
324ـ ــ 

�أ�سئلة
وردود

  العدد 56 - �شوال  1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة

اململكة  يف  الأحـــكـــام  تنفيذ  يــتــم   -
للتعليمات  وفــقــاً  ال�سعودية،  العربية 
–رحمهم  العلماء  اأقــوال  املاأخوذة من 
الإجـــــــــراءات  نـــظـــام  جـــــاء  وقـــــد  اهلل- 
والع�سرين  الثانية  املــادة  يف  اجلزائية 
بــعــد املــائــتــن مــنــه: )حتـــدد الالئحة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــذا الــنــظــام اإجــــــراءات 

تنفيذ الأحكام اجلزائية(.
وقـــــد اأو�ــــســــح مـــ�ـــســـروع الــالئــحــة 
التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية 
هــــذه املـــــادة بـــاأربـــعـــن فــقــرة كـــالآتـــي: 
م1/222 – يتولى اأمري املنطقة اأو من 
ينوب عنه تنفيذ الأحكام اجلزائية بعد 
وتر�سيح  النهائية،  ال�سفة  اكت�سابها 
اجلزائية.  الأحــكــام  تنفيذ  يبا�سر  من 
�أن ي��ك��ون رج���ًا ع��داًل  وي�����ش��رط فيه 
عارفاً بكيفية تنفيذها، واأن يكون من 
ورد  كما  ال�سجن.  اإدارة  من�سوبي  غري 
املــادة م2/222: مع مراعاة ما جاء  يف 
يف املادة )220( من هذا النظام ت�سدر 
من  ال�سرعية  الأحــكــام  تنفيذ  اأوامــــر 
احلاكم الإداري، اأو من ينيبه. وورد يف 
بوا�سطة  التحقيق  يتم   :3/222 املــادة 
ال�سحية  احلالة  من  خمت�ص  طبيب 
وذلــك  التنفيذ  قــبــل  عليه  للمحكوم 
اأو  احلمل  ووجــود  حتمله،  ناحية  من 
اأو عدم  املــراأة  لدى  والنفا�ص  احلي�ص 
العقوبات  ذلـــك  مــن  وي�ستثنى  ذلـــك، 
التي على النف�ص اإذا كان املحكوم عليه 
التنفيذ دون ك�سف طبي.  ذكــراً، فيتم 
واملادة م4/222- اإذا كانت املراأة املحكوم 
عليها حاماًل فيوؤجل تنفيذ العقوبات 
الإتـــالفـــيـــة واجلـــلـــد اإلــــى حـــن و�ــســع 

احلمل، وفطامه. 
الك�سف  – اإذا تبن من  وم5/222 
�ــســيــلــحــق املــحــكــوم  الــطــبــي اأن �ـــســـرراً 
عليه من تنفيذ احلكم فُيعد الطبيب 

يت�سمن  مــفــ�ــســاًل  تــقــريــراً  املــخــتــ�ــص 
التاأجيل  يراه من  وما  و�سف احلالة، 
�إ���ش��ق��اط  �أو  �ل��ت��خ��ف��ي��ف،  �أو  وم����دت����ه، 
العقوبة اأو بع�سها، ويبعثه – م�سفوعاً 
لعر�سه  التنفيذ  جهة  اإلـــى   – بــراأيــه 
ـــدرت  فــــــوراً عــلــى املــحــكــمــة الـــتـــي اأ�ـــس
ما  ويخ�سع  تـــراه،  مــا  لتقرر  احلــكــم، 
جتريه التعليمات التمييز. و م6/222- 
اإذا كان ال�سجن حمكوماً عليه بالقتل 
اإ�سعار  ال�سجن  اإدارة  فعلى  الرجم،  اأو 
التنفيذ  قــبــل  ليح�سر  الــعــدل  كــاتــب 

بوقت كاف، لتوثيق ما قد ُيو�سي به.
ال�سجن  لإدارة  يجوز  م7/222-  و 
الــتــ�ــســريــح لأقــــــــارب املـــحـــكـــوم عــلــيــه 
بـــزيـــارتـــه خــالل  الـــرجـــم  اأو  بــالــقــتــل 
الأيــــــــام الـــتـــي تــ�ــســبــق حـــ�ـــســـور كــاتــب 
احلكم  كـــان  اإذا  م8/222-  و  الـــعـــدل. 
ما  اأو  الــنــفــ�ــص،  يف  قــ�ــســا�ــســاً  يت�سمن 
ُتــبــلِّــغ  اأن  التنفيذ  جــهــة  فــعــلــى  دونــهــا 
كتابًة  املجني عليه اأو ورثته – بح�سب 
ُينفذ  ول  التنفيذ،  – مبــوعــد  احلـــال 
عنهم.  يــنــوب  مــن  اأو  بح�سورهم  اإل 
احلــكــم  يــنــ�ــص  مل  اإذا   – م9/222  و 
مكان  على  احلكم  تنفيذ  يف  ال�سرعي 
اأو زمان معينن، فاإن تنفيذه يكون يف 
املكان والزمان اللذين يحددهما اأمري 
م10/222-  و  ينيبه.  مــن  اأو  املنطقة، 
اإل  اإتــالفــيــة  عــقــوبــة  تنفيذ  يــجــوز  ل 
وع�سو  التنفيذ  جلنة  رئي�ص  بح�سور 
هيئة التحقيق والدعاء العام، وجميع 
اأعـــ�ـــســـاء الــلــجــنــة، ويـــجـــوز يف غــريهــا 
بــحــ�ــســور رئــيــ�ــص الــلــجــنــة واثــنــن من 
التنفيذ  حم�سر  يف  ويثبت  اأع�سائها، 
يح�سر،  مل  ومـــن  ح�سر  مــن  اأ�ــســمــاء 
احلاكم  اإ�سعار  ويتم  التخلف،  و�سبب 
الإداري من قبل اجلهة امل�سرفة عمن 
يــتــخــلــف، وذلـــــك لإبــــــالغ مـــرجـــعـــه. و 

التاأكد  التنفيذ  جلنة  على  م11/222- 
بطاقته  مــن  عليه  املحكوم  هوية  مــن 
ال�سخ�سية، اأو ما يقوم مقامها، وُيزاد 
يف تنفيذ الأحكام الإتالفية مب�ساهاة 
اأمــري  يــكــلــف  م12/222-  و  بــ�ــســمــاتــه، 
الأمنية  اجلهة  ينيبه  من  اأو  املنطقة 
باتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة 
عــلــى اأمــــن املـــكـــان، واأمــــن الأ�ــســخــا�ــص 
من  يح�سره  ومــن  بالتنفيذ  املكلفن 
الــنــا�ــص، ومــنــع اإحـــــداث الــفــو�ــســى، اأو 
التنفيذ. و م13/222- ل يجوز  اإعاقة 
لغري اجلهات املخت�سة الت�سوير اأثناء 
ُيح�سر  م14/222-  و  الأحــكــام.  تنفيذ 
بال  التنفيذ  مكان  اإلــى  عليه  املحكوم 

عنف، اأو اأي اأذى نف�سي اأو ج�سدي.
تنفيذ  عند  ُيــراعــى  م15/222-  و   
الأحكام الإتالفية يف اأكرث من �سخ�ص 
دفعة  التنفيذ  اإلى مكان  اإنزالهم  عدم 
تكون  اأن  يجب  م16/222-  و  واحـــدة. 
اآلة تنفيذ العقوبات الإتالفية ما�سية 
م17/222-  و  منها احليف.  ُيخ�سى  ل 
يجب –قبل التنفيذ – اأن ُيتلى بياناً 
ال�سادر  احلكم  وم�سمون  باجلرمية 
بتنفيذها  ال�سادر  وكذلك  بالعقوبة، 
ومــن  عــلــيــه  املــحــكــوم  ي�سمعه  بــ�ــســوٍت 
للمحكوم  وُي���رج���م  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ح�����ش��ر 
ع��ل��ي��ه ب��ل��غ��ة ي��ف��ه��م��ه��ا، وع��ل��ى �مل��رج��م 
الــبــقــاء حــتــى ُيـــفـــرغ مـــن الــتــنــفــيــذ. و 
يف  الــتــنــفــيــذ  َوقـــــف  يــجــب   -18/222
�ساحب  نــزل  1-اإذا  التالية:  الأحـــوال 
اأو  التنفيذ  قبل  الق�سا�ص  عن  احلــق 
ُينفذ  الــذي  كــان احلكم  اأثــنــاءه، 2-اإذا 
بحٍد بناًء على اإقرار املحكوم عليه، ثم 
رجع عنه، اأو بناء على �سهادة ثم رجع 
ال�ساهد عنها. 3-اإذا اأعلن املرتد توبته 
قبل التنفيذ، ما مل ين�ص احلكم على 
عدم قبول توبته، 4- اإذا حدث اإ�سكال 

  كيفية تنفيذ الأحكام اجلزائية

ــ ما كيفية تنفيذ الأحكام اجلزائية ال�شادرة من املحاكم مكت�شبة القطعية؟ وذلك وفق الأحكام الفقهية 
ونظام الإجراءات اجلزائية؟
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اأو لب�ص مينع من التنفيذ. 
ـــد  ـــَع ُي يف جـــمـــيـــع هــــــذه الأحـــــــــــوال 
حمــ�ــســر بــذلــك، وُتـــعـــاد الــقــ�ــســيــة اإلــى 
املحكمة  على  لعر�سها  املنطقة  اإمـــارة 
يحب،  ما  لتقرر  احلكم،  اأ�سدرت  التي 
مع اإ�سعار اجلهة امل�سرفة على التنفيذ 
مت  – اإذا  م19/222  يف  وجــــاء  بــذلــك. 
بناء على  اأو جزء منها  العقوبة  تنفيذ 
مـــا تــ�ــســمــنــه احلــكــم فــُيــحــرر حم�سر 

مف�سل بذلك ي�ستمل على ما يلي: 
1-رقــــــم وتــــاريــــخ الأمــــــر الــ�ــســادر 

بالتنفيذ.
ُيثبت  ومــا  عليه،  املحكوم  ا�سم   -2

�سخ�سيته.
3- رقم احلكم وتاريخه، وم�سمون 

احلكم.
4- مكان التنفيذ، ووقته، وتاريخه.
التنفيذ،  جلنة  اأع�ساء  اأ�سماء   -5
اإن  املخت�ص  والطبيب  يبا�سره،  ومــن 

وجد، وتواقيعهم. 
تنفيذ  على  يدل  الت�سريح مبا   -6
م  املــادة  اأو بع�سه.  كما ورد يف  احلكم، 
20/222- يجوز ا�ستعمال البنج املخدر 
عند تنفيذ القطع حداً، ويف الق�سا�ص 
له  املحكوم  النف�ص مبوافقة  دون  فيما 
اأو وارثه من بعده كتابًة. و م21/222- 
املــعــننَّ  الــقــتــل قــ�ــســا�ــســاً  يــتــولــى تنفيذ 
اإذا  توليه،  الــدم  ولــويل  الغر�ص،  لهذا 

ن�ص احلكم على ذلك.
اأحــكــام  تنفيذ  يــكــون  م22/222-  و 
فــاإن  احلــكــم،  بــالآلــة ن�ص عليها  القتل 
و�سيلة  فباأي  �سيء  على  فيه  ين�ص  مل 
ـــان يف الـــقـــتـــل، و  يــتــحــقــق بــهــا الإحـــ�ـــس
املــخــتــ�ــص  الــطــبــيــب  عــلــى  م23/222- 
اأو  حـــداً  القطع  اأحــكــام  تنفيذ  بعد   –
ق�سا�ساً – عالج الننَّزيف، ومنع �سريان 
املقتول  اأو  املــرجــوم  ُينقل  ول  اجلـــرح، 
مفارقته  بعد  اإل  التنفيذ  �ساحة  مــن 
احلياة، بناًء على تقرير من الطبيب. 
الع�سو  اإعــــادة  جتـــوز  ل  م24/222-  و 
اجلهة  مبعرفة  وُيدفن  حــداً،  املقطوع 
اأما الع�سو املقطوع ق�سا�ساً  املخت�سة، 

و  كتابًة.   له  املحكوم  مبوافقة  فيجوز 
ا�ــســم من  اإعـــالن  يــجــوز  ل  م25/222- 
التنفيذ،  عند  اجللد  عقوبة  فيه  ذ  ُتنفنَّ
ن�ص  اإذا  اإل  اإعالمية،  و�سيلة  اأي  يف  اأو 
ذ  ُينفنَّ م26/222-  و  ذلــك.  على  احلكم 
�جل��ل��د ب�����ش��وط، �أو خ���ي���زر�ن و���ش��ط ال 
يـــجـــرح،  ول  يــــــوؤمل  ـــق  خـــِل ول  جـــديـــد 
منه  الــغــر�ــص  اأداء  ت�سمن  وبــطــريــقــة 
وهو اإيالم اجلاين وانزجاره، ول ُينفذ 
اجللد يف نهار رم�سان على ال�سائمن. 
عليه  املــحــكــوم  ُد  ُيـــَجـــرنَّ ل  م27/222-  و 
رجاًل  كــان  �سواء  مالب�سه  من  باجللد 
�أو �مر�أة، ويرك عليهما ما ي�شرهما 
من اللبا�ص عادة، ول مينع و�سول اأمل 
ل   -28/222 وم  جــ�ــســمــه.  اإلــــى  ــد  اجلــلَ
ي��ج��وز رب���ط �مل��ج��ل��ود وال �الإم�����ش��اك به 
اإذا  الــزنــا واخلــمــر،  عــنــد تنفيذ حـــدي 
اإقــراره اأو  ثبتا بالإقرار، واإذا عدل عن 
�إج��ر�ء�ت �لتنفيذ،  ُت��رك، وُتوقف  هرب 
دعـــت  اإذا  غـــريهـــمـــا  يف  ذلـــــك  ويــــجــــوز 
احلاجة اإلى ذلك، كتمنعه وا�سطرابه. 
و م29/222- ُيجلد الرجل قائماً واملراأة 
جــالــ�ــســة، وتــ�ــســد عــلــيــهــا ثــيــابــهــا حتى 
وذلــك  ج�سمها،  مــن  �ــســيء  ينك�سف  ل 
بطريقة ل تعيق حركتها. و م30/222- 
عليه،  املحكوم  بــدن  على  اجللد  ُيفرق 
وُيتقى الوجه والراأ�ص والفرج والعظم 
ظــهــر  اإذا  م31/222-  و  واملــــقــــاتــــل. 
التنفيذ،  على  امل�سرف  الهيئة  لع�سو 
بالإجماع  التنفيذ  جلنة  الأعــ�ــســاء  اأو 
�سدًة  اجللد  منا�سبة  عــدم  الأغلبية  اأو 
منفذ  وتنبيه  وقفه،  فعليها  �سعفاً  اأو 
اجللد اإلى اأدائه ح�سب ال�سفة املقررة، 
احت�ساب  مــع  بــذلــك،  غــريه  تكليف  اأو 
مـــا مــ�ــســى مــنــه، وملـــن لـــه وجــهــة نظر 
يــدونــهــا مف�سلة يف  اأن  الأعــ�ــســاء  مــن 
ملرجعه.  بها  ويكتب  التنفيذ،  حم�سر 
على  احلكم  ين�ص  مل  اإذا  وم32/222- 
التغريب فيكون تغريبه يف غري  مكان 
بلده الأ�سلي، فاإن عاد قبل نهاية املدة 
التي  املــدة  له  وحُت�سب  تغريبه،  ُفيعاد 
حُت�سب  وم33/222-  �سابقاً.  اأم�ساها 

مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبداأ 
ب  ب اإلى البلد املغرنَّ من يوم خروج املغرنَّ
اإليه، واإذا كان املحكوم عليه بالتغريب 
اأجنبياً ُفيبعد اإلى بالده.  وم 34/222- 
يجب اأن ل تقل امل�سافة بن البلد التي 
ب  وقعت فيها اجلرمية والبلد التي ُتغرنَّ
كياًل.  ثمانن  عــن  عليه  املحكوم  اإلــيــه 
وم35/222- ل ُيحكام بتغريب املراأة اإل 
اإذا ُوجد لها حمرم ير�سى مبرافقتها، 
لها  مرافقته  تعذرت  اأو  يوجد  مل  واإن 
فـــُيـــدون حمــ�ــســر بــذلــك، وُيــبــعــث اإلــى 
املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، لتقرر ما 
ُي�ستبدل مبكان  ل  م36/222-  و  تــراه. 
احلكم  يف  عليه  املــنــ�ــســو�ــص  الــتــغــريــب 
التي  املحكمة  بـــاإذٍن من  اإل  اآخــر  مكان 
ُيكلنَّف  وم37/222-  احلــكــم.  اأ�ـــســـدرت 
واإذا  بدفعها،  بالغرامة  عليه  املحكوم 
امتنع عن ذلك لأي �سبب فُيتخذ بحقه 
يف  والتعليمات  الأنظمة  به  تق�سي  ما 
هذا ال�ساأن. وم 38/222- ت�سقط عقوبة 
الغرامة وامل�سادرة بوفاة املحكوم عليه، 
نف�سه،  يف  مــاً  حمــرنَّ امل�سادر  كــان  اإذا  اإل 
اأو ح�سل بطريق حمرم. و م39/222- 
قبل  الــ�ــســجــن  انــتــهــت حمــكــومــيــة  اإذا 
التمييز،  حمكمة  من  احلكم  ت�سديق 
بــاجلــلــد فيطلق  عليه  وكـــان حمــكــومــاً 
بــالــكــفــالــة، ويـــوؤجـــل اجلــلــد اإلــــى حن 
تراعى  م40/222-  و  احلــكــم.  ت�سديق 
املقررة  والتعليمات  واللوائح  الأنظمة 
لتنفيذ عقوبة ال�سجن فيما ل يتعار�ص 

مع هذا النظام ولئحته.
لتنفيذ  الكيفية  تتم  املـــادة  وبــهــذه 
مع  مت�سياً  املنا�سبة  بالطرق  الأحــكــام 
وباهلل  ولئحته.  والنظام  الفقه  اأحكام 

التوفيق. 

د. عبدالرحمن بن عبداهلل 
التويجري
رئي�ص فرع هيئة التحقيق 
والإدعاء العام بالق�سيم
من بحثه املقدم لإحدى 
الندوات العدلية. 
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�شوابط النكول 
املعتربة للحكم به

ما هي �شوابط النكول؟

ل ي�سح احلكم بنكول املدعى عليه عن 
اليمن عند من يقول به حتى تتحقق فيه 

ال�سوابط التالية:
ال�شابط الأول:

اإلـــى  املـــوجـــهـــة  الــيــمــن  تـــكـــون  اأن 
ا�ــســتــوفــت �سروطها  املــدعــى عــلــيــه قــد 

ال�سرعية.
ال�شابط الثاين:

يف  القا�سي  اأمــام  النكول  يكون  اأن 
جمل�ص احلكم.

فتح  تكملة  الأفــكــار  نتائج  جــاء يف 
الــقــديــر، ول بــد اأن يــكــون الــنــكــول يف 
جمل�ص الق�ساء، لأن العتبار باليمن 
القاطعة للخ�سومة، ول يعتد باليمن 
اخل�سومة،  حق  يف  القا�سي  غري  عند 
والنكول مبني على اليمن فال ي�سح 

يف غري جمل�ص الق�ساء.
ال�شابط الثالث:

اأن يكون النكول �سادراً من املدعى 
اإخــبــار  اأو  وكــيــلــه  مــبــا�ــســرة دون  عــلــيــه 
تدخلها  ل  الــيــمــن  لأن  عــنــه  وكــيــلــه 
اأحدهم عن غريه،  النيابة، ول يحلف 

والنكول مبني على اليمن.
ال�شابط الرابع:

اأن يكرر العر�ص على املدعى عليه 
قبل احلكم بنكوله.

ال�شابط اخلام�س:
به يف  عــذر معتد  للناكل  يكون  األ 

النكول عن اليمن.

د. عبدالعزيز بن �شالح ال�شاوي
ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سريعة 
واأ�سول الدين بجامعة الق�سيم
مــــــن بـــحـــثـــه املــــــقــــــدم لإحـــــــدى 
الندوات العدلية

ق�شمة اإرث
ال�شقيقة  واأخته  زوجته  عن:  هالك  رجل  تركة  ق�شمة  هي  ما   •

وعمه لأب؟
الربع،  للزوجة  ال�سوؤال  على  فاجلواب  وبعد:  وحــده،  هلل  احلمد 
لتوافر  الن�سف؛  لها  ال�سقيقة  والأخـــت  الـــوارث،  الفرع  وجــود  لعدم 

�سروطه، والباقي للعم، لكونه اأقرب الع�سبة.
واهلل اأعلم واأحكم و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعن.
عبد العزيز بن فاهد ال�شهراين
القا�سي باملحكمة العامة يف بي�سة

تقدير الأ�شرار النا�شئة عن التقا�شي

• ما كيفية تقدير تعوي�س الأ�شرار النا�شئة عن التقا�شي؟
- اإن اجلهة الق�سائية التي نظرت يف الدعوى الأ�سلية هي التي تتولى 
تقدير الأ�سرار النا�سئة عن التقا�سي، ويرجع يف ذلك اإلى اجتهاد القا�سي 

ناظر الق�سية اأو ما يعبرّ عنه )بال�سلطة التقديرية(.
يقول �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل: )اإن للحاكم ال�سرعي 
الجتهاد يف مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه حمققاً للعدل مزياًل للظلم 

والعدوان.. اإلخ( ا.هـ.
باأهل  وال�ستعانة  والعادة  العرف  اإلــى  ذلك  يف  يرجع  اأن  القا�سي  وعلى 
اخلبة يف هذا املجال. ويقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – رحمه اهلل – يف اأنه 

ل بد من اعتبار اأن تكون الأ�سرار على الوجه املعتاد.
اأن  على   )236( املـــادة  املــرافــعــات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ن�ست  وقــد 

ره القا�سي بو�ساطة اأهل اخلبة. التعوي�ص للممنوع عن ال�سفر يقدرّ
التي ميكن  ال�سرر  اأنــواع  بع�ص  ذكــر  املو�سع  هــذا  املنا�سب يف  ولعل من 
النظر اإليها والجتهاد فيها عند تقدير التعوي�ص وهي على �سبيل املثال ل 

احل�سر، فمن ذلك:
1- م�سروفات الدعوى وت�سمل: نفقات ال�سفر – نفقات الإقامة – اأجرة 
اأهل اخلبة – اأجرة املحامي – النفقات التي ت�سرف لإعداد املذكرات والرد 

عليها – النفقات التي ت�سرف لالت�سالت باأنواعها.
2- ال�سرر الالحق عن املنع من ال�سفر.

3- ال�سرر الالحق عن احلجز التحفظي.
4- ال�سرر الالحق عن توقف العامل اأو تقليله.

اأمثلة، ول  اإلــى غري ذلك مما يــراه ناظر الدعوى، لأن ما تقدم جمرد 
ميكن ح�سر اأنواع ال�سرر وجمالت التعوي�ص، فريجع يف ذلك اإلى اجتهاد 
التعوي�ص من  – بناء على ما يقدمه من يتوجه له  – كما تقدم  القا�سي 

م�ستندات وغريها، وما يراه اأهل اخلبة يف هذا املو�سوع.
يو�شف بن �شالح ال�شليم
القا�سي باملحكمة العامة بعيون اجلواء
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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اأحوال منع القا�شي من النظر يف الدعوى واحلكم فيها
• ما هي الأحوال التي مينع القا�شي من نظر الدعوى واحلكم فيها؟

لأحـــد  زوجـــــاً  كــــان  اإذا  الـــقـــرابـــة:   -1  
�خل�شوم ب�شرط �أن تكون عاقة �لزوجية 
قائمة. اأما املطلقة طالقاً بائناً فال ت�سمى 
اإطــالق  هــو  الرجعية، كما  بــخــالف  زوجـــة 

الفقهاء.
قريباً  القا�سي  كــان  اإذا  اأي�ساً  ومينع 
مثل  الرابعة  الدرجة  اإلــى  اخل�سوم  لأحــد 
وخاله  وابــن عمه  وعمه  واأخيه  وابنه  اأبيه 
لأحد  القا�سي �سهراً  كان  واإذا  وابن خاله 
اخلــ�ــســوم اإلـــــى الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة كــوالــد 
زوجــتــه وابــنــهــا مــن غـــريه واأخــيــهــا وعمها 

وابنه وخالها واأبيه وخالتها وابنها.
ولـــــــو كـــــــان الــــقــــا�ــــســــي قــــريــــبــــاً لــكــال 
الدم  اأبــي  ابــن  قــال  اأي�ساً،  منع  اخل�سمن 
اأدب الق�ساء )ولو رفعت ق�سية لوالده  يف 
على ولده ل يحكم لوالده على ولده( وكما 

ن�ست عليه املادة 13/90.
مثاًل كق�سية بن اأخويه اأو بن اأخوي 
زوجته وبع�ص القوانن منع القا�سي من 
الــدرجــة  احلــكــم يف ق�سايا الأقـــــارب حــتــى 
بالن�سبة  الرابعة  الــدرجــة  واإلــى  ال�ساد�سة 

لالأ�سهار كالقانون التون�سي.
الدرجة  حتى  قرابة  �سلة  له  كانت  اأو 
كما  لــه  وراثــتــه  كانت مظنونة  اأو  الــرابــعــة 
لو  لأحــد اخل�سوم  وارثـــاً  القا�سي  كــان  لو 
مات ولو كان حمجوباً بحيث لو مات هذا 
الفقرة  احلاجب ورثه ح�سبما ن�ست عليه 
ال�ساد�سة من املادة 90 ومثله اإذا كان الوكيل 
الــدرجــة  حــتــى  للقا�سي  �ــســهــراً  اأو  قــريــبــاً 
الــرابــعــة فـــال تــقــبــل وكــالــتــه ولــــزم املــوكــل 
ن�ست  ح�سبما  بنف�سه  يح�سر  اأو  اإبـــدالـــه 

عليه املادة رقم 7/90.
وكذلك اإذا كان الناظر على الوقف اأو 
للقا�سي  اأو �سهراً  اأو الويل قريباً  الو�سي 
حــتــى الــدرجــة الــرابــعــة ميــنــع مــن نظرها 

وحتال لقا�سي اآخر، مادة 8/90.
لــلــقــا�ــســي  كــــان  اإذا  اخلـــ�ـــســـومـــة:   -2
مع  اأو  اخل�سوم  اأحــد  مــع  قائمة  خ�سومة 
خ�سومة  القا�سي  لــزوجــة  كــان  اأو  زوجــتــه 
قائمة مع اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو مع 
�خل�شومة  ه��ذه  تكون  �أن  ب�شرط  زوج��ت��ه، 

قائمة قبل اإحالة هذه الدعوى اإليه.
اأنها  اأو  اأما اخل�سومة التي حكم فيها 
نــ�ــســاأت بــعــد الــبــدء يف نــظــر الـــدعـــوى فال 
مينعه من النظر ح�سبما ن�ست عليه املادة 
3/90 وقــيــام اخلــ�ــســومــة يــبــداأ مــن اإيـــداع 
مكتب  لــدى  املحكمة  يف  الدعوى  �سحيفة 
القطعية  احلــكــم  يكت�سب  حــتــى  املــواعــيــد 
واملق�سود  املــادة 4/90،  ح�سبما ن�ست عليه 
ومنع  القا�سي  حياد  حتقيق  كله  هــذا  من 
خ�سم  اأو  خ�سمه  على  بامليل  عنه  التهمة 
زوجته وهذا مما يعن على حتقيق العدل.
وكياًل  القا�سي  كــان  اإذا  الــنــيــابــة:   -3
ــمــاً  قــيرّ اأو  كـــان و�ــســيــاً  اأو  لأحــــد اخلــ�ــســوم 
عــلــيــه واملــعــتــب فــيــهــا اأن تــكــون مــانــعــة هو 
كان  اأو  الدعوى.  اإقامة  قائمة وقت  كونها 
اخل�سوم  لأحــد  وراثته  م�سمونة  القا�سي 
اأو كان زوجاً لو�سي اأحد اخل�سوم اأو القيم 
م�ساهرة  اأو  قرابة  �سلة  له  كانت  اأو  عليه 
اإلى الدرجة الرابعة بهذا الو�سي اأو القيرّم.
4- امل�سلحة: اإذا كان للقا�سي م�سلحة 
اأو  اأو كـــان لــزوجــتــه  يف الـــدعـــوى الــقــائــمــة 
لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره على عمود الن�سب 
علو،  واإن  والأمــهــات  الآبـــاء  وهــم  م�سلحة 
واأ�ــســهــار  نـــزلـــوا،  واإن  والأبــــنــــاء والـــبـــنـــات 
واأولدهــمــا  علو  واإن  زوجته  والــد  القا�سي 
الــدعــوى  يف  م�سلحة  فــوجــود  نــزلــوا،  واإن 
اأو  بوكالة  القا�سي  عنه  ينوب  ملن  القائمة 

و�ساية ونحوها مينعه من النظر فيها.
5- اإذا كان القا�سي قد ح�سل منه اأحد 

هذه الأمور:
1- اإذا كان قد اأفتى يف فتوى حمررة يف 
الق�سية نف�سها اأما الفتوى ال�سفهية والتي 
الفقرة  نظرها  مــن  متنعه  فــال  حتــرر  مل 

التا�سعة من املادة 90.
2- اإذا كان القا�سي قد ترافع عن اأحد 
اخل�سوم يف الدعوى ولو كان قبل ا�ستغاله 

بالق�ساء.
فيها  كــتــب  قـــد  الــقــا�ــســي  كـــان  اإذا   -3
اأو  دعـــوى  على  جــوابــاً  اأو  دعـــوى  �سحيفة 
�أو  �أو ����ش��ت�����ش��ارة  ك��ت��ب الئ��ح��ة �ع��ر����ش��ي��ة 
اخل�سوم  لأحــد  م�سلحة  فيه  ممــا  نحوها 

بالق�ساء  ي�ستغل  اأن  قــبــل  ذلـــك  كـــان  ولـــو 
ح�سب ما ن�ست عليه الفقرة العا�سرة من 
بالتوقيع  ذل��ك  يثبت  �أن  ب�شرط   90 املـــادة 

عليها.
نظر  لـــه  �ــســبــق  الــقــا�ــســي  كــــان  اإذا   -4
الق�سية مثل اأن ينظر ق�سية اأو يحكم فيها 
فيمنع من  اأخــرى  اإلــى حمكمة  ينتقل  ثم 
نظرها اأو حكم فيها ثم انتقل اإلى حمكمة 
�لتي  �ل���د�ئ���رة  م��ع  ي�����ش��رك  ف��ا  �لتمييز 
عليه  ن�ست  مــا  احلــكــم ح�سب  هـــذا  تــدقــق 
املــادة 90 وحتى  الفقرة الرابعة ع�سرة من 
فيها  حكم  ثم  فيها  يحكم  ومل  نظرها  لو 
خلف فاإنه ال ي�شرك يف تدقيق �حلكم �إذ� 
انتقل اإلى حمكمة التمييز ح�سب ما ن�ست 

عليه اآخر الفقرة )هـ( من املادة )90(.
الق�سية  نــظــر  للقا�سي  �سبق  اإذا   -5
�سهادة  اأدى  قــد  كــان  اأو  حمكماً  اأو  خــبــرياً 
فيها اأو با�سر اإجراء من اإجراءات التحقيق 
تخت�ص  جلنة  يف  ع�سواً  كــان  لو  كما  فيها 
بهذه �لق�شية للتحقيق �أو تطبيق �شكوك 
اأو وقــوف على حمــل نــزاع فــاإنــه مينع من 
وما  بالفقرات  جــاء  ما  بن  الفرق  نظرها 

جاء بالفقرة )د( من املادة الت�سعن.
حتى   )3  ،2 )اأ،  بالفقرات  جــاء  مــا  اإن 
الــدرجــة الــرابــعــة قــرابــة ومــ�ــســاهــرة متنع 
ب�ساحب  تتعلق  لأنها  القا�سي من نظرها 

الدعوى نف�سها اإما اأ�سياًل اأو نائباً.
املــنــع  فيح�سر   )4( الــفــقــرة  يف  واأمـــــا 
لــالأقــارب والأ�ــســهــار على عــمــودي الن�سب 
علو  واإن  والأمـــــهـــــات  الآبـــــــاء  وهــــم  فــقــط 
والأبــنــاء والــبــنــات واإن نــزلــوا قــرابــة ن�سب 
الدعوى  �ساحب  لي�ست  لأنــهــا  وم�ساهرة 
واإمنا لوجود م�سلحة له يف الدعوى فقط. 
ومما يلحق باملنع لأجل امل�ساهرة زوج بنت 

القا�سي وزوج اأخته اإذ هما من الأ�سهار.

عبداهلل بن �شديد الب�شري
عــ�ــســو حمــكــمــة ال�ــســتــئــنــاف مبنطقة 
الق�سيم
مـــن بــحــثــه املـــقـــدم لإحـــــدى الـــنـــدوات 
العدلية


