،ف���إن
مل ين�ص فيه على �شيء فب�أي و�سيلة
ي��ت��ح��ق��ق ب��ه��ا الإح�������س���ان يف ال���ق���ت���ل ،و
م -23/222ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت�����ص
– بعد تنفيذ �أح��ك��ام القطع ح���داً �أو
ق�صا�صاً – عالج ال َّنزيف ،ومنع �سريان
اجل���رح ،وال يُنقل امل��رج��وم �أو املقتول
م��ن �ساحة التنفيذ �إال بعد مفارقته
احلياة ،بنا ًء على تقرير من الطبيب.
و م -24/222ال جت���وز �إع����ادة الع�ضو
املقطوع ح��داً ،ويُدفن مبعرفة اجلهة
املخت�صة� ،أما الع�ضو املقطوع ق�صا�صاً

فيجوز مبوافقة املحكوم له كتاب ًة .و
م -25/222ال ي��ج��وز �إع�ل�ان ا���س��م من
ُتن َّفذ فيه عقوبة اجللد عند التنفيذ،
�أو يف �أي و�سيلة �إعالمية� ،إال �إذا ن�ص
احلكم على ذل��ك .و م -26/222يُن َّفذ
اجل �ل��د ب �� �س��وط� ،أو خ �ي��زران و� �س��ط ال
ج���دي���د وال خ��� ِل���ق ي�������ؤمل وال ي���ج���رح،
وب��ط��ري��ق��ة ت�ضمن �أداء ال��غ��ر���ض منه
وهو �إيالم اجلاين وانزجاره ،وال يُنفذ
اجللد يف نهار رم�ضان على ال�صائمني.
و م -27/222ال ُي َ���ج��� َّر ُد امل��ح��ك��وم عليه
باجللد من مالب�سه �سواء ك��ان رج ً
ال
�أو امر�أة ،ويرتك عليهما ما ي�سرتهما
من اللبا�س عادة ،وال مينع و�صول �أمل
اجل��لَ��د �إل����ى ج�����س��م��ه .وم  -28/222ال
ي�ج��وز رب��ط امل�ج�ل��ود وال الإم �� �س��اك به
ع��ن��د تنفيذ ح���دي ال��زن��ا واخل��م��ر� ،إذا
ثبتا بالإقرار ،و�إذا عدل عن �إق��راره �أو
هرب ُت��رك ،و ُتوقف �إج��راءات التنفيذ،
وي����ج����وز ذل�����ك يف غ�ي�ره���م���ا �إذا دع���ت
احلاجة �إلى ذلك ،كتمنعه وا�ضطرابه.
و م -29/222يُجلد الرجل قائماً واملر�أة
ج��ال�����س��ة ،وت�����ش��د ع��ل��ي��ه��ا ث��ي��اب��ه��ا حتى
ال ينك�شف ���ش��يء م��ن ج�سمها ،وذل��ك
بطريقة ال تعيق حركتها .و م-30/222
يُفرق اجللد على ب��دن املحكوم عليه،
ويُتقى الوجه والر�أ�س والفرج والعظم
وامل����ق����ات����ل .و م� -31/222إذا ظ��ه��ر
لع�ضو الهيئة امل�شرف على التنفيذ،
�أو الأع�����ض��اء جلنة التنفيذ بالإجماع
�أو الأغلبية ع��دم منا�سبة اجللد �شد ًة
�أو �ضعفاً فعليها وقفه ،وتنبيه منفذ
اجللد �إلى �أدائه ح�سب ال�صفة املقررة،
�أو تكليف غ�يره ب��ذل��ك ،م��ع احت�ساب
م���ا م�����ض��ى م��ن��ه ،ومل���ن ل���ه وج��ه��ة نظر
م��ن الأع�����ض��اء �أن ي��دون��ه��ا مف�صلة يف
حم�ضر التنفيذ ،ويكتب بها ملرجعه.
وم� -32/222إذا مل ين�ص احلكم على
مكان التغريب فيكون تغريبه يف غري
بلده الأ�صلي ،ف�إن عاد قبل نهاية املدة
ُفيعاد تغريبه ،وتحُ �سب له امل��دة التي
�أم�ضاها �سابقاً .وم -33/222تحُ �سب

مدة التغريب بالتاريخ الهجري ،وتبد�أ
من يوم خروج املغ َّرب �إلى البلد املغ َّرب
�إليه ،و�إذا كان املحكوم عليه بالتغريب
�أجنبياً ُفيبعد �إلى بالده .وم -34/222
يجب �أن ال تقل امل�سافة بني البلد التي
وقعت فيها اجلرمية والبلد التي ُتغ َّرب
�إل��ي��ه املحكوم عليه ع��ن ثمانني كي ً
ال.
وم -35/222ال يُحكام بتغريب املر�أة �إال
�إذا ُوجد لها حمرم ير�ضى مبرافقتها،
و�إن مل يوجد �أو تعذرت مرافقته لها
ف��� ُي���دون حم�����ض��ر ب��ذل��ك ،و ُي��ب��ع��ث �إل��ى
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم ،لتقرر ما
ت��راه .و م -36/222ال يُ�ستبدل مبكان
ال��ت��غ��ري��ب امل��ن�����ص��و���ص عليه يف احلكم
مكان �آخ��ر �إال ب����إذنٍ من املحكمة التي
�أ����ص���درت احل��ك��م .وم -37/222يُك َّلف
املحكوم عليه بالغرامة بدفعها ،و�إذا
امتنع عن ذلك لأي �سبب ف ُيتخذ بحقه
ما تق�ضي به الأنظمة والتعليمات يف
هذا ال�ش�أن .وم  -38/222ت�سقط عقوبة
الغرامة وامل�صادرة بوفاة املحكوم عليه،
�إال �إذا ك��ان امل�صادر حم�� َّرم��اً يف نف�سه،
�أو ح�صل بطريق حمرم .و م-39/222
�إذا ان��ت��ه��ت حم��ك��وم��ي��ة ال�����س��ج�ين قبل
ت�صديق احلكم من حمكمة التمييز،
وك���ان حم��ك��وم��اً عليه ب��اجل��ل��د فيطلق
ب��ال��ك��ف��ال��ة ،وي����ؤج���ل اجل��ل��د �إل����ى حني
ت�صديق احل��ك��م .و م -40/222تراعى
الأنظمة واللوائح والتعليمات املقررة
لتنفيذ عقوبة ال�سجن فيما ال يتعار�ض
مع هذا النظام والئحته.
وب��ه��ذه امل���ادة تتم الكيفية لتنفيذ
الأح��ك��ام بالطرق املنا�سبة مت�شياً مع
�أحكام الفقه والنظام والئحته .وباهلل
التوفيق.
د .عبدالرحمن بن عبداهلل
التويجري
رئي�س فرع هيئة التحقيق
والإدعاء العام بالق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى
الندوات العدلية.
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�أ�سئلة
وردود
تقدير الأ�ضرار النا�شئة عن التقا�ضي
• ما كيفية تقدير تعوي�ض الأ�ضرار النا�شئة عن التقا�ضي؟
 �إن اجلهة الق�ضائية التي نظرت يف الدعوى الأ�صلية هي التي تتولىتقدير الأ�ضرار النا�شئة عن التقا�ضي ،ويرجع يف ذلك �إلى اجتهاد القا�ضي
يعب عنه (بال�سلطة التقديرية).
ناظر الق�ضية �أو ما رّ
يقول �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم رحمه اهلل�( :إن للحاكم ال�شرعي
االجتهاد يف مثل هذه الأمور ،وتقرير ما يراه حمققاً للعدل مزي ً
ال للظلم
والعدوان� ..إلخ) ا.هـ.
وعلى القا�ضي �أن يرجع يف ذلك �إل��ى العرف والعادة واال�ستعانة ب�أهل
اخلربة يف هذا املجال .ويقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية – رحمه اهلل – يف �أنه
ال بد من اعتبار �أن تكون الأ�ضرار على الوجه املعتاد.
وق��د ن�صت الالئحة التنفيذية لنظام امل��راف��ع��ات امل���ادة ( )236على �أن
التعوي�ض للممنوع عن ال�سفر يقدّره القا�ضي بو�ساطة �أهل اخلربة.
ولعل من املنا�سب يف ه��ذا املو�ضع ذك��ر بع�ض �أن��واع ال�ضرر التي ميكن
النظر �إليها واالجتهاد فيها عند تقدير التعوي�ض وهي على �سبيل املثال ال
احل�صر ،فمن ذلك:
 -1م�صروفات الدعوى وت�شمل :نفقات ال�سفر – نفقات الإقامة – �أجرة
�أهل اخلربة – �أجرة املحامي – النفقات التي ت�صرف لإعداد املذكرات والرد
عليها – النفقات التي ت�صرف لالت�صاالت ب�أنواعها.
 -2ال�ضرر الالحق عن املنع من ال�سفر.
 -3ال�ضرر الالحق عن احلجز التحفظي.
 -4ال�ضرر الالحق عن توقف العامل �أو تقليله.
�إل��ى غري ذلك مما ي��راه ناظر الدعوى ،لأن ما تقدم جمرد �أمثلة ،وال
ميكن ح�صر �أنواع ال�ضرر وجماالت التعوي�ض ،فريجع يف ذلك �إلى اجتهاد
القا�ضي – كما تقدم – بناء على ما يقدمه من يتوجه له التعوي�ض من
م�ستندات وغريها ،وما يراه �أهل اخلربة يف هذا املو�ضوع.
يو�سف بن �صالح ال�سليم
القا�ضي باملحكمة العامة بعيون اجلواء
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية

ق�سمة �إرث

• ما هي ق�سمة تركة رجل هالك عن :زوجته و�أخته ال�شقيقة
وعمه لأب؟

احلمد هلل وح��ده ،وبعد :فاجلواب على ال�س�ؤال للزوجة الربع،
لعدم وج��ود الفرع ال���وارث ،والأخ���ت ال�شقيقة لها الن�صف؛ لتوافر
�شروطه ،والباقي للعم ،لكونه �أقرب الع�صبة.
واهلل �أعلم و�أحكم و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
عبد العزيز بن فاهد ال�شهراين
القا�ضي باملحكمة العامة يف بي�شة
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�ضوابط النكول
املعتربة للحكم به
ما هي �ضوابط النكول؟
ال ي�صح احلكم بنكول املدعى عليه عن
اليمني عند من يقول به حتى تتحقق فيه
ال�ضوابط التالية:
ال�ضابط الأول:
�أن ت���ك���ون ال��ي��م�ين امل���وج���ه���ة �إل���ى
امل��دع��ى ع��ل��ي��ه ق��د ا���س��ت��وف��ت �شروطها
ال�شرعية.
ال�ضابط الثاين:
�أن يكون النكول �أم��ام القا�ضي يف
جمل�س احلكم.
ج��اء يف نتائج الأف��ك��ار تكملة فتح
ال��ق��دي��ر ،وال ب��د �أن ي��ك��ون ال��ن��ك��ول يف
جمل�س الق�ضاء ،لأن االعتبار باليمني
القاطعة للخ�صومة ،وال يعتد باليمني
عند غري القا�ضي يف حق اخل�صومة،
والنكول مبني على اليمني فال ي�صح
يف غري جمل�س الق�ضاء.
ال�ضابط الثالث:
�أن يكون النكول �صادراً من املدعى
ع��ل��ي��ه م��ب��ا���ش��رة دون وك��ي��ل��ه �أو �إخ��ب��ار
وك��ي��ل��ه ع��ن��ه لأن ال��ي��م�ين ال تدخلها
النيابة ،وال يحلف �أحدهم عن غريه،
والنكول مبني على اليمني.
ال�ضابط الرابع:
�أن يكرر العر�ض على املدعى عليه
قبل احلكم بنكوله.
ال�ضابط اخلام�س:
�أال يكون للناكل ع��ذر معتد به يف
النكول عن اليمني.
د .عبدالعزيز بن �صالح ال�شاوي

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�شريعة
و�أ�صول الدين بجامعة الق�صيم
م������ن ب���ح���ث���ه امل������ق������دم لإح�������دى
الندوات العدلية

�أحوال منع القا�ضي من النظر يف الدعوى واحلكم فيها
• ما هي الأحوال التي مينع القا�ضي من نظر الدعوى واحلكم فيها؟
 -1ال���ق���راب���ة� :إذا ك����ان زوج�����اً لأح���د
اخل�صوم ب�شرط �أن تكون عالقة الزوجية
قائمة� .أما املطلقة طالقاً بائناً فال ت�سمى
زوج���ة ب��خ�لاف الرجعية ،كما ه��و �إط�لاق
الفقهاء.
ومينع �أي�ضاً �إذا ك��ان القا�ضي قريباً
لأح��د اخل�صوم �إل��ى الدرجة الرابعة مثل
�أبيه وابنه و�أخيه وعمه واب��ن عمه وخاله
وابن خاله و�إذا كان القا�ضي �صهراً لأحد
اخل�����ص��وم �إل�����ى ال���درج���ة ال���راب���ع���ة ك��وال��د
زوج��ت��ه واب��ن��ه��ا م��ن غ�ي�ره و�أخ��ي��ه��ا وعمها
وابنه وخالها و�أبيه وخالتها وابنها.
ول�������و ك�������ان ال����ق����ا�����ض����ي ق����ري����ب����اً ل��ك�لا
اخل�صمني منع �أي�ضاً ،ق��ال اب��ن �أب��ي الدم
يف �أدب الق�ضاء (ولو رفعت ق�ضية لوالده
على ولده ال يحكم لوالده على ولده) وكما
ن�صت عليه املادة .13/90
مث ً
ال كق�ضية بني �أخويه �أو بني �أخوي
زوجته وبع�ض القوانني منع القا�ضي من
احل��ك��م يف ق�ضايا الأق�����ارب ح��ت��ى ال��درج��ة
ال�ساد�سة و�إل��ى ال��درج��ة الرابعة بالن�سبة
للأ�صهار كالقانون التون�سي.
�أو كانت له �صلة قرابة حتى الدرجة
ال��راب��ع��ة �أو كانت مظنونة وراث��ت��ه ل��ه كما
لو ك��ان القا�ضي وارث���اً لأح��د اخل�صوم لو
مات ولو كان حمجوباً بحيث لو مات هذا
احلاجب ورثه ح�سبما ن�صت عليه الفقرة
ال�ساد�سة من املادة  90ومثله �إذا كان الوكيل
ق��ري��ب��اً �أو ���ص��ه��راً للقا�ضي ح��ت��ى ال��درج��ة
ال��راب��ع��ة ف�ل�ا ت��ق��ب��ل وك��ال��ت��ه ول����زم امل��وك��ل
�إب���دال���ه �أو يح�ضر بنف�سه ح�سبما ن�صت
عليه املادة رقم .7/90
وكذلك �إذا كان الناظر على الوقف �أو
الو�صي �أو الويل قريباً �أو �صهراً للقا�ضي
ح��ت��ى ال��درج��ة ال��راب��ع��ة مي��ن��ع م��ن نظرها
وحتال لقا�ضي �آخر ،مادة .8/90
 -2اخل�������ص���وم���ة� :إذا ك����ان ل��ل��ق��ا���ض��ي
خ�صومة قائمة م��ع �أح��د اخل�صوم �أو مع
زوج��ت��ه �أو ك��ان ل��زوج��ة القا�ضي خ�صومة
قائمة مع �أحد اخل�صوم يف الدعوى �أو مع
زوج�ت��ه ،ب�شرط �أن تكون ه��ذه اخل�صومة

قائمة قبل �إحالة هذه الدعوى �إليه.
�أما اخل�صومة التي حكم فيها �أو �أنها
ن�����ش���أت ب��ع��د ال��ب��دء يف ن��ظ��ر ال���دع���وى فال
مينعه من النظر ح�سبما ن�صت عليه املادة
 3/90وق��ي��ام اخل�����ص��وم��ة ي��ب��د�أ م��ن �إي���داع
�صحيفة الدعوى يف املحكمة ل��دى مكتب
امل��واع��ي��د ح��ت��ى يكت�سب احل��ك��م القطعية
ح�سبما ن�صت عليه امل��ادة  ،4/90واملق�صود
من ه��ذا كله حتقيق حياد القا�ضي ومنع
التهمة عنه بامليل على خ�صمه �أو خ�صم
زوجته وهذا مما يعني على حتقيق العدل.
 -3ال��ن��ي��اب��ة� :إذا ك��ان القا�ضي وكي ً
ال
لأح����د اخل�����ص��وم �أو ك���ان و���ص��ي��اً �أو ق��يّ��م��اً
ع��ل��ي��ه وامل��ع��ت�بر ف��ي��ه��ا �أن ت��ك��ون م��ان��ع��ة هو
كونها قائمة وقت �إقامة الدعوى� .أو كان
القا�ضي م�ضمونة وراثته لأح��د اخل�صوم
�أو كان زوجاً لو�صي �أحد اخل�صوم �أو القيم
عليه �أو كانت له �صلة قرابة �أو م�صاهرة
�إلى الدرجة الرابعة بهذا الو�صي �أو الق ّيم.
 -4امل�صلحة� :إذا كان للقا�ضي م�صلحة
يف ال���دع���وى ال��ق��ائ��م��ة �أو ك���ان ل��زوج��ت��ه �أو
لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره على عمود الن�سب
م�صلحة وه��م الآب���اء والأم��ه��ات و�إن علو،
والأب����ن����اء وال���ب���ن���ات و�إن ن���زل���وا ،و�أ���ص��ه��ار
القا�ضي وال��د زوجته و�إن علو و�أوالده��م��ا
و�إن ن��زل��وا ،ف��وج��ود م�صلحة يف ال��دع��وى
القائمة ملن ينوب عنه القا�ضي بوكالة �أو
و�صاية ونحوها مينعه من النظر فيها.
� -5إذا كان القا�ضي قد ح�صل منه �أحد
هذه الأمور:
� -1إذا كان قد �أفتى يف فتوى حمررة يف
الق�ضية نف�سها �أما الفتوى ال�شفهية والتي
مل حت��رر ف�لا متنعه م��ن نظرها الفقرة
التا�سعة من املادة .90
� -2إذا كان القا�ضي قد ترافع عن �أحد
اخل�صوم يف الدعوى ولو كان قبل ا�شتغاله
بالق�ضاء.
� -3إذا ك���ان ال��ق��ا���ض��ي ق���د ك��ت��ب فيها
�صحيفة دع���وى �أو ج��واب��اً على دع���وى �أو
ك�ت��ب الئ �ح��ة اع�ترا��ض�ي��ة �أو ا��س�ت���ش��ارة �أو
نحوها مم��ا فيه م�صلحة لأح��د اخل�صوم

ول���و ك���ان ذل���ك ق��ب��ل �أن ي�شتغل بالق�ضاء
ح�سب ما ن�صت عليه الفقرة العا�شرة من
امل���ادة  90ب�شرط �أن يثبت ذل��ك بالتوقيع
عليها.
� -4إذا ك����ان ال��ق��ا���ض��ي ���س��ب��ق ل���ه نظر
الق�ضية مثل �أن ينظر ق�ضية �أو يحكم فيها
ثم ينتقل �إل��ى حمكمة �أخ��رى فيمنع من
نظرها �أو حكم فيها ثم انتقل �إلى حمكمة
التمييز ف�لا ي���ش�ترك م��ع ال��دائ��رة التي
ت��دق��ق ه���ذا احل��ك��م ح�سب م��ا ن�صت عليه
الفقرة الرابعة ع�شرة من امل��ادة  90وحتى
لو نظرها ومل يحكم فيها ثم حكم فيها
خلف ف�إنه ال ي�شرتك يف تدقيق احلكم �إذا
انتقل �إلى حمكمة التمييز ح�سب ما ن�صت
عليه �آخر الفقرة (هـ) من املادة (.)90
� -5إذا �سبق للقا�ضي ن��ظ��ر الق�ضية
خ��ب�يراً �أو حمكماً �أو ك��ان ق��د �أدى �شهادة
فيها �أو با�شر �إجراء من �إجراءات التحقيق
فيها كما لو ك��ان ع�ضواً يف جلنة تخت�ص
بهذه الق�ضية للتحقيق �أو تطبيق �صكوك
�أو وق��وف على حم��ل ن��زاع ف���إن��ه مينع من
نظرها الفرق بني ما ج��اء بالفقرات وما
جاء بالفقرة (د) من املادة الت�سعني.
�إن م��ا ج��اء بالفقرات (�أ )3 ،2 ،حتى
ال��درج��ة ال��راب��ع��ة ق��راب��ة وم�����ص��اه��رة متنع
القا�ضي من نظرها لأنها تتعلق ب�صاحب
الدعوى نف�سها �إما �أ�صي ً
ال �أو نائباً.
و�أم�����ا يف ال��ف��ق��رة ( )4فيح�صر امل��ن��ع
ل�ل�أق��ارب والأ���ص��ه��ار على ع��م��ودي الن�سب
ف��ق��ط وه����م الآب�������اء والأم�����ه�����ات و�إن علو
والأب��ن��اء وال��ب��ن��ات و�إن ن��زل��وا ق��راب��ة ن�سب
وم�صاهرة لأن��ه��ا لي�ست �صاحب الدعوى
و�إمنا لوجود م�صلحة له يف الدعوى فقط.
ومما يلحق باملنع لأجل امل�صاهرة زوج بنت
القا�ضي وزوج �أخته �إذ هما من الأ�صهار.

عبداهلل بن �شديد الب�شري

ع�����ض��و حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف مبنطقة
الق�صيم
م���ن ب��ح��ث��ه امل���ق���دم لإح�����دى ال���ن���دوات
العدلية
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